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Voorwoord Groenste Buurt
Met het lezen van deze woorden hoort u minimaal bij de geïnteresseerden in de
verduurzaming van woningen, maar misschien bent u zelfs betrokken als belanghebbende,
bestuurder, raadslid of als uitvoerder. Wij zijn blij met uw betrokkenheid.
Dit plan is het resultaat van een traject dat formeel onder regie van de gemeente
plaatsvindt, maar dat in grote betrokkenheid mede is geregisseerd door de werkgroep
Groenste Buurt. Wij hebben hiervoor in overleg met de buurtvereniging deelnemers gezocht
en gevonden. Deze groep vrijwilligers heeft onder aanvoering van het bestuur trouw, tijdens
bijeenkomsten in het afgelopen jaar de afzonderlijke onderdelen becommentarieerd en
bijgesteld. Daarmee hebben de direct betrokkenen, als bewoners van de buurt, veel invloed
op dit plan. Deze werkwijze ligt in het verlengde van de aanpak die door de Groenste Buurt
in de Noorderplantsoenbuurt wordt gepraktiseerd; plannen maken in eigen beheer, samen
met bewoners toetsen, pilots uitvoeren en de resultaten delen met en in de buurt. Deze
aanpak vraagt van de leden van onze werkgroep veel betrokkenheid in hun soms schaarse
vrije tijd.
Op basis van dit plan gaan wij ervan uit dat zowel gemeente als buurt een
inspanningsverplichting aangaan. Garanties op het resultaat zijn niet te geven.
Verplichtingen zijn slechts als goede voornemens af te spreken, die aan de afzonderlijke
keukentafels moeten leiden tot besluiten om mee te doen. Deze zijn sterk afhankelijk van de
eigen motivatie en situatie van bewoners, financiële ruimte en financiering, subsidies en
dergelijke.

Voorwoord wethouder Broeksma
Prachtig resultaat
Voor u ligt het eerste wijkenergieplan van onze gemeente! Een prachtig
resultaat van de samenwerking met bewoners in de Noorderplantsoenbuurt.
Want een aardgasvrije gemeente krijgen we alleen voor elkaar als bewoners,
ondernemers, woningcorporaties en gemeente samen optrekken om in de
praktijk te ontdekken hoe we onze woningen, wijken en uiteindelijk de hele
gemeente zonder aardgas ook in koude winters warm kunnen houden.
Als geen ander ervaart onze regio de nadelen van onze afhankelijkheid van
aardgas. Daarom voelen we de noodzaak om onze woningen op andere manieren te
gaan verwarmen. Tegelijk grijpen we de energietransitie aan om onze woningen,
buurten, wijken en dorpen in bredere zin te verbeteren en nog aantrekkelijker te maken
voor onszelf en toekomstige generaties. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Met dit wijkenergieplan kan de Noorderplantsoenbuurt aan de slag om één van de
eerste aardgasvrije buurten in onze gemeente te worden. Daarmee is de buurt een
voorbeeld voor andere buurten, wijken en dorpen. Dit wijkenergieplan is niet alleen een
belangrijke stap voor de Noorderplantsoenbuurt, maar vooral een grote stap naar een
aardgasvrije gemeente.
Philip Broeksma, wethouder energietransitie

Hoe dan ook: wij gaan aan het werk om de nodige versnelling te realiseren.
Bestuur Coöperatie de Groenste Buurt Noorderplantsoen U.A.
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Begrippenlijst
Aardgasvrij

Verwarmen en koken op basis van duurzame energie zonder aardgas.

Zonnepaneel

Zet energie uit de zon om in stroom (bron).

CO2

Geurloos en kleurloos gas dat ondermeer vrijkomt bij de verbranding van
fossiele brandstoffen en door verhoogde concentratie mede
verantwoordelijk is voor klimaatverandering.

Groengas

Groengas wordt gemaakt uit planten- en voedingsresten of uit rioolslib,
maar is qua samenstelling identiek aan aardgas. Het is daarom de
duurzame variant van aardgas.

CO2-neutraal

Alle benodigde energie die inwoners en bedrijven gebruiken is afkomstig
uit duurzame bronnen, waarbij er per saldo geen CO2 wordt uitgestoten.

Waterstof

Energietransitie

Internationaal en nationaal proces om van fossiele brandstoffen naar
volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te
stappen.

Waterstof is een gasvormige energiedrager, gemaakt uit andere
energiebronnen zoals aardgas. Groene waterstof is de duurzame variant
van waterstof omdat het gemaakt wordt van wind- en zonne-energie of
andere duurzame bronnen (bron)

Warmtenet

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm
water door stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. Dit
staat ook wel bekend als stadsverwarming (bron).

All-electric

Alle voorzieningen voor verwarming, warm tapwater en koken in een
woning zijn elektrisch geregeld. Dit is een duurzame oplossing als de
gebruikte energie op een duurzame manier is opgewekt. (bron)

Energiebesparing

Energiebesparing verwijst naar alle maatregelen om de consumptie van
energie te verminderen. Het kan worden bereikt door efficiënter gebruik
te maken van energie: hetzelfde doen met minder energie. (bron)

Kierdichting

Naden en kieren van een woning dichtmaken met tochtstrips, tochtband
of ander materiaal. Met als doel om het huis comfortabeler te maken en
stookkosten te verminderen. (bron)

Opslag (van energie)

Om optimaal gebruik te kunnen maken van duurzame bronnen is opslag
van energie belangrijk. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via
elektrische accu’s (bron).

Wijkenergievisie

De visie van en/of voor een wijk om deze als geheel aardgasvrij en CO2neutraal te maken.

Duurzame bronnen

Het opwekken van energie uit bronnen die geen luchtvervuiling
veroorzaken en niet opraken. Daarnaast belasten deze bronnen de
leefomgeving van toekomstige generaties niet (bron).

Doelgroepen
benadering

Betrekken van verschillende groepen bewoners, waarbij de aanpak per
doelgroep verschillende van aard kan zijn om succesvolle vooruitgang op
basis van de wijkenergievisie te boeken.

Isolatie

Materialen om het warmteverlies van binnen naar buiten te beperken.

Hybride
warmtepomp

Combinatie van apparaten om gebouwen en tapwater te verwarmen, voor
een deel met elektriciteit (warmtepomp) en voor het andere deel met gas
(c.v. ketel).
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Postcoderoos

Deze regeling (officiële benaming: Regeling Verlaagd Tarief) maakt gebruik
van een 15 jaar lange vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of
windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken,
waardoor zonnepanelen niet op het eigen pand hoeven te liggen (bron).

Woningtype

Woning met bepaalde eigenschappen die per type vergelijkbaar zijn.

Persona(e)

Een persona is een karakterisering van een bepaald type bewoner. De
personae worden onderscheiden op basis van levensfase, gebondenheid
aan de buurt, welvarendheid en opleidingsniveau.

Doelgroep

Te bereiken groep mensen in de buurt welke grotendeels in vergelijkbare
situaties verkeren, waarop voor de aanpak of benadering kan worden
ingespeeld.

Infraroodpanelen

Infrarood (IR) panelen is een vorm van plaatselijke (bij)verwarming op
basis van stralingswarmte en werkt volledig op stroom. (bron)

Inductie koken

Bereiden van voedsel zonder aardgas maar met behulp van elektriciteit.
Koken op inductie lijkt veel op koken op gas: je kunt de temperatuur snel
regelen. (bron)

Build-in-boilers

Een build-in of close-in boiler is een kleine elektrische boiler (10 tot 20 liter
inhoud) voor in de keuken. Een combi-kokendwaterkraan (7 tot 11 liter)
geeft kokend water via een kokendwaterkraan en levert warm water via
een mengkraan in de keuken. (bron)
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WIJKENERGIEPLAN

INLEIDING

Het waarom
van dit wijkenergieplan
Groningen CO2-neutraal in 2035
De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat wil zeggen dat alle energie
die inwoners en bedrijven gebruiken afkomstig is van duurzame bronnen, zoveel
mogelijk opgewekt binnen de gemeentegrenzen. Woonwijken en bedrijventerreinen
worden aardgasvrij. Om CO2-neutraal te worden is het daarnaast nodig om veel minder
energie te gebruiken. Aan deze doelen werkt de gemeente Groningen sinds 2011. Er is
het nodige bereikt, maar er is nog veel meer nodig. Aardbevingen in onze provincie en
de steeds duidelijker gevolgen van de klimaatverandering onderstrepen de urgentie.
Het gaat om grote opgaven, iedereen krijgt ermee te maken. Maar er zijn ook nieuwe
kansen!

De Noorderplantsoenbuurt loopt voorop
De Noorderplantsoenbuurt loopt voorop in de overstap naar verwarming zonder
aardgas. In 2012 zijn bewoners gestart met het initiatief ‘Groenste Buurt’. Het
doel was om de buurt te vergroenen op alle mogelijke manieren en zo het
leefklimaat te verbeteren en de milieubelasting te verminderen. Vervolgens is in
2014 de ambitie geformuleerd om in 2024 klimaatneutraal te zijn. Dit is vertaald
in een programma. In 2016 is het buurtinitiatief omgevormd tot de
buurtcoöperatie Groenste Buurt, die werkt aan bewustwording, verduurzaming
van particuliere woningen en collectieve inkoop (van onder andere
zonnepanelen). Inmiddels zijn de eerste resultaten geboekt.

Wijkenergieplannen
Eén van de sporen van de gemeentebrede energietransitie is het ‘aardgasvrij’ maken
van onze woonwijken. Dit doen we zoveel mogelijk per wijk. Daarvoor doorloopt de
gemeente met (een vertegenwoordiging van) wijkbewoners een aantal stappen van
verkenning en onderzoek naar visie, concrete plannen en daadwerkelijke uitvoering.
Voor elke wijk maken we een wijkenergieplan, dat wordt vastgesteld door de
gemeenteraad. Bij het wijkenergieplan hoort een uitvoeringsagenda, met afspraken
over wie wat gaat doen en hoe de maatregelen betaald kunnen worden.

Gezamenlijke opgave
Met dit wijkenergieplan maken we – gemeente en Groenste Buurt – nu de
volgende stap. Dit wijkenergieplan geeft richting en een duidelijk kader
waarbinnen keuzes mogelijk zijn in techniek en tijd. Vanuit een gedeelde
verantwoordelijkheid trekken we samen op om de komende jaren concreet aan
de slag te gaan met projecten die het doel van een CO2-neutrale wijk dichterbij
brengen. Daarbij zijn ook andere partners nodig. Het organiseren van die
samenwerking is dan ook een belangrijk spoor in onze uitvoeringsagenda. De
energietransitie is een opgave voor iedereen.
Samen op weg naar nieuwe, schone energie.
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Het proces van de wijkenergieaanpak in de Noorderplantsoenbuurt
Fase

Bewoners inbreng

Proces

1
Wijkanalyse

Alternatief
voor aardgas

Koppelkansen

Betaalbaarheid

Partners en energiewerkgroep denken mee

2
Analyse en aanbod

Aanpak doelgroepen

woningtypen

en personae

koppelkansen benutten

Uitvoeringsagenda

Uitvoeringsbudget

bepalen

Hele buurt kan
meedenken

3
Start uitvoering

Begeleiding

Monitoring en Evaluatie

Successen vieren

Keuze voor je huis

Uitkomst

Besluiten en afspraken

Wijk
Energie
Visie
Keuze Energiescenario

Wijk
Energie
Plan

Plan vaststellen,
afspraken voor uitvoering

WIJKENERGIEPLAN

NAAR EEN AARDGASVRIJ
NOORDERPLANTSOENBUURT

Introductie
van een energieke buurt
De Noorderplantsoenbuurt is met het Groenste Buurt initiatief sinds 2014 actief om
in 2024 klimaatneutraal te zijn. Met dit wijkenergieplan verbreden en intensiveren
de gemeente en Groenste Buurt de aanpak samen met het belangrijkste doel:
versnellen en elkaar helpen om goede stappen te maken.
In de buurt is er in grote mate sprake van individueel eigendom, waardoor vrijwilligheid
een grote rol speelt. Naast goede technische en financiële oplossingen is dat een
uitdaging op zichzelf. Het individuele karakter van een woning (woningtype), het type
bewoner (persona) en de doelgroep spelen daarin een grote rol. 90% van de woningen
is vooroorlogs en daardoor oud, slecht geïsoleerd en compact op elkaar gebouwd. Dit
plan geeft figuurlijke bouwstenen voor verbeteringen per woningtype.
Buurtgenoten lopen voorop in het verduurzamen van de eigen buurt en juichen het
formaliseren van de energieopgave met dit wijkenergieplan toe. Het geeft richting en
een duidelijk kader waarbinnen keuzes mogelijk zijn in techniek en tijd. Primair is dit
wijkenergieplan een initiatief van de gemeente en buurtcoöperatie Groenste Buurt.
Iedereen is uitgenodigd hierover mee te denken en mee te schrijven. De samenwerking
is hiermee zeker niet compleet. Er zijn voor een succesvolle uitvoering diverse andere
partners nodig. Daarvoor zijn ook acties en projecten opgenomen in de
uitvoeringsagenda.
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PROFIEL VAN DE NOORDERPLANTSOENBUURT

Verleden en heden
De Noorderplantsoenbuurt is een goed voorbeeld van vooroorlogse stedenbouw.
Kenmerkend zijn de gesloten bouwblokken en de aandacht voor groen. De bebouwing is
overwegend in de stijl van de Amsterdamse School (veel baksteen en versieringen in de
gevels). Vergeleken met een wijk als de Oosterparkwijk – waar de nadruk lag op sociale
woningbouw – is de Noorderplantsoenbuurt veel diverser van opzet. Winkelpanden
worden afgewisseld met stadsvilla’s, woningen voor ‘beter gesitueerde arbeiders’ en
‘lager betaalde arbeiders’. Tegenwoordig kenmerkt de buurt zich door de vele particuliere
eigenaren en een relatief veel studenten. Er zijn veel eenpersoons huishoudens en veel
kleine VvE’s van boven- en benedenwoningen. Er zijn enkele grote complexen van VvE’s
en woningcorporatie Lefier. De Noorderplantsoenbuurt is met het Groenste Buurtinitiatief sinds 2014 actief om in 2024 klimaatneutraal te zijn.

bijzonderheden

Veel kleine VvE’s
Hoog percentage jongeren
Veel eenpersoons huishoudens
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Geen gas, maar wat dan wel?
Alternatief voor aardgas
De gemeente heeft voor iedere buurt of dorp onderzocht wat de alternatieven kunnen zijn
voor verwarmen met aardgas. Dat is gedaan via een uitgebreide analyse met verschillende
modellen, op basis van belangrijke factoren zoals de kosten/baten van alternatieven,
technische mogelijkheden, eigendom van woningen en het energieverbruik.
Hybride warmtepompen
De modellen laten zien dat voor de Noorderplantsoenbuurt de oplossing met hybride
warmtepompen en groengas het meest voor de hand ligt. Een hybride warmtepomp is een
combinatie van luchtwarmtepomp en cv-ketel op (groen) gas. Voor deze oplossing is het wel
nodig dat de woning voldoende is geïsoleerd. Met een hybride warmtepomp en goede
isolatie neemt het gasverbruik flink af. Het elektriciteitsverbruik stijgt wel, maar in
combinatie met zonnepanelen op het dak wordt de energierekening lager.
Aansluiten op een warmtenet is door het individuele karakter van woningen te duur en er
zijn onvoldoende duurzame warmtebronnen beschikbaar. Een oplossing waarbij de
woningen geheel elektrisch verwarmd worden is – behalve bij de nieuwbouwwoningen (2%
van het totaal) – niet haalbaar omdat de woningen onvoldoende geïsoleerd kunnen worden.
Meer informatie over de gehanteerde modellen en de gemaakte afwegingen vindt u in
bijlage 1.

Groengas
In Groningen wordt relatief veel groengas geproduceerd door de aanwezigheid van
afvalverwerker Attero en Suikerunie. Desondanks is niet voldoende van dit gas beschikbaar
om alle hybride/groengas wijken in de toekomst te voorzien. Er zal meer groengas (biogas
en/of waterstof) beschikbaar moeten komen. Dit is niet iets wat op buurtniveau opgepakt
wordt, of zelfs op gemeenteniveau, maar is meer een regionale of landelijke opgave. De
gemeente zet zich actief in om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende groengas
beschikbaar komt.
Route en tijdspad
Iedere huiseigenaar bepaalt zijn of haar eigen route. Over het algemeen is de eerste stap het
beter isoleren van de woning, zodat het gasverbruik daalt. Veel isolerende maatregelen
verdienen zich in 5 tot 10 jaar terug. Een andere financieel aantrekkelijke maatregel is de
aanschaf van zonnepanelen, om zo een deel van het verbruik zelf op te wekken. Vervolgens
kan er een hybride warmtepomp worden aangeschaft. Een logisch moment om dit te doen is
als de CV-ketel aan vervanging toe is.
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Ambities voor 2024
Energievisie in het kort
De Groenste Buurt stelt zich ten doel het aardgasverbruik maximaal te verminderen
door op korte termijn – de komende 6 jaar – in te zetten op hybride warmtepompen,
inductie koken, infrarood panelen en build-in-boilers voor woningen. Voor het
opwekken van schone energie is de visie zo veel mogelijk gebruik te maken van
zonnepanelen.
Ruimtelijke kwaliteit
De praktijk leert dat het isoleren van het type oudere woningen in de
Noorderplantsoenbuurt lastig is, waardoor een slimme en doelmatige vorm van isoleren
het meest effectief is. De buurt heeft een historisch karakter met bijzondere bebouwing.
Het uitgangspunt is dat fysieke maatregelen de identiteit en uitstraling van de buurt en
individuele woningen niet mogen aantasten.
Warmtepompen en geluid
Een belangrijke voorwaarde om deze ambitie te halen is dat warmtepompen stiller
moeten worden, anders is de oplossing voor velen niet acceptabel. Problemen door
geluidsoverlast van warmtepompen moeten worden voorkomen.

Elektrisch vervoer
De toename van elektrisch vervoer is al bijna een gegeven. De vraag naar laadpunten en
voldoende groene stroom moet hierbij netjes worden ingepast. Daardoor wordt de
uitwisseling van energie voor woningen en vervoer steeds meer een samenspel.

De ambitie voor 2024 is:
10% energiebesparing door

65% reductie van

isolatie

aardgasverbruik t.o.v. 2014

75% van de huishoudens een

30% van het vervoer is

hybride warmtepomp

elektrisch

Woningen van ná 1990 geen

55% van alle elektra duurzaam

gasaansluiting meer

opgewekt
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SAMEN AAN DE SLAG
Van visie naar uitvoering

Bewoners
Spoor I
In de Noorderplantsoenbuurt is een groep van tientallen betrokken bewoners actief bezig
met verduurzaming. Toch leeft dit nog niet bij alle particuliere huiseigenaren en
verhuurders in voldoende mate om de beoogde versnelling te realiseren en grote stappen
te zetten. Voor veel van hen is het nog onbekend terrein. Groenste Buurt en gemeente
willen dit samen doorbreken.
We gaan aan de slag langs vier sporen:
I. Bewoners: hen betrekken en enthousiasmeren
II. Bouwstenen: effectieve hulpmiddelen voor aardgasvrij wonen en CO2-reductie
III. Projecten: samenwerken aan concrete resultaten
IV. Lessen: monitoring, evaluatie en bijstellen
Spoor I - Bewoners
Met het hebben van technische oplossingen voor het aardgasvrij maken van woningen is het
plan niet direct geslaagd. De sleutel voor een succesvolle aanpak van particuliere woningen
ligt vooral bij bewoners. Dat is in feite altijd het geval, maar door het nadrukkelijke
individuele karakter van de buurt en de vele eigen woningen is dit in de
Noorderplantsoenbuurt nog sterker het geval. Daarom is het van belang de verschillende
type bewoners (personae) en doelgroepen te onderscheiden en zoveel mogelijk een aanpak
‘op maat’ te kiezen en op die manier alle bewoners enthousiast te maken en hen op een
positieve manier bij de verduurzaming van de buurt te betrekken.
Om ook huurders te betrekken is samenwerking met verhuurders van (sociale)
huurwoningen en studentenpanden van belang. Hier ligt qua regie een nadrukkelijke rol voor
de gemeente.

Praktijkvoorbeeld: werkboek ‘Uw woning aardgasvrij’
Een voorbeeld van een aanpak in het betrekken en enthousiasmeren van bewoners is
te vinden in het werkboek ‘Uw woning aardgasvrij’. In het kader van de Greendeal
‘Smart Energy Cities’ werd in samenwerking met Groenste Buurt dit werkboek
ontwikkeld voor iedereen die een kleinere of grotere renovatie wil aangaan, deze
zorgvuldig wil plannen of daarover gewoon meer wil weten. Met het werkboek stellen
bewoners in een paar stappen een persoonlijke routekaart op om de eigen woning
stapsgewijs - op voor hen slimme momenten - aardgasvrij te maken.
Door ingrepen op slimme en voor de bewoner natuurlijke momenten uit te voeren,
worden de kosten aanzienlijk beperkt. Betere isolatie en meer isolatie aanbrengen
tijdens een verbouwing is bijvoorbeeld veel goedkoper dan een aparte verbouwing
voor alleen het aanbrengen van isolatie. Bij iedere verbouwing kunnen bewoners er op
die manier voor zorgen dat de betreffende ruimte in één keer op orde en voorbereid
op een toekomst zonder aardgas is. Het werkboek voorziet daarnaast in een checklist
voor het opstellen van een eigen stappenplan.
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Bouwstenen
Spoor II - Woningtypen, doelgroepen en personae
Als handreiking naar bewoners, huiseigenaren, verhuurders en andere betrokken partijen
zijn een aantal ‘bouwstenen’ uitgewerkt waarmee praktisch en zoveel mogelijk op maat
aan de doelen van dit wijkenergieplan gewerkt kan worden. Een bouwsteen is te zien als
een specifiek advies voor alle betrokkenen in de buurt om versnelling te realiseren of
stappen te zetten. In bijlage 2a zijn de adviezen voor de verschillende type woningen
uitgewerkt. In bijlage 2b bevat adviezen voor de verschillende doelgroepen/personae.
Bouwsteen 1: woningtypen
De Noorderplantsoenbuurt is te verdelen in 5 verschillende woningtypen en een resterend
deel woningen waarvoor maatwerk van toepassing is. De 5 typen zijn:
1. Arbeiders- of Schipperswoning
2. Stadswoning
3. Stadsvilla
4. Boven- en benedenwoning
5. Nieuwbouw (> bouwjaar 1990)
Voor ieder type woning is een woningkaart opgesteld. Deze kaart geeft een beschrijving van
het type met een aantal voorbeeldfoto’s, locatie, advies voor de aanpak, aandachtspunten,
type verwarming en te nemen stappen.

De woningkaarten worden vanuit dit plan nader uitgewerkt tot ‘Groene Menukaarten’. Zie
hiervoor ook de beschrijving bij de paragraaf ‘projecten’.

Bouwsteen 2: doelgroepen en personae
Ook de bewoners en doelgroepen zijn onder te verdelen in verschillende ‘types’ die in
grotendeels vergelijkbare situaties verkeren. Het is belangrijk om bewust te zijn van de
kenmerken van deze doelgroepen en hierop in te spelen. Daarom zijn de doelgroepen
uitgewerkt in overzichten met aandachtspunten, kansen, motivatie en advies voor aanpak
per doelgroep. De volgende doelgroepen worden in dit plan onderscheiden: student,
huurder, ondernemer, eigenaar, Lefier en Enexis.
Binnen de doelgroepen bestaan uiteraard grote verschillen tussen individuen, die om
uiteenlopende redenen al dan niet duurzaam handelen. Deze individuen zijn eerder door
bureau ‘Afdeling Buitengewone Zaken’ omschreven als personae. Voornamelijk voor de
doelgroep ‘eigenaren’ is deze onderverdeling relevant, omdat eigenaren over de eigen
woning beslissen. Een persona is een karakterisering van een bepaald type gebruiker (in dit
geval: eigenaar-bewoner). De personae worden onderscheiden op basis van levensfase,
gebondenheid aan de buurt, welvarendheid en opleidingsniveau. Daarnaast is inzichtelijk
gemaakt wat de bepalende factoren zijn om al dan niet verduurzamingsmaatregelen te
treffen, namelijk:
o Of iemand volger of voorloper is
o Of iemand veel of weinig energie gebruikt
o Of iemand bij voorkeur individueel of collectief handelt
De personae die in dit plan worden onderscheiden zijn: genieter, jong gezin, ondernemer,
oude rot, starter en vroege vogel.
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Bouwstenen
Spoor II - Collectiviteit, subsidie en financiering
Bouwsteen 3: collectiviteit
Ondanks het kenmerkende individuele karakter van de woningen in de Noorderplantsoenbuurt liggen er kansen op gebied
van collectiviteit. Dit is een bouwsteen die de gemeente graag met Groenste Buurt en andere partners uitwerkt tot een
succesvolle aanpak voor deze en andere buurten. Daarbij gaat het met name om de vele kleine Verenigingen van Eigenaren
(VvE’s) die de buurt en de rest van de stad rijk is. Daarnaast kan ook collectiviteit georganiseerd worden in de vorm van
nieuwe VvE’s per groep woningen (blok, straat) of coöperaties voor specifieke projecten op het gebied van energie.
Het is een innovatieve, maar geen ondenkbare stap om als (kleine) VvE samen één duurzame verwarmingsinstallatie aan te
schaffen in plaats van individuele systemen per woning. Hiermee kunnen de kosten wellicht worden verlaagd. Ook kan een
gezamenlijke installatie voordelen bieden op het gebied van ruimtegebruik en het beperken van (geluids)overlast door vele
individuele (hybride) luchtwarmtepompen. Zo bestaan er innovaties als ‘warmtepompnetten’, waarbij maximaal vier
woningen van één bodemwarmtepomp gebruik maken.
Bouwsteen 4: subsidie en financiering
Huiseigenaren en verhuurders zullen daarnaast altijd een waarde-afweging maken: wat moet ik (nu) investeren en wat krijg
ik er (later) voor terug? Als de investering de moeite waard lijkt komt de volgende vraag: heb ik het geld beschikbaar? Kan ik
het lenen? Daar zit wel een knelpunt. Op dit moment zijn er nog niet voor iedereen passende financieringsopties
beschikbaar. De gemeente Groningen zet zich in om nieuwe passende financiering voor iedereen mogelijk te maken.
Enerzijds door te werken aan lokale of regionale financieringsopties voor verschillende doelgroepen, anderzijds door bij het
Rijk te lobbyen voor betere financiële randvoorwaarden en mogelijkheden.
Voor sommige maatregelen is subsidie of financiering te krijgen. De subsidiemogelijkheden veranderen regelmatig, maar
Milieu Centraal geeft op haar website (link) een actueel overzicht. Via het Energieloket ‘Groningen Woont Slim’ (link) kan
eveneens informatie en advies door bewoners worden ingewonnen.
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Projecten
Spoor III
Voor het succesvol uitvoeren van dit wijkenergieplan zijn diverse andere partijen en
belanghebbenden nodig. Alleen in samenwerking tussen gemeente, Groenste Buurt,
particuliere verhuurders, woningcorporatie Lefier, netbeheerder Enexis, Grunneger
Power en diverse marktpartijen lukt het de ambitie volledig te realiseren. Daartoe
nemen we als gemeente en Groenste Buurt het initiatief om samenwerkingsovereenkomsten voor uiteenlopende deelprojecten af te sluiten.
Deze deelprojecten dragen bij aan het realiseren van een aardgasvrije buurt en CO2reductie, maar zijn lang niet altijd van technische aard. Zo zijn er projecten nodig om de
interesse in verduurzaming bij de diverse bewoners aan te wakkeren of het
organiseren van (nieuwe vormen van) financiering. Voor de deelprojecten waarvoor
samenwerking nodig is, wordt in de samenwerkingsovereenkomsten in ieder geval
afgesproken wat het doel van het project is, wie daarin wat doet, hoe het project
gefinancierd wordt en wanneer het uitgevoerd wordt. In hoofdstuk ‘uitvoeringsagenda’
worden de eerste projecten toegelicht.

Geld voor projecten
Het financieren van de deelprojecten is een issue. Voor een deel draagt de inzet van
vrijwilligers bij aan het uitvoeren van taken om de projecten te organiseren en uit te
voeren. Voor het andere deel zal steeds budget nodig zijn. Daaraan zal de gemeente
bijdragen voor zover de begroting dat toelaat en ook andere buurten geholpen
kunnen worden. Het is daarom belangrijk ook andere middelen aan te boren, zoals
subsidies van provincie en het Rijk.

Koppelkansen benutten
In de Noorderplantsoenbuurt zijn geen actuele plannen voor wijkvernieuwing. Op dit
moment wordt het elektriciteitsnetwerk vernieuwd en geschikt gemaakt voor de
toekomst volgens de wijkenergievisie. Koppelkansen doen zich vooral voor in de sfeer
van het elektrificeren van vervoer en deelauto’s. Daarnaast streeft Groenste Buurt ook
naar een blijvend groene buurt in letterlijke zin, met een grotere biodiversiteit en meer
groen, ook op daken. Een letterlijke koppelkans is de collectieve verduurzaming van
woningen in kleine VvE’s, waarbij installaties voor warmte wellicht gekoppeld kunnen
worden in plaats van individueel per woning een dergelijke installatie te hebben.
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Monitoring en evaluatie
Spoor IV
Het doel om een aardgasvrije buurt te zijn in 2035 is ambitieus . Alle betrokkenen moeten
vaart maken om dit doel te bereiken. Het is van belang bij te houden waar we staan, zodat
de aanpak bijgesteld kan worden als dit nodig is.
Monitoring
De gemeente houdt bij hoeveel woningen er jaarlijks per buurt van het gasnet afgaan. In de
Noorderplantsoenbuurt hebben veruit de meeste woningen in 2035 nog een gasaansluiting,
ook als de buurt aardgasvrij is. De voortgang op weg naar een aardgasvrije buurt moeten we
daarom op een andere manier monitoren. De Groenste Buurt inventariseert welke
maatregelen er worden uitgevoerd. Daarnaast kan Groningen Woont Slim jaarlijks
aanleveren hoeveel adviezen en/of maatregelen er jaarlijks via hen zijn getroffen. De
gemeente houdt via de verbruikscijfers van Enexis bij hoe het energieverbruik door de jaren
heen verandert.

Jaarlijkse uitvoeringsagenda
Aan het eind van ieder kalenderjaar maken gemeente en Groenste Buurt samen de balans
op. Op die manier leren we ook wat wel en niet effectief is en kan steeds een actuele
uitvoeringsagenda voor het opvolgende jaar opgesteld worden. Van kansrijke nieuwe
ontwikkelingen maken we zo mogelijk gebruik.

Nieuwe ontwikkelingen
Het voornemen alle woningen in Nederland de komende decennia zonder aardgas te
verwarmen, zal ertoe leiden dat er veel nieuwe en betere technieken op de markt zullen
komen, waarvan we ook in de Noorderplantsoenbuurt kunnen profiteren. Het kan dus best
anders gaan dan we nu kunnen bedenken. We houden onze ogen open voor nieuwe
technische ontwikkelingen, nieuwe subsidie- of financieringsmogelijkheden en ruimtelijke
ontwikkelingen in en rondom de buurt.
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WIJKENERGIEPLAN

UITVOERINGSAGENDA

Organisatie
Samen optrekken en partners uitnodigen
Er moet nog veel gebeuren voordat de Noorderplantsoenbuurt aardgasvrij is. De gemeente
en Groenste Buurt hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om dit te realiseren. Dit
vraagt om goede afstemming en samenwerking tussen gemeente, Groenste Buurt en
andere betrokken partijen.
De organisatie van de verduurzamingsprojecten in de Noorderplantsoenbuurt ligt
grotendeels bij de Groenste Buurt. Vanuit de gemeente is er één aanspreekpunt, de
projectleider die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het wijkenergieplan. We nodigen
anderen uit partner te worden in onze aanpak en samen uitvoering te geven aan de
projecten welke bijdragen aan de ambities.
De gemeente gaat ook aan de slag met eigen projecten. Dit zullen veelal activiteiten zijn die
gemeentebreed worden opgepakt, maar die ook van belang zijn voor het realiseren van een
aardgasvrije Noorderplantsoenbuurt.
Ondersteuning door de gemeente
Verreweg het meeste werk van de Groenste Buurt wordt gedaan door vrijwilligers. De
gemeente ondersteunt de verduurzamingsprojecten van de Groenste Buurt met een beperkt
budget. De afspraken daarover leggen we jaarlijks vast in de uitvoeringsagenda voor het
daaropvolgende jaar. Daarin houden we rekening met beschikbare budgetten.
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Financiën
Wat stoppen met aardgas kost en opbrengt
Verduurzamen kost geld, ook al verdienen de meeste maatregelen zich in de loop van de
tijd terug. Om een woning aardgasvrij te krijgen zijn veelal meerdere maatregelen nodig en
kunnen de kosten flink oplopen, ook al kunnen ze met een stapsgewijze aanpak over
meerdere jaren worden gespreid en leveren de maatregelen (op termijn) zelfs geld op.
Vereniging Eigen Huis (VEH) liet voor een aantal verschillende woningen uitrekenen
hoeveel het een huiseigenaar kost als hij van een cv-ketel overstapt op een alternatief.
Op basis van dat onderzoek en de berekeningen uit de publicatie van VEH geven we
hiernaast een voorbeeld van de kosten en opbrengsten voor een hybride oplossing bij een
gemiddelde tussenwoning. Voor elke woning zal dit op basis van de eigen situatie
verschillend zijn. Want ondanks dat veel woningen in een bepaald woningtype zijn te
onderscheiden, is bijna iedere woning anders. Dat komt door veranderingen, verbouwingen
en toevoegingen die in de loop der tijd zijn uitgevoerd. Of er zijn al bepaalde
verduurzamingsmaatregelen aangebracht, waardoor de eerste stappen al zijn gezet en dus
de bijbehorende kosten al eerder zijn gemaakt.
In dit plan geven we slechts een voorbeeld om een indruk te geven van de kosten en
opbrengsten die komen kijken bij een hybride situatie, als meest voor de hand liggende
situatie in de Noorderplantsoenbuurt. Door de veranderingen zijn de verschillen tussen
woningen groot en ook door twee andere belangrijke aspecten treden verschillen op: het
oppervlak van de te verwarmen ruimten en het aantal bewoners. Hierdoor is het altijd
raadzaam een specifiek advies voor de eigen woning aan te vragen.

Voorbeeld: hybride tussenwoning
Op basis van de publicatie van Vereniging Eigen Huis wordt hier een voorbeeld gegeven van
een veelvoorkomende situatie in de Noorderplantsoenbuurt: een tussenwoning met een cvketel wordt hybride gemaakt. De woning in dit voorbeeld is 105 m2 groot, slecht geïsoleerd
(energielabel F) en heeft 3 bewoners.
Het dak, de vloer en de gevel worden geïsoleerd. Verder krijgt de woning naast de (HR) cvketel een luchtwarmtepomp voor ruimteverwarming en worden de radiatoren vervangen door
convectoren voor een effectievere inzet van de warmtepomp. Het resultaat in dit voorbeeld is
dat jaarlijks ongeveer de helft van de energiekosten kan worden bespaard, als na aftrek van de
beschikbare subsidie voor ruim € 10.000 aan duurzaamheidsmaatregelen wordt geïnvesteerd.
Voor de jaarlijkse kosten zijn de energiekosten, huurkosten en onderhoudskosten van
installaties meegenomen. Deze bestaan uit: belastingen, vastrecht elektriciteit en gas, vaste
leveringskosten, meettarief en variabele energiekosten (kWh stroom en m3 gas). Voor de
investeringen zijn de kosten van de betreffende maatregelen meegenomen.

Situatie: 10 jaar niks doen

Gemiddeld per jaar

Energiekosten, incl. onderhoud

€ 25.300

Investering nieuwe cv-ketel

€ 1.500

Totaal '10 jaar niks doen'

Situatie: 10 jaar hybride

€ 2.680

€ 26.800

Gemiddeld per jaar

€ 2.384

Energiekosten, incl. onderhoud

€ 13.250

Investering isolatie, warmtepomp

€ 10.585

Totaal '10 jaar hybride'

€ 23.835

Bron: VEH / Berenschot juli-augustus 2019 (link naar bron)
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Dit gaan we doen
Uitvoeringsagenda 2019-2020
De gemeente en Groenste Buurt hebben gezamenlijk een lijst met projecten opgesteld die
bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen (zie pagina 24 en 25). De Groenste
Buurt heeft vervolgens prioriteiten bepaald en zes projecten gekozen die als eerste
uitgevoerd gaan worden. De andere projecten blijven staan voor later. Meer info over alle
projecten in bijlage 3. De zes projecten voor 2019-2020 zijn:

4. Kennisdeling
Vele buurtbewoners hebben nog vragen: hoe kun je je woning verduurzamen? Bij welke
installateur kun je het beste terecht? Tegelijk zijn er ook al succesverhalen. In workshops en
via straatambassadeurs willen we die succesverhalen delen en zo de belemmeringen om te
verduurzamen wegnemen. (Projectentabel nr. 22).

1. Menukaart voor bewoner-eigenaren
De woningkaarten worden per woningtype uitgewerkt tot een ‘Groene Menukaart’ voor
huiseigenaren, met informatie en concreet advies over de verduurzamingsmogelijkheden
van de eigen woning. (Projectentabel nr. 1)

5. Uitbreiden techniekteam Groenste Buurt
De coöperatieve buurtvereniging Groenste Buurt wil buurtbewoners ook goede technische
adviezen geven. Daartoe wordt het techniekteam uitgebreid met een aantal vrijwilligers die
(a) al veel kennis hebben van bijvoorbeeld isolatie, warmtepompen of zonnepanelen, of (b)
zich hier graag verder in willen verdiepen. (Projectentabelnr. 23)

2. Groenste studentenhuis
Studentenhuizen in de Noorderplantsoenbuurt strijden om de titel “het groenste
studentenhuis van de Groenste Buurt”. Met deze wedstrijd snijdt het mes aan twee kanten:
studenten worden bewuster van hun energieverbruik en de mogelijkheden om te besparen,
tegelijkertijd wordt met de challenge ook een signaal afgegeven aan de verhuurders om de
woningen te verduurzamen. (Projectentabel nr. 6)

6. Straatambassadeur per straat of buurtje
Op dit moment heeft de buurt nog onvoldoende ambassadeurs. Bij voorkeur is er straks in
elke straat of buurtje een ambassadeur die andere bewoners in de straat kan meenemen en
enthousiasmeren. De straatambassadeur is een voorlichter, uitlegger en vraagbaak voor
verduurzaming van de woningen. (Projectentabel nr. 24)

3. Zon op alle daken
Er zijn (grote) daken in of nabij de buurt waarop momenteel nog geen zonnepanelen liggen.
We gaan met de eigenaren van de panden in gesprek om te verkennen of dat alsnog kan om
zoveel mogelijk daken te benutten. Het doel is dat iedereen, ook zonder geschikt eigen dak,
hiervan kan profiteren. (Projectentabel nr. 14 en 30)
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Dit gaan we doen
Andere projecten
Naast de gekozen prioriteiten voor de periode 2019 – 2020 staan er projecten in de
projectentabel die al lopen of die door de gemeente opgepakt worden. Dit zijn de
volgende projecten:
1. Toekomstbestendig netwerk (Enexis)
De capaciteit van het bestaande netwerk aanpassen op het gebruik van de toekomst
(energievisie), waaronder het gebruik van hybride warmtepompen, zonnepanelen en
elektrisch vervoer. (projectentabel nr. 4)

5. Input voor gerichte prestatieafspraken
Ten behoeve van de (jaarlijkse) prestatieafspraken nagaan welke wensen en ambities er op
het gebied van energie(besparing) zijn bij de huurdersvereniging KAR van Lefier (sociale
huurwoningen). (projectentabel nr. 10)
6. Input voor gerichte prestatieafspraken
Ten behoeve van de (jaarlijkse) prestatieafspraken nagaan welke mogelijkheden er zijn om
de vastgoedstrategie van de huurwoningen van Lefier in de Noorderplantsoenbuurt meer te
richten op de ontwikkeling naar aardgasvrij. (projectentabel nr. 13)

2. Onderzoeksprogramma alternatieven aardgas
Onderzoek naar innovaties op het gebied van de productie en levering van groengas en
waterstof teneinde het aardgas in de buurt volledig te vervangen. Dit onderzoek wordt op
stadsniveau uitgevoerd waarin de opgave van de Noorderplantsoenbuurt wordt
meegenomen.
(projectentabel nr. 5)

7. Aanpak ontwikkelen met 3 of 4 kleine VvE's
Kleine VvE’s (tot 9 woningen) vallen qua regelingen en financieringen op dit moment ‘tussen
wal en schip’. Groningen en de Noorderplantsoenbuurt hebben veel VvE’s van twee of drie
woningen. In deze pilot wordt een specifieke aanpak voor en met hen uitgewerkt.
(projectentabel nr. 17)

3. Samenwerking particuliere verhuurders
Overleg en afstemming met Vastgoedbelang Noord en enkele grote verhuurders om na te
gaan op welke manier zij willen meewerken aan de uitvoering van het wijkenergieplan en
wat daarvoor nodig is. (projectentabel nr. 8)

8. Financiering VvE's duidelijk
Voldoende financieringsmogelijkheden voor VvE's en dan met name de kleine VvE’s zijn van
groot belang om de wijkaanpak ook voor deze groep bewoners te laten slagen. De gemeente
pakt dit gemeentebreed op, waarbij de Noorderplantsoenbuurt een voorbeeldfunctie heeft.
(projectentabel nr. 19)

4. Voorwaarden voor kamerverhuur
Onderzoek naar mogelijkheden voor lokale regelgeving verduurzaming studentenpanden,
zodat de gemeente kan sturen op energiebesparing met als beoogd resultaat een
aardgasvrije situatie voor studentenhuisvesting. (projectentabelnr. 9)
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Projectentabel
Overzicht van activiteiten en projecten

6
7
8
9
C

10
11
12
13
14

X

Grunneger Power

X

Enexis

Opwekken

Vervangen
Ontwikkelen passende techniek in een menukaart voor woningtypen
Doel: bewoners hebben eenvoudig inzicht in welke stappen zij kunnen nemen om aardgas te reduceren en energie te reduceren.
Hoe
Wat
Uitwerken stappen voor isolatie, dubbel glas, kierdichting, verwarming en zonnepanelen
Makkelijk te gebruiken menukaart voor bewoner-eigenaren
Uitschrijven van een tender voor collectieve inkoop Groenste Buurt
Markconsultatie
Meten is weten: inzetten van warmtecamera's, energiemeters en luchtdichtheidsmetingen
"Check je warmtelek" en "Speur de energieslurper"
Ontwikkelen en aanpassen elektra- en gasnetwerk in de wijk op basis van de energievisie
Toekomstbestendig netwerk
Onderzoek naar innovaties op het gebied van groengas, waterstof, opslag e.d.
Onderzoeksprogramma alternatieven aardgas
Doelgroepbenadering studenten en particuliere verhuurders
Doel: de interesse voor energiebesparing bij studentenpanden neemt toe.
Hoe
Wat
Studenten via een spelelement bewuster maken van hun energieverbruik
Wijkgerichte studentenchallenge
Kierdichting en eenvoudige besparingsmaatregelen stimuleren
Gratis studentenhuispakket
Overleg en afstemming met Vastgoedbelang Noord en enkele grote verhuurders
Samenwerking particuliere verhuurders
Onderzoek naar mogelijkheden voor lokale regelgeving verduurzaming studentenpanden
Voorwaarden voor kamerverhuur
Doelgroepbenadering huurders en Lefier
Doel: huurwoningen worden concreet betrokken bij de uitvoering van het wijkenergieplan.
Hoe
Wat
Overleg en afstemming huurdersvereniging KAR (Lefier)
Input voor gerichte prestatieafspraken
Inventariseren wensen, ideeën en activiteiten voor huurders
Informatieavond gericht op huurders
Stimuleren van besparing en gedragsverandering bij huurders
Opleiden energiecoaches en coaching m.b.v. slimme meter
Vastgoedstrategie Lefier gericht op de ontwikkeling naar aardgasvrij
Input voor gerichte prestatieafspraken
Grote daken benutten voor zonne-energie voor huurders en eventuele andere bewoners
Afspraken over gebruik daken Lefier

Gemeente

1
2
3
4
5
B

Door wie

Groenste Buurt

A

Bewustwording

Besparen

Draagt bij aan

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
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D

15
16
E

17
18
19
20
F

21
22
23
24
25
26
27
28
G

29
30
31

Doelgroepbenadering ondernemers
Doel: een aantal ondernemers raken als ambassadeur betrokken bij de wijkaanpak.
Hoe
2 of 3 ondernemers dragen de aanpak zichtbaar uit in hun winkel of bedrijfsvoering
Realiseren energiebesparing onder bedrijven
Doelgroepbenadering (kleine) VvE's
Doel: met name kleine VvE's mogelijkheden bieden om woningen te verduurzamen.
Hoe
Uitwerken en opstellen VvE aanpak voor kleine VvE's
Boekje 'Uw woning aardgasvrij' doorontwikkelen voor (kleine) VvE's
Onderzoek financieringsmogelijkheden voor (kleine) VvE's
Ontwikkeling basis voor groen meerjarenonderhoudsplan (GMJOP) VvE's
Deelname van diverse personae
Doel: lastig(er) te bereiken personae raken meer betrokken en doen steeds meer mee.
Hoe
Inzet en verspreiding boekje 'Uw woning aardgasvrij'
Verspreiden kennis en goede voorbeelden via workshops en straatambassadeurs
Werven en opleiden lokale deskundigen
Werven straatambassadeurs (onder de persona 'genieter')
Jaarlijkse groei aantal leden buurtcoöperatie
Welkom en kennismaking met de Groenste Buurt
Nieuwe bewoners benaderen en helpen met boekje 'Uw woning aardgasvrij'
Ontwikkelen aanpak met enkele makelaars voor benutten mutatiemomenten koopwoningen
Collectief energie opwekken
Doel: opwekken van duurzame stroom, mede voor gebruik warmtepompen
Hoe
Zon op eigen dak (collectief inkopen?), waardoor huiseigenaren zelf panelen plaatsen
Coöperatief zonnepanelen plaatsen op daken in de buurt
Participatie Groenste Buurt in opwekproject buiten de eigen wijk

Wat
Ondernemers als ambassadeur
Bedrijvenaanpak Grunneger Power

Wat
Aanpak ontwikkelen met 3 of 4 kleine VvE's
Boekje 'Uw VvE aardgasvrij'
Financiering VvE's duidelijk
Sjabloon Groen MJOP voor VvE's beschikbaar

Grunneger Power

Enexis

Gemeente

Groenste Buurt

Door wie

Vervangen

Opwekken

Bewustwording

Besparen

Draagt bij aan

X
X

X

Wat
Boekje 'Uw woning aardgasvrij' breed inzetten
Kennisdeling
Uitbreiden techniekteam Groenste Buurt
Straatambassadeur per straat of buurtje

X
X
X
X

Ledenwerving
Welkom Groenste Buurt Pakket
Betrekken nieuwe bewoners
Aanpak mutatiewoningen

X
X
X
X

Wat
Zon zoekt dak
Zon op alle daken
Deelname in windprojecten, kleine windmolens, zonneparken

X
X

X
X
X
X

X
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WIJKENERGIEPLAN

BIJLAGEN

Bijlage 1
Analyse van de alternatieven voor aardgas
Met twee verschillende modellen is iedere buurt in de gemeente Groningen
geanalyseerd om te bepalen welk alternatief voor aardgas het meest geschikt is voor de
buurt. Deze modellen worden hieronder uitgelegd. In sommige buurten gaven de
modellen echter tegenstrijdige uitkomsten. Met name de scenario’s “warmtenet” en
“all- electric” lagen in veel buurten qua kosten en geschiktheid dicht bij elkaar. Om
uiteindelijk toch de meest geschikte warmtenetwijken te selecteren is aanvullend het
‘Afwegingskader Warmte’ opgesteld.
Energietransitiemodel (Quintel Intelligence)
Het Energietransitiemodel (ETM) is een onafhankelijk, uitgebreid, en op openbaar
beschikbare data gebaseerd open source energiemodel waarmee energiesystemen zijn
door te rekenen. Voor het bepalen van een voorkeursscenario per wijk is een keuzematrix
opgesteld, waarbij op basis van woningtypologie en bouwjaar een keuze wordt gemaakt.
Zo is gestapelde bouw geschikter voor een warmtenet, terwijl nieuwbouw (vanaf 2000) allelectric kan worden. Uit het model blijkt dat een warmtenet wellicht een oplossing kan zijn
voor de Noorderplantsoenbuurt, maar de hybride/groen gas oplossing lijkt vooralsnog
beter te passen.
Model CEGOIA (CE Delft)
Het CEGOIA-model is een technisch/economisch en energetisch-ruimtelijk model dat de
mogelijke oplossingen voor duurzame wijkenergiesystemen doorrekent. Het model
beoordeelt binnen de gestelde randvoorwaarden de kosten-efficiëntste en klimaatneutrale invulling van de warmtevoorziening. In het geval van de gemeente Groningen zijn
de geschatte beschikbare hoeveelheden warmte en groen gas op een zo kosten-optimale
manier verdeeld over de wijken. Het scenario hybride/groen gas lijkt voor de
Noorderplantsoenbuurt de beste oplossing.

Afwegingskader Warmte (Greenvis)
In het Afwegingskader Warmte worden naast de financiële en bouwtechnische factoren ook
andere relevante criteria meegenomen. De Noorderplantsoenbuurt kent zowel plus- als
minpunten voor warmtenetten. De buurt scoort goed op de ‘zachte’ factoren zoals het feit
dat er sociaal draagvlak is voor duurzaamheid en een actief buurtinitiatief (Groenste Buurt)
is. Daarnaast kent de buurt een hoge warmtevraagdichtheid en wordt er in de buurten ten
noorden van de Noorderplantsoenbuurt al hard gewerkt aan de realisatie van een
warmtenet, waardoor het warmtenet in feite al langs de buurt komt te lopen. Daarentegen
scoort de Noorderplantsoenbuurt juist slechter op de bovengrondse complexiteit (het
aanleggen van een warmtenet wordt lastig en kostbaar vanwege de smalle straten) en is er
weinig corporatiebezit (veel verschillende woningeigenaren maakt het lastiger om iedereen
mee te krijgen).
Conclusie
Een warmtenet is wellicht in de toekomst nog een optie, maar op korte termijn zijn er nog
teveel belemmeringen, zoals blijkt uit de modellen. De nieuwbouwwoningen in de wijk
kunnen met behulp van warmtepompen geheel gasloos worden gemaakt, maar met name
de oudere woningen zijn niet voldoende te isoleren om ze op die manier te verwarmen.
Voor 2035 lijkt het hybride/groen gas scenario de meest voor de hand liggende en de meest
betaalbare oplossing om de woningen te verwarmen. Dit betekent dat woningeigenaren aan
de slag moeten gaan met het isoleren van de woningen, voor zover dit mogelijk is. De CV
ketel kan vervolgens vervangen worden door een hybride warmtepomp. Tijdens koude
dagen kan de gasgestookte CV ketel bijspringen, en ook het verwarmen van het tapwater
kan hiermee worden gedaan. Er zal voldoende groen gas beschikbaar moeten komen om als
buurt aardgasvrij te worden, maar deze opgave ligt vooral buiten de buurtgrenzen, op
regionaal niveau.
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Woningtypen

Bijlage 2a
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Bijlage 2b
Doelgroepen en personae

Personae

Doelgroepen

Per doelgroep laten we zien wat de aandachtspunten, kansen en motivatie voor
de betreffende doelgroep zijn en wat een concrete aanpak of actie is om deze
doelgroep maatregelen te laten nemen. In projecten wordt dit specifiek opgepakt.

Student

Huurder

Ondernemer

Genieter

Jong gezin

Lefier

Eigenaar:
- VvE (groot, klein)
- Part. eigenaar
- Part. verhuurder

Oude rot

Starter

Enexis

Vroege vogel

Figuur: overzicht van de verschillende doelgroepen en personae
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Doelgroep
Student
Aandachtspunten
•
Afstand met eigenaar: maatregelen zijn niet af te dwingen
•
Collectiviteit: in je eentje merk je niets van energiebesparing, dit deel je
met huisgenoten
•
Diverse groep als het gaat om individualiteit/collectiviteit, gehechtheid,
verhuisgedrag etc.
•
Verhuisgedrag: sommige studenten verhuizen vaak, andere zijn juist erg aan
de plek/buurt gehecht

Motivatie
•
Kostenbesparing: financiën zijn voor studenten een belangrijk
aandachtspunt, als een besparing mogelijk is, vinden studenten dat
interessant
•
Intrinsieke motivatie: milieu en politieke urgentie
•
Locatie vs. kwaliteit: hoewel de kwaliteit van de woningen in de
Noorderplantsoenbuurt niet overal goed is, zijn de woningen wel gewild
dankzij de locatie.

Kansen
•
Studentenchallenge: challenges werken goed bij studenten. Gezamenlijk
letten op energiebesparing draagt bij aan bewustwording, wat kan helpen
voor kostenbesparing en de urgentie voor maatregelen
•
Comfort: studentenhuizen zijn niet altijd van goede kwaliteit. Met quick
wins zoals kierdichting kan zowel comfortverbetering als energiebesparing
worden bereikt voor een kleine inspanning en investering

Aanpak
•
Via de huiseigenaar: delen van het financiële voordeel (zie ook doelgroep
‘particuliere verhuurders’).
•
Bewustwording: studenten bewuster maken van hun energieverbruik door
middel van:
– Studentenchallenge
– Slimme meters
– Spelmatig; bijvoorbeeld met ‘Check je warmtelek’ en ‘Speur de
energieslurper’
•
Focus op intrinsieke motivatie: duurzame gedragsverandering
•
Studentenhuispakket: kierdichting en tochtstrips
•
Benadering via onderwijsinstellingen, studieverenigingen,
belangenverenigingen (o.a. huurdersvereniging, faculteitsraad)
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Doelgroep
Huurder
Aandachtspunten
•
De huurder kan zelf beperkt maatregelen nemen, terwijl huurders als
collectief een relevante groep zijn qua energieaandeel in de buurt.
•
Huur en energiekosten worden door huurders vaak vrij klakkeloos betaald.
De energielasten zijn echter relatief hoog in relatie tot het inkomen (zgn.
woon- of energiequote). Voor de bewustwording zou het goed zijn de
energielasten in beeld te brengen en huurders er bewust van te laten
worden dat verduurzaming ook snel wat kan opleveren.
•
De verhuurder/huisbaas is niet in alle gevallen goed bereikbaar of
benaderbaar, zie ook doelgroep ‘particuliere verhuurders’.
Kansen
•
De groep huurders in de buurt is groot. Als collectief kunnen zij daarom
samen een vuist maken. Deze collectiviteit organiseren geeft kansen en
meerwaarde voor deze doelgroep.
•
Met quick wins zoals kierdichting kan zowel comfortverbetering als
energiebesparing worden bereikt voor een kleine inspanning en investering.
Huurders kunnen dit op eigen initiatief doen.

Motivatie
•
Financieel. Inkomen is voor een huurder vaak een issue, waardoor kosten
besparingen direct positief bijdragen aan het huishoudboekje.
•
Comfort. Daar waar woningen slecht of matig zijn geïsoleerd zijn vaak tocht
en koude klachten aanwezig. Het verhelpen hiervan draagt bij aan de
tevredenheid van de huurder.
•
Zie verder ook de personae (motivatie afhankelijk van individu).
Aanpak
•
Gesprek met de huurdersvereniging van Lefier (zie doelgroep ‘Lefier’).
•
Groenste Buurt organiseert een ‘huurdersavond’ om zorgen, ideeën en
activiteiten te inventariseren.
•
Inzet van energiecoaches gericht op huurders.
•
Monitoring via slimme meters om meer bewustwording op het
energieverbruik te creëren.
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Doelgroep
Ondernemer
Aandachtspunten
•
Financiële motieven: energie- en kostenbesparing hebben direct invloed op
de bedrijfsvoering. Toch is er lang niet altijd aandacht voor.
•
Ondernemers kunnen ook huurder zijn, waardoor zij niet altijd zelf in staat
zijn om maatregelen te nemen.
•
Duurzaamheid als onderdeel van goed ondernemerschap en een
verantwoorde bedrijfsvoering.
•
Bedrijven moeten minimaal energielabel C hebben in 2023.
Kansen
•
De ondernemers vormen sociale trekpleisters in de wijk die kunnen
bijdragen aan de bewustwording op het gebied van verduurzaming.
Ondernemers kunnen daarmee een goede ambassadeursrol vervullen.
•
Ondernemers zijn een belangrijk onderdeel van de gemeenschap en zijn
gehecht aan de wijk.
•
Energiebesparing is (zelfs zonder grote investeringen) al snel mogelijk. Dit
levert ook direct een kostenbesparing op.
•
Verhuurders AirBnB??

Motivatie
•
Lagere kosten door energiebesparing.
•
Een beter imago in de sfeer van maatschappelijke verantwoord
ondernemen.
•
Hogere omzet vanuit het betere imago (“Ik geef om mijn buurt”).
Aanpak
•
Informatieverspreiding via ondernemers als sociale hubs.
•
In ruil voor kennisdelen helpen we ondernemers bij
verduurzamingsmaatregelen. Ondernemers die willen meewerken krijgen
een (gratis?) energieadvies en nemen maatregelen. In ruil daarvoor delen
zij hun ervaringen met klanten/bezoekers.
•
Afstemming met Noorderplantsoen Ondernemers Netwerk
•
Bedrijvenaanpak Grunneger Power: Groningen Vergroent (ook mogelijk
voor huurpanden). Zonder grote voorinvesteringen te doen, kun je iedere
maand energie besparen. Daarnaast wettelijke doelen halen, groene
uitstraling (belangrijk voor klanten en zakelijke partners) en minder uitstoot.
•
Samenwerking buurtsuper > Coop > coöperatief > samen > gerichte acties.

37

Doelgroep
Lefier
Aandachtspunten
•
De gemeente heeft meer invloed richting Lefier dan bewoners. Het ligt
daarom voor de hand dat de gemeente hier een stevige rol in pakt.
•
Mogelijkheden hangen af van de strategie van Lefier. De strategie lijkt het
verkopen van de woningen (‘uitponden’) en vertrekken uit de buurt.
•
Lefier heeft grote invloed in de buurt door het grote aandeel vastgoed
(15%) dat Lefier bezit.
Kansen
•
Lefier is een professionele organisatie met expertise op het gebied van
duurzaamheid. Lefier kan daardoor een goede partner zijn.
•
Lefier heeft ca. 15% van de woningen in de buurt in bezit. Als Lefier haar
vastgoed verduurzaamt, levert dat een flinke bijdrage aan de verduurzaming
van de gehele buurt.
•
Gestandaardiseerde aanpak, waar ook particuliere eigenaren met
vergelijkbare woningen op mee kunnen liften.

Motivatie
•
Verbeteren betaalbaarheid voor haar huurders.
•
CO2-reductie en verduurzaming is een belangrijke opgave voor corporaties.
Vereniging van woningcorporaties Aedes heeft zelf ook het doel om op
termijn (2050) volledig energieneutraal te zijn.
•
De verhuurbaarheid van de woningen zal in de loop van de tijd toenemen
als deze energiezuiniger zijn. Dit geldt ook als Lefier deze woningen (op
termijn) wil verkopen.
Aanpak
•
Afspraken maken met Lefier over (het aanpassen van) hun strategie >
prestatieafspraken.
•
Onderhoud van de sociale huurvoorraad combineren met
verduurzamingsmaatregelen.
•
Gebruik maken van daken voor collectieve opwek waar mogelijk (o.a. ‘De
Studio’).
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Doelgroep
Enexis
Aandachtspunten
•
Het ligt voor de hand dat het contact met Enexis vooral via de gemeente
Groningen loopt.
•
Enexis is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van het elektriciteitsen gasnetwerk. Voor deze buurt zijn werkzaamheden gepland en wordt het
netwerk toekomstbestendig gemaakt.
•
Bij werkzaamheden wordt vaak (flink) ingegrepen in de openbare ruimte.
Dit kan ten koste gaan van bomen, hier heeft de buurt geen goede
ervaringen mee. Er moet rekening worden gehouden met openbare ruimte
en groen.
Kansen
•
In de Noorderplantsoenbuurt wordt in de komende periode gewerkt aan
kabels en leidingen. Dit biedt de kans om de wensen vanuit de buurt mee te
nemen in de werkzaamheden. Waar nodig kan ook worden gekeken naar
ingrepen in de openbare ruimte, waarbij de openbare ruimte
aantrekkelijker en klimaatbestendiger wordt ingericht (koppelkansen).
•
Opslag van energie: hier is nu nog weinig aandacht voor.

Motivatie
•
Enexis is erbij gebaat dat hun netwerk toekomstbestendig en flexibel is en
op die manier kan inspelen op ontwikkelingen als de groei van het aantal
warmtepompen en zonnepanelen.
•
Enexis is een partner in de energietransitie.
•
Lagere (maatschappelijke) kosten.

Aanpak
•
Werkzaamheden van Enexis zo goed mogelijk afstemmen op de ambities in
de wijkenergievisie en het wijkenergieplan.
•
Het netwerk wordt de komende periode geschikt gemaakt voor de
toepassing van (meer) zonnepanelen en de toepassing van vele (hybride)
warmtepompen.
•
Verkennen van de mogelijkheden op het gebied van innovatie, zoals de
toepassing van groen gas, waterstof en opslag van energie.
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Doelgroep
Eigenaar-bewoner
Aandachtspunten
•
Een gestandaardiseerde collectieve inkoop is bijna niet mogelijk, collectief
opwekken en informatie delen wel.
•
Diversiteit in woningen en de logische beschikbaarheid van informatie.
•
Levensloop/levensfase heeft een grote invloed op beslissingen om wel of
niet te investeren.
•
Daarnaast zijn factoren als gebondenheid aan de buurt, welvarendheid en
het opleidingsniveau van invloed op de bereidheid om te investeren in
energetische maatregelen.
Kansen
•
Eigenaar-bewoners kunnen zelf keuzes maken. Hierbij moet worden
ingespeeld op het type bewoner: persona.
•
Benadering vanuit woningtypen. Ondanks de verscheidenheid zijn de
woningen te herleiden naar een bepaald woningtype.
•
Collectieve organiseren en kennis delen: geen standaard producten, maar
wel inkoopafspraken en gelijktijdige uitvoering waardoor investeringskosten
worden gereduceerd.
•
Collectieve opwek van stroom, voor wie dat niet op eigen dak kan.

Motivatie
•
De motivatie hangt vooral af van het type persoon (persona) en de factoren
als gebondenheid, welvarendheid en het opleidingsniveau.
•
De beschikbaarheid van geld. Het gemiddelde inkomen in de buurt is
relatief hoog.
•
De financieringsmogelijkheden voor wie geen eigen geld heeft of het
hiervoor niet wil inzetten.

Aanpak
•
Inzet en groei van betrokkenheid via en vanuit de buurtcoöperatie Groenste
Buurt.
•
Een georganiseerde aanpak welke aansluit bij de individuele wensen en
motivatie van personae.
•
Inzetten van het boekje ‘uw woning aardgasvrij’.
•
Collectief organiseren door in een groep of straat een gezamenlijke uitvraag
te doen.
•
Daken zoeken voor collectieve opwek.
•
‘Reuring’ rond het thema via o.a. straatambassadeurs.
•
En vooral: kennis en goede voorbeelden van en naar elkaar delen!
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Doelgroep
Particuliere verhuurder
Aandachtspunten
•
Deze doelgroep is moeilijk benaderbaar, zeker voor bewoners en huurders.
Daarom ligt het voor de hand dat de gemeente Groningen hier een stevige
rol in pakt.
•
Deze doelgroep heeft nog weinig initiatief genomen op gebied van
verduurzaming. Het is dus zaak om op zoek te gaan naar de voorlopers.
•
Particuliere verhuurders zijn aanwezig in alle woningtypen.
•
Deze doelgroep kan over het algemeen individueel keuzes maken
•
Onderscheid tussen:
– Groot aantal panden: pandjesbazen
– Klein aantal panden: belegger

Motivatie
•
Met name financieel (woningwaarde, mogelijk verhogen van de huursom).
Aanpak
•
Gemeente neemt hierin de leiding.
•
Overleg met Vastgoedbelang regio Noord
•
Voorschriften voor verhuur als voorwaarden/dwingende maatregelen via
vergunningen?
•
Onderzoeken van de mogelijkheid om afspraken te maken met grote
verhuurders, bijvoorbeeld in lagere belastingen, vergunningen.
•
Onderzoeken van de mogelijkheid om dwingend(er) op te kunnen treden
(stok achter de deur).

Kansen
•
Deze doelgroep is vaak voor langere tijd eigenaar in de buurt. Dit biedt
financieel kansen om maatregelen terug te verdienen.
•
Financiële motieven: deze groep heeft over het algemeen financiële
middelen en daarmee veel mogelijkheden. Door investeringen in
verduurzaming laagdrempelig aan te bieden en te laten zien wat het
opbrengt, kan dit ook voor deze groep interessant zijn.
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Doelgroep
Vereniging van Eigenaren (VvE)
Aandachtspunten
•
Zijn altijd afhankelijk van mede-eigenaren: persoonlijk contact tussen de
eigenaren is van vitaal belang
•
Het is niet meer wettelijk toegestaan om een ‘slapende’ VvE te hebben. Elke
VvE moet jaarlijks een bedrag reserveren voor het onderhoud van het
gebouw. Toch zijn lang niet alle VvE’s actief en bewust van (gezamenlijke)
kosten en onderhoud.
•
Onderscheid tussen
– Grote VvE’s: vaak veel verschillende personae, niet effectief om deze
allemaal individueel te benaderen.
– Kleine VvE’s: dreigen tussen wal en schip te raken, met name op het
gebied van financiering. Ook hier kan sprake zijn van meerdere
personae. Een individuele benadering en toegesneden aanbod (zie
ook woningtypologie) is gewenst.
Kansen
•
Collectieve aanpak met nieuwe financieringsmogelijkheden
•
Toename van de woningwaarde: combinatie van onderhoud en
verduurzaming

Motivatie
• Hangt af van het type personen (personae) binnen de VvE.
• Gezamenlijk belang: goed onderhoud en lagere (toekomstige) kosten.
Aanpak
• Gebruik maken van de Groninger VvE-aanpak (voor met name grotere VvE’s).
• Stevige rol gemeente in een pilot voor kleine VvE’s. Ontwikkeling van een
pilot/praktijkvoorbeeld voor (kleine) VvE’s in de buurt.
• Contact met VvE-beheerders, zoals PandGarant.
• Opzet maken voor een standaard groen onderhoudsplan voor VvE’s.
• Onderzoek naar mogelijke financieringsbronnen voor VvE’s (met name een
aandachtspunt bij kleine VvE’s).
• Inzetten van het boekje ‘uw woning aardgasvrij’ (mogelijk een ‘special’ voor
VvE’s, in combinatie met onderhoudsplan).
• Ook hier: kennis delen. Bijvoorbeeld aparte thema avond voor kleine VvE’s
Groenste Buurt.
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Persona
Vroege vogel
Aandachtspunten
•
Deze groep is koploper en vroeg geïnteresseerd. Veel van deze personae zijn
al aangesloten bij buurtcoöperatie Groenste Buurt. Het ligt daarom voor de
hand dat de coöperatie en bewoners zelf een grote rol hebben. De vroege
vogel hoeft niet benaderd te worden, maar is zelf actief richting andere
personae!
•
Zijn (te) goed op de hoogte van technische en financiële ontwikkelingen.
Zijn vaak ervaringsdeskundige op het gebied van verduurzaming.
•
In de ogen van deze doelgroep heeft de gemeente een te afwachtende
houding (gehad), het is tijd om vaart te maken!
•
Over het algemeen al wat langer bewoner van de buurt, welvarend en hoog
opgeleid.
Kansen
•
Het benutten van de kennis en ervaring van deze groep door ze in te zetten
als ervaringsdeskundigen, ambassadeurs en adviseurs.
•
Deze groep is bereid (en vaak ook in staat) te investeren.
•
De betrokkenheid met de buurt is bij deze groep vaak hoog.

Motivatie
•
Intrinsieke motivatie: milieu en groen
•
Innovatie: deze personae zijn koploper en lopen voorop in het ‘uitproberen’
van nieuwe ontwikkelingen.
•
Zorg voor de eigen woning
•
Motiveren van anderen door het delen van kennis
Aanpak
•
Groenste Buurt bestaat grotendeels uit dit persona. Er is al een
techniekteam dat adviseert. Dit kan worden uitgebreid. Daarnaast kunnen
(ervarings)deskundigen worden ingezet als ambassadeur.
•
Groenste Buurt verder uitbreiden met nieuwe leden, onder andere door
middel van voordeel (nieuwe leden betalen bijvoorbeeld minder contributie
of krijgen een warmtescan).
•
Inzet van straatambassadeurs, voor meer herkenbaarheid en bekendheid.
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Persona
Genieter
Aandachtspunten
•
Voornamelijk focus op gemeenschap, sociale controle.
•
Weinig technische kennis.
•
Energietransitie is vooral een sociale uitdaging bij deze groep, inhoud is wat
minder relevant. Naast de techniek en inhoud is het voor deze groep
voornamelijk belangrijk dat verduurzaming als groep leuk en gezellig is: een
gedeelde opgave.
Kansen
•
Deze bewoners zijn ‘buurthelden’: zij dragen de buurt in sociaal opzicht.
•
Vanuit het sociaal maatschappelijk effect zijn zij bereid tot maatregelen.
•
Organisatorische kracht door veel kennis van en binding met de buurt.
•
De genieter heeft zorg voor de toekomst, niet per se vanuit
duurzaamheidsoverwegingen, maar wel of er nog kan worden genoten in
de buurt.

Motivatie
•
Grote betrokkenheid bij de buurt zorgt voor collectiviteitsgevoel/sociale
cohesie.
•
Financiële voordelen kunnen deze mensen over de streep trekken.
Aanpak
•
Genieters zijn betrokken bij veel ontwikkelingen in de buurt. Deze groep kun
je het beste bereiken door gemeenschap en collectiviteit. Door op een
laagdrempelige manier informatie aan te bieden, kun je deze groep binden.
Dit kan bijvoorbeeld bij de informatiebijeenkomsten van Groenste Buurt.
Deze moeten dan wel toegankelijk, laagdrempelig en gezellig zijn.
•
Verduurzaming leuk maken door als collectief (straat, blok) de uitdaging aan
te gaan. Deze persona zal graag straatambassadeur zijn, samen met een
technische/inhoudelijke adviseur.
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Persona
Jong gezin
Aandachtspunten
•
De actieradius met een kind wordt kleiner, binding met de buurt groter.
•
Financiën: investeren is voor deze groep niet of nauwelijks mogelijk. Jonge
gezinnen zijn grotendeels aan het ‘overleven’ en hebben hoge kosten aan
andere zaken.
•
Geen techneuten, vaak weinig technische kennis.
•
Groeiende groep in deze buurt.
Kansen
•
Betrokken in de wijk.
•
Focus op langere termijn biedt kansen.
•
Zien het belang van een gezonde en duurzame leefomgeving.
•
Intrinsieke motivatie: een goede wereld voor de kinderen achterlaten.
•
Wooncomfort is een belangrijk aandachtspunt voor jonge gezinnen.

Motivatie
•
Verbetering van de woning en het wooncomfort.
•
Gezondheid en milieu.
•
Subsidies en financiële voordelen kunnen een zetje in de rug geven.
Aanpak
•
Verbouwing of verhuizing kunnen goede momenten zijn om te
verduurzamen.
•
Quick wins die op korte termijn resultaat, voordeel of comfort opleveren,
zoals kierdichting.
•
Mogelijkheid tot lening of abonnement, gecombineerd met een lagere
energierekening (energiebesparing).
•
Concreet financieel en technisch aanbod/advies.
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Persona
Oude rot
Aandachtspunten
•
Wantrouwen en scepsis
•
“Het zal mijn tijd wel duren”
Kansen
•
Levenservaring en kennis van de wijk.

Motivatie
•
Ontbreekt vaak.
Aanpak
•
Geen: deze doelgroep bestaat uit volgers en gaan dus op langere termijn
pas overstag (áls ze al maatregelen nemen).
•
De oude rot moet echter niet uit beeld verdwijnen. In het algemeen is deze
groep wel belangrijk als het gaat om sociale cohesie, het ‘geweten’ van de
buurt en de inrichting van de buurt.
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Persona
Starter
Aandachtspunten
•
Als nieuwe bewoner van de buurt kun je nog niet direct in je huis om
bijvoorbeeld isolatieadvies in te laten winnen.
•
Starters wonen over het algemeen niet erg lang in hun eerste woning. Het is
voor hun de vraag of ze hun maatregelen terugverdienen.
•
(Nog) weinig binding met de buurt.
•
Moeilijk om de woningmarkt te betreden. Daarom zitten starters vaak in
appartementen of studio’s. Als de woningmarkt wordt betreden, dan vaak
in de huursector, of na koop weinig middelen over.
Kansen
•
Mutatiemoment: overdracht van woning kan een mooi moment zijn voor
verduurzamingsmaatregelen.
•
Deze persona is omvangrijk in de Noorderplantsoenbuurt.
•
De starter is zich bewust van het milieu en ziet het belang van
duurzaamheid.

Motivatie
•
Comfortverbetering.
•
Lagere kosten (o.a. door een lagere energierekening).
•
Verduurzaming kan bijdragen aan het verhogen van de woningwaarde.
Aanpak
•
Meteen welkom heten in de buurt en betrekken bij buurt. Zorgen dat ze
gebonden raken en zich committeren aan de buurt (waar mogelijk). Dit kan
bijvoorbeeld met het ‘Welkom in de Groenste Buurt pakket’.
•
Nieuwe bewoners benaderen met energieadvies of het boekje ‘Uw woning
aardgasvrij’.
•
Aantrekkelijk maken van het aansluiten bij de coöperatie door bijvoorbeeld
geen instapkosten.
•
Pilot project: afstemming met makelaars om het mutatiemoment beter te
benutten voor verduurzamingsmaatregelen.
•
Laaghangend fruit, quick wins: kierdichting, tochtstrips, wellicht glas en
isolatie.
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Bijlage 3
Korte beschrijving projecten
DEEL A: ONTWIKKELEN PASSENDE TECHNIEK IN EEN MENUKAART VOOR WONINGTYPEN
Doel: bewoners hebben eenvoudig inzicht in welke stappen zij kunnen nemen om aardgas en
energie te reduceren.
A1. Menukaart voor bewoner-eigenaren
De woningkaarten worden per woningtype uitgewerkt tot een ‘Groene Menukaart’ voor
huiseigenaren, met informatie en concreet advies over de verduurzamingsmogelijkheden
van de eigen woning. (Projectenlijst nr. 1)
A2. Marktconsultatie
Uitschrijven tender met als doel om gezamenlijk producten voor energiebesparing en
duurzame energie in te kopen, op basis van maatregelen uit de menukaart, waardoor
kostenvoordelen voor deelnemers ontstaan.
A3. Check je warmtelek / Speur de energieslurper
Meten is weten. Inzetten van warmtecamera’s, energiemeters en luchtdichtheidsmetingen
in de buurt om de bewustwording van energieverbruik en warmtelekken te vergroten.
Bewoners maken hierdoor op een laagdrempelige manier kennis met eventuele
verbetermogelijkheden van hun eigen woning.
A4. Toekomstbestendig netwerk
De capaciteit van het bestaande netwerk aanpassen op het gebruik van de toekomst
(energievisie), waaronder het gebruik van hybride warmtepompen, zonnepanelen en
elektrisch vervoer.

A5. Onderzoeksprogramma alternatieven aardgas
Onderzoek naar innovaties op het gebied van de productie en levering van groengas en
waterstof teneinde het aardgas in de buurt volledig te vervangen. Dit onderzoek wordt op
stadsniveau uitgevoerd waarin de opgave van de Noorderplantsoenbuurt wordt
meegenomen.
DEEL B: DOELGROEPBENADERING STUDENTEN EN PARTICULIERE VERHUURDERS
Doel: de interesse voor energiebesparing bij studentenpanden neemt toe.

B6. Groenste Studentenhuis
Studentenhuizen in de Noorderplantsoenbuurt strijden om de titel “het groenste
studentenhuis van de Groenste Buurt”. Met deze wedstrijd snijdt het mes aan twee kanten:
studenten worden bewuster van hun energieverbruik en de mogelijkheden om te besparen,
tegelijkertijd wordt met de challenge ook een signaal afgegeven aan de verhuurders om de
woningen te verduurzamen.
B7. Gratis studentenhuispakket
Het verstrekken van gratis actiepakketten aan studenten waarin bijvoorbeeld tochtstrippen ,
LED-lampen en een ‘bespaarkaart’ zijn opgenomen. De bespaarkaart hangt op zichtbare
plekken en geeft eenvoudige tips om energie en geld te besparen.
B8. Samenwerking particuliere verhuurders
Overleg en afstemming met Vastgoedbelang Noord en enkele grote verhuurders om na te
gaan op welke manier zij willen meewerken aan de uitvoering van het wijkenergieplan en
wat daarvoor nodig is.
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B9. Voorwaarden voor kamerverhuur
Onderzoek naar mogelijkheden voor lokale regelgeving verduurzaming studentenpanden,
zodat de gemeente kan sturen op energiebesparing met als beoogd resultaat een
aardgasvrije situatie voor studentenhuisvesting.
DEEL C: DOELGROEPBENADERING HUURDERS EN LEFIER
Doel: huurwoningen worden concreet betrokken bij de uitvoering van het wijkenergieplan.
C10. Input voor gerichte prestatieafspraken (1)
Ten behoeve van de (jaarlijkse) prestatieafspraken nagaan welke wensen en ambities er op het
gebied van energie(besparing) zijn bij de huurdersvereniging KAR van Lefier (sociale
huurwoningen).
C11. Informatieavond gericht op huurders
Inventariseren wensen, ideeën en activiteiten voor huurders van sociale huurwoningen,
waardoor zij meer actief worden betrokken bij Groenste Buurt en zich aansluiten.
C12. Opleiden energiecoaches en coaching m.b.v. slimme meter
Stimuleren van besparing en gedragsverandering bij huurders door in de buurt eigen
energiecoaches op te leiden. Via monitoring (slimme meter) worden huurders geholpen om zelf
energie te besparen.
C13. Input voor gerichte prestatieafspraken
Ten behoeve van de (jaarlijkse) prestatieafspraken nagaan welke mogelijkheden er zijn om de
vastgoedstrategie van de huurwoningen van Lefier in de Noorderplantsoenbuurt meer te richten
op de ontwikkeling naar aardgasvrij.
C14. Zon op alle daken (1)
Een aantal daken van woningcorporatie Lefier heeft goede potentie voor de (collectieve) opwek
van zonne-energie. Het doel is hierover afspraken met hen te maken en deze potentie te
benutten voor in eerste instantie eigen huurders of andere bewoners in de buurt.

DEEL D: DOELGROEPBENADERING ONDERNEMERS
Doel: een aantal ondernemers raken als ambassadeur betrokken bij de wijkaanpak.
D15. Ondernemers als ambassadeur
Het werven van 2 of 3 ondernemers die de wijkaanpak zichtbaar uitdragen in hun winkel of
bedrijfsvoering, om hiermee bezoekers/klanten te stimuleren mee te doen.
D16. Bedrijvenaanpak Grunneger Power
Tool om te meten en een coach om te adviseren waar de besparingskansen binnen een
onderneming liggen. Zonder grote voorinvesteringen te doen, kunnen ondernemers iedere
maand fors energie besparen.
DEEL E: DOELGROEPBENADERING (KLEINE) VVE’S
Doel: met name kleine VvE's mogelijkheden bieden om woningen te verduurzamen.
E17. Aanpak ontwikkelen met 3 of 4 kleine VvE's
Kleine VvE’s (tot 9 woningen) vallen qua regelingen en financieringen op dit moment ‘tussen
wal en schip’. Groningen en de Noorderplantsoenbuurt hebben veel VvE’s van twee of drie
woningen. In deze pilot wordt een specifieke aanpak voor en met hen uitgewerkt.
E18. Boekje ‘Uw VvE aardgasvrij’
Het boekje ‘Uw woning aardgasvrij’ van de Groenste Buurt geeft bewoners inzicht in hoe zij
stappen richting aardgasvrij kunnen combineren met andere activiteiten of wensen met
betrekking tot de eigen woning. Hiervan wordt een speciale editie voor kleine VvE’s gemaakt.
E19. Financiering VvE's duidelijk
Voldoende financieringsmogelijkheden voor VvE's en dan met name de kleine VvE’s zijn van
groot belang om de wijkaanpak ook voor deze groep bewoners te laten slagen. De gemeente
pakt dit stadsbreed op, waarbij de Noorderplantsoenbuurt een voorbeeldfunctie heeft.
E20. Sjabloon Groen MJOP voor VvE's
VvE’s sturen hun onderhoud op basis van een Meerjarige Onderhoudsplanning (MJOP). Door hier
geplande duurzaamheidsmaatregelen aan toe te voegen, werken VvE’s planmatig aan het
verduurzamen van haar woningen.
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DEEL F: DEELNAME VAN DIVERSE PERSONAE
Doel: lastig(er) te bereiken personae raken meer betrokken en doen steeds meer mee.
F21. Boekje 'Uw woning aardgasvrij' breed inzetten
Het ontwikkelde boekje ‘Uw woning aardgasvrij’ breed verspreiden en inzetten in de buurt.
Bijvoorbeeld via bijeenkomsten of specifieke huis-aan-huis verspreiding in delen van de buurt.
F22. Kennisdeling
Vele buurtbewoners hebben nog vragen: hoe kun je je woning verduurzamen? Bij welke
installateur kun je het beste terecht? Tegelijk zijn er ook al succesverhalen. In workshops en via
straatambassadeurs willen we die succesverhalen delen en zo de belemmeringen om te
verduurzamen wegnemen.
F23. Uitbreiden techniekteam Groenste Buurt
De coöperatieve buurtvereniging Groenste Buurt wil buurtbewoners ook goede technische
adviezen geven. Daartoe wordt het techniekteam uitgebreid met een aantal vrijwilligers die (a) al
veel kennis hebben van bijvoorbeeld isolatie, warmtepompen of zonnepanelen, of (b) zich hier
graag verder in willen verdiepen.

F26. Welkom Groenste Buurtpakket
Met dit pakket worden nieuwe buurtbewoners verwelkomt in de Noorderplantsoenbuurt en
direct gestimuleerd om na te denken over energiebesparing en stappen naar aardgasvrij.
Eerste jaar gratis lidmaatschap Groenste Buurt kan onderdeel zijn van dit pakket.
F27. Betrekken nieuwe bewoners
Nieuwe bewoners in de buurt maken hun woning net ‘eigen’. Een mooi moment om hen te
benaderen en te helpen aan de hand van het boekje 'Uw woning aardgasvrij‘, waardoor zij ook
gaan nadenken over eventuele stappen.
F28. Aanpak mutatiewoningen
Het moment dat een woning in de buurt leeg komt is vaak ook het moment dat deze een kleine
of zelfs grotere verbouwing ondergaat. Daarom is dit hét moment om ook direct
verduurzamingsmaatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van isolatie. In dit project wordt
een aanpak hiervoor met enkele makelaars uitgewerkt.
DEEL G: COLLECTIEF ENERGIE OPWEKKEN
Doel: opwekken van duurzame lokale stroom, mede voor gebruik warmtepompen.

F24. Straatambassadeur per straat of buurtje
Op dit moment heeft de buurt nog onvoldoende ambassadeurs. Bij voorkeur is er straks in elke
straat of buurtje een ambassadeur die andere bewoners in de straat kan meenemen en
enthousiasmeren. De straatambassadeur is een voorlichter, uitlegger en vraagbaak voor
verduurzaming van de woningen.

G29. Zon zoekt dak
Project om het gebruik van eigen dak voor het opwekken van zonne-energie te benutten.
Hiervoor kan een collectieve inkoop worden georganiseerd, waarbij ook de financiering voor
bewoners wordt geregeld.

F25. Ledenwerving Groenste Buurt
Buurtcoöperatie Groenste Buurt heeft op dit moment ongeveer 50 leden en groeit gestaag door.
Dit project zet in om de groei via ledenwerving te versnellen.

G30. Zon op alle daken
Het doel van dit project is zoveel mogelijk beschikbare daken te benutten voor zonne-energie. In
het verlengde daarvan ontstaat voor iedereen die zelf geen zonnepanelen kan plaatsen de
mogelijkheid om mee te doen.
G31. Deelname in energieprojecten
Participatie van Groenste Buurt in buiten de buurt gelegen wind of zonneprojecten, waardoor
deelnemers groene stroom kunnen inkopen.

50

Copyright © 2019 Gemeente Groningen
Tekst, inhoud en vormgeving: Gemeente Groningen | Procap
Met medewerking van: Buurtcoöperatie Groenste Buurt
Foto’s: Procap
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Groningen
worden gebruikt of overgenomen in welke vorm dan ook.

