
 

Bewonersavonden WarmteStad  

 
In de zoektocht naar alternatieve warmtebron(nen) voor het Warmtenet Noordwest doorloopt 
WarmteStad een selectieproces om naar een korte lijst van preferente warmtebronnen te komen. In 
dit selectieproces hebben we experts en betrokken inwoners bevraagd en bijeenkomsten 
georganiseerd in Paddepoel en Selwerd. We hebben het Dutch Heat Centre gevraagd ons hierbij te 
begeleiden.   
 
We waren te gast bij Co-Creatie Paddepoel op 15 maart en bij Wijkbedrijf Selwerd op 20 maart. De 
avonden volgden beide eenzelfde opzet en programma. Op de avond zelf, werd, na een inloop met 
een warme maaltijd, door WarmteStad eerst plenair toelichting gegeven op de huidige situatie in de 
warmtevoorziening. Directeur Dick Takkebos vertelde over de noodzaak voor een andere warmtebron 
vanwege het stopzetten van de geothermische bron, het selectieproces daarvoor en de planning van 
de uitrol van het warmtenet de komende jaren. Projectmanager Theo Venema gaf daarna een 
inhoudelijke toelichting op allerlei mogelijke warmtebronnen en de door WarmteStad opgestelde 
criteria om tot een keuze te kunnen komen. Na een korte pauze volgden de tafelsessies in groepen 
van maximaal 8 bewoners of andere betrokken burgers, onder begeleiding van iemand van het Dutch 
Heat Centre. Essentie van de tafelsessies was om inzicht te krijgen wat bewoners belangrijk vinden 
aan de warmtevoorziening van hun woningen. Na de tafelsessies volgde een plenaire terugkoppeling 
van elke tafel aan de voltallige groep deelnemers van die avond. 
 
 

Besproken thema’s en genoemde criteria  
 
Op beide avonden waren aanwezigen geïnteresseerd in het onderwerp en wisselden met 
belangstelling van gedachten, zowel met onderzoekers alsook met elkaar. Vanuit de discussies 
kwamen enkele onderwerpen sterk naar voren. De meest besproken criteria lichten we in dit rapport 
toe.  
 
Voor alle aanwezigen is de transitie naar een duurzaam alternatief voor de huidige verwarming 
essentieel – dit is het meest genoemde criterium op de gele stickers. De discussie aan de tafels ging 
onder meer over wat men kan verstaan onder duurzaamheid; “van-het-gas-af” werd genoemd met 
argumenten over veiligheid van de Groningers, daarnaast werd een reductie van de CO2-uitstoot 
vaak genoemd. Ook werd onder duurzaamheid soms lokale duurzaamheid verstaan. Dit hield in dat 
men geen schade wil berokkenen aan de natuur en een leefbare woonomgeving wenst, zonder 
overlast voor omwonenden van de bron. Tenslotte is in de discussies rondom duurzaamheid 

  



besproken in hoeverre biomassa als een duurzame bron kan worden gezien; er zijn zorgen geuit 
omtrent rookontwikkeling, stankoverlast en transportbewegingen. Ook was er de vraag “hoeveel 
bossen blijven er over als we massaal voor biomassa kiezen?”  

Zowel de betrouwbaarheid als de betaalbaarheid van het systeem is een relatief vaak genoemde 
randvoorwaarde. Over betrouwbaarheid leek men het eens: het moet comfortabel zijn, we willen 
niet in de kou zitten, vooral niet wanneer de eigen woning matig is geïsoleerd. Een uitzondering 
daargelaten voor wie “minimaal 50 weken warm” de ondergrens was. Wat vaker terugkwam, was de 
vraag in hoeverre een duurzaam alternatief iets meer mag kosten dan de huidige situatie. Een 
deelnemer in Paddepoel suggereerde dat “de prijs niet hoger mag worden dan 15% boven huidige 
tarief”. Maar, op beide avonden werd aangegeven dat men niet in andermans portemonnee kan 
kijken. Er werd dan ook geconcludeerd dat betaalbaarheid voor de minima in de wijken simpelweg 
betekent dat er geen cent bovenop de huidige rekening kan.  
 
Meerdere malen spraken bewoners voor wie dat niet op korte termijn aan de orde is, de wens uit 
ook aangesloten te worden op het warmtenet, “ook al is dat minder passend in de business case van 
WarmteStad”. De publieke investering die nu wordt gedaan, voelt voor deze wijkbewoners niet in 
evenwicht met de gevraagde particuliere bijdrage wanneer zij hun woning zouden willen aansluiten. 
Haaks op deze aansluitingswens sprak men met elkaar over de autonomie van bewoners die nu wél 
worden aangesloten. De wens op zeggenschap werd daarmee op twee manieren verwoord; ten 
opzichte van grote commerciële partijen én een actieve rol voor de burger. Men wordt graag dichter 
betrokken bij het project, wellicht zelfs door samen te ontwikkelen – immers, zo werd gesteld 
“eigenaren moeten kunnen meeprofiteren van het gebied”.  
 
Minder uitgebreid besproken maar tevens benoemd zijn aspecten rondom veiligheid, flexibiliteit, 
toekomstgerichtheid (ook financieel), technisch rendement en de ruimte die de oplossing in de 
woning inneemt. De regie van de Gemeente in de lokale keuzes was onderdeel van discussie; 
enkelen pleitten voor duidelijkere kaders, terwijl een ander noteerde dat Gemeente juist moest 
“ontzorgen  ik wil niet meedenken”.  
 
Los van de criteria die werden besproken, kwamen enkele onderwerpen naar voren die aparte 
aandacht verdienen. Op beide avonden bleek dat de dialoog met bewoners en de betrokkenheid van 
WarmteStad in die dialoog het afgelopen jaar erg gemist is. Men was blij met dit initiatief van de 
bewonersbijeenkomsten en ziet dat als een belangrijk middel voor de toekomst om in contact te 
blijven met WarmteStad en de ontwikkelingen van het warmtenet. Ook speelden vragen rondom het 
stopgezette project van de geothermische bron – “hoe het zo heeft kunnen lopen terwijl er door 
experts goed naar gekeken is?”. Tot slot werd door enkelen genoemd dat de presentaties erg 
interessant, maar moeilijk waren. Het is lastig om in zo’n korte sessie een mening over de bronnen 
en het vraagstuk te vormen. Ook vond een bewoner de opkomt in Paddepoel redelijk laag en de 
aankondiging voor de avond laat. De opkomst in Selwerd was echter hoger dan verwacht.  
 
  



Conclusie & Discussie  
Uit deze twee avonden komt duidelijk naar voren dat bewoners belang hechten aan criteria als 
duurzaamheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid, flexibiliteit, keuzevrijheid en zelfbeschikking. Voor 
uitspraken over de betekenis van deze criteria en weging ervan ten opzichte van elkaar is het nog te 
vroeg. De opkomst was te gering om deze groep aanwezige bewoners als representatief voor de 
wijken Paddepoel en Selwerd te beschouwen. Wel is de deelnemersgroep zeer betrokken bij en 
geïnteresseerd in de ontwikkeling van de warmtevoorziening. Beschreven resultaten zijn zeker te 
beschouwen als een relevante start van een zeer gewenste open dialoog.  

Dutch Heat Centre is een open samenwerkingsverband waar kennis wordt ontwikkeld en gebundeld 
om bij te dragen aan bestaande en komende warmte projecten in specifieke lokale situaties. 
Betrokken partners bij de samenwerking zijn de Hanzehogeschool, TU/e, TNO, Enpuls, Gemeente 
Groningen en Provincie Groningen. 

 

 


