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De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. En hoewel het een wereldwijd 
probleem is zijn de gevolgen vooral lokaal te merken en de oplossingen vaak dichter bij huis te vinden 
dan we denken. We weten allemaal dat het probleem urgent is en dat alleen samen de schouders 
eronder zetten gaat helpen.

In Hoogeveen gaan we de uitdaging aan door samen de schouders eronder te zetten, door voor het 
verwarmen van onze huizen en gebouwen de overgang te maken naar een duurzame warmtebron. 
Eigenaarschap is het woord dat hier bij past. En dit niet alleen als eigenaar van een woning of een pand, 
of als woningcorporatie, netbeheerder of als inwoner of ondernemer van Hoogeveen, maar vooral als 
eigenaar van de uitdaging om uiterlijk in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Vanaf het begin tot 
het eind van dit proces nemen we onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin. Hiervoor is het boven 
alles nodig dat iedereen de urgentie beseft en zich daarmee eigenaar voelt van de uitdaging die voor 
ons ligt.
De aanpak van de warmtetransitie is in Hoogeveen een integraal proces. Ieder vanuit zijn eigen rol 
en expertise. Daarbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij natuurlijke momenten en worden 
koppelkansen gecreëerd. Daarmee blijven kosten en overlast beperkt. In de warmtetransitie hebben 
inwoners een sleutelpositie en een eigen verantwoordelijkheid. De bewoner staat centraal en wil 
meewerken, zo ontstaat beweging en zo wordt een gedragen duurzame toekomst mogelijk. Als 
gemeente willen we hierin faciliteren en verbinden. Samen met partners als woningcorporaties, 
netwerkbedrijven, Hoogeveense ondernemers en onderwijs, inwoners faciliteren in (advies over) de 
best mogelijke warmtemaatregelen in hun individuele of collectieve situatie.  

De voorliggende visie is een eerste stap in de uitdaging om voor 2050 geen aardgas meer te gebruiken 
voor het verwarmen van alle gebouwen in Hoogeveen. We hopen dat iedereen zich uitgenodigd voelt 
om samen deze uitdaging aan te gaan. 

Inleiding1
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Alle gebouwen in Nederland gaan voor 2050 over op een duurzame warmtebron. Dat is zo 
afgesproken in het Klimaatakkoord. Voor 2030 zetten we samen met inwoners en partners de eerste 
stappen in Hoogeveen. Deze Transitievisie Warmte is het begin.

Figuur 1 - De warmtetransitie in Nederland

Energietransitie en Transitievisie Warmte
De overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen - zoals 
aardgas, olie en kolen - voor onze energievoorziening naar 
duurzame, hernieuwbare alternatieven, zoals zon, wind en 
water, heet de energietransitie. De warmtetransitie is 
onderdeel van deze energietransitie. De warmtetransitie is het 
overgaan van alle circa 7 miljoen woningen en 1 miljoen 
andere gebouwen zoals scholen, bedrijfsruimtes en kantoren 
in Nederland op duurzame warmte en elektriciteit. Deze 
woningen en de andere gebouwen worden in dit document 
‘de gebouwde omgeving’ genoemd. Voor veel industriële
processen is ook warmte nodig. De verduurzaming hiervan 
vindt via een ander traject plaats en is geen onderdeel van 
de Transitievisie Warmte. 
 
In Nederland is afgesproken om uiterlijk in 2050 in onze 
gebouwde omgeving geen aardgas meer te gebruiken. 
Om al die gebouwen af te koppelen van het aardgas, zijn 
verschillende dingen nodig: isolatie, een nieuwe energie-
infrastructuur, energieopslag en nieuwe duurzame 
warmtebronnen. 

Elke gemeente stelt onder haar verantwoordelijkheid een 
Transitievisie Warmte op met zoveel mogelijk inbreng en 
participatie van anderen. Deze transitievisie is een van de drie 
documenten die gemeenten in het kader van het landelijke 
Klimaatakkoord en de Klimaatwet over de gebouwde 
omgeving vaststellen. De andere twee zijn de Regionale 
Energiestrategie (RES) en de Wijkuitvoeringsplannen (WUP). 
Deze documenten hangen nauw met elkaar samen.

Waarom?
Naast klimaatverandering zijn het 
stoppen met de gaswinning in 
Groningen, de afhankelijkheid van 
aardgas afkomstig uit het buiten-
land en de eindigheid van fossiele 
brandstoffen belangrijke redenen 
om de overstap te maken naar 
duurzame warmte.

De opgave en uitgangspunten 2

Figuur 2 - Warmtetransitie als onderdeel van de 
energietransitie
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De opgave
In Hoogeveen bestaat de gebouwde omgeving uit iets meer dan 25.000 woningen en 2.500 andere 
gebouwen. De opgave is om deze voor 2050 middels een duurzame energiebron van warmte te 
voorzien. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden stappen 
gemaakt om dat doel te bereiken. In deze Transitievisie Warmte wordt de aanpak beschreven en wat 
de weg richting een aardgasvrij1 Hoogeveen is, met de nadruk op richting en op een manier die aansluit 
bij inwoners. Er is 30 jaar tijd om volledig van het aardgas af te gaan. In de komende periode worden 
vooral de natuurlijke momenten benut om aan de slag te gaan en daarmee een stap richting volledig 
aardgasvrij te zetten. 

Tussendoel 2030
Vanuit de opgave uit het Klimaatakkoord om alle woningen en gebouwen voor 2050 middels een 
duurzame energiebron van warmte te voorzien is een tussendoel geformuleerd voor de periode tot 
2030. Dan moet 49% minder CO2 worden uitgestoten voor het verwarmen van woningen ten opzichte 
van het referentiejaar 2019. 

1 Aardgasvrij is niet hetzelfde gasvrij. Het is ook mogelijk een woning of gebouw te verwarmen met een duurzaam gas.

   
Notitie Uitgangspunten Transitievisie Warmte Hoogeveen

Op 26 augustus 2021 heeft de gemeenteraad de “Notitie Uitgangspunten Transitievisie Warm-
te Hoogeveen” vastgesteld. 

De Transitievisie Warmte is een document op hoofdlijnen waarin wordt verkend welke tech-
nische mogelijkheden er op dit moment zijn om van het aardgas af te gaan. Op basis hiervan 
wordt een richting gegeven om van het aardgas af gaan. Het is geen document met een gede-
tailleerde planning waarin exact is beschreven wanneer welke wijk, op welke manier van het 
aardgas af gaat.

De Transitievisie Warmte heeft tot doel te laten zien:
• waar inwoners en bedrijven op korte termijn mee aan de slag kunnen
• welke warmtealternatieven er (per wijk en dorp) zijn
• waar we tot 2030 mee aan de slag gaan en waarmee de periode tot 2050: waar      
  liggen kansen in de gemeente en waar kunnen we als eerste aan de slag?
• welke rol gemeente, partners en andere betrokkenen hebben in de uitvoering van de 
  Transitievisie Warmte

Draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn belangrijke randvoorwaar-
den voor de energietransitie in Hoogeveen.

De vier uitgangspunten: 
• Focus op het aanzienlijk terugbrengen van de warmtevraag per woning. 
• De transitie houden we betaalbaar voor iedereen. 
• We ondersteunen en verbinden initiatiefrijke buurten.
• Een integrale aanpak is leidend: we benutten koppelkansen, we faciliteren beweging en we    
  houden rekening met natuurlijke overgangsmomenten.
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Dit betekent dat tot 2030 in Hoogeveen bij benadering 10,2 kiloton minder aan CO2 moet worden 
uitgestoten. Om een idee te geven hoe dit concreet kan worden ingevuld: Voor 2030 worden in 
Hoogeveen 4800 slecht geïsoleerde rijwoningen (jaren 60/70) geïsoleerd en gaan deze voor de 
warmtevoorziening over op een hybride warmtepomp.

De Transitievisie Warmte is het resultaat van samenwerking
De voorliggende visie is een samenwerkingsresultaat van een intensief traject met inwoners, 
betrokken partners zoals de woningbouwcorporaties en de netwerkbedrijven en de gemeente. Er 
zijn diverse bijeenkomsten geweest, waarbij met verschillende deelnemers gesproken is over het 
proces en de inhoud voor de Transitievisie Warmte. Samen met interne en externe betrokkenen 
zijn meekoppelkansen verkend en is afgewogen welke technieken geschikt zijn voor woningen 
en gebouwen in Hoogeveen. De sessies waarin kennis over de warmtetransitie werd gedeeld en 
samen de route voor de gemeente werd ingevuld vormen daarin een belangrijk onderdeel. Het 
ging daarbij om het verkennen van kansen, uitgangspunten en potentiële oplossingen, niet om 
definitieve beslissingen. Daarnaast is met betrokkenen gesproken over het vormgeven van de 
communicatie en participatie rondom de transitie naar aardgasvrij. Aanvullend hierop is er een 
enquête onder inwoners gehouden, waarvan de uitkomst is meegenomen in de visie. Samenwerking, 
communicatie en participatie met partners en inwoners is straks ook de basis voor de uitvoering van 
de Transitievisie Warmte.
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Technisch gezien zijn er meerdere mogelijkheden beschikbaar om van het 
aardgas af te stappen. De duurzame alternatieven voor aardgas hebben ieder 
hun eigen kenmerken, mogelijkheden en beperkingen.

Het aardgasvrij maken van woningen kan op verschillende manieren. Daarbij is 
het van belang om onderscheid te maken in de benodigde aanpassingen voor zowel de infrastructuur 
als de warmtebron. In bijlage 3 is een toelichting op de alternatieven opgenomen. 

Beschikbare infrastructuur, bronnen en technieken in Hoogeveen
Voor de infrastructuur van het aardgasvrij maken van woningen zijn er drie varianten: 
• een warmtenet
• een elektriciteitsnet
• een gasnet met duurzaam gas. 

Daarnaast zijn er combinaties mogelijk: met een hybride warmtepomp wordt het grootste deel van 
de gevraagde energie geleverd door elektriciteit. De cv-ketel springt alleen bij als er veel warmte in de 
woning nodig is en verbruikt daarbij dan (duurzaam) gas.

Voor warmtebronnen zijn meerdere mogelijkheden. In Hoogeveen zijn de volgende warmtebronnen 
beschikbaar: 

Hierbij wordt warmte onttrokken uit de omgevingslucht. Met een warmtepomp kan deze warmte op 
een efficiënte manier opgewaardeerd worden naar een temperatuur die geschikt is om woningen van 
warmte te voorzien.

Op dezelfde manier kan met een warmtepomp ook warmte en koude uit het grondwater gehaald 
worden. De woning kan met bodemenergie zowel verwarmd als gekoeld worden. Vanwege de 
drinkwaterwinning in Hoogeveen mag in een groot deel van Hoogeveen niet dieper geboord worden 
dan 25 meter. Dat maakt deze techniek beperkt toepasbaar.

Alternatieven voor aardgas 3

Relatief veel potentie voor omgevingswarmte

Relatief veel potentie voor bodemwarmte
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Met biogrondstoffen zoals mest en bermgras, kan middels vergisting of vergassing biogas worden 
gewonnen. Dit kan na behandeling omgezet worden in groengas zodat het dezelfde kwaliteit als 
aardgas heeft. De beschikbaarheid van biogrondstoffen voor het produceren van groengas is beperkt 
en de vraag is groot. Het is op dit moment nog niet duidelijk of groengas voor de gebouwde omgeving 
blijvend ingezet kan worden.

Hierbij wordt warmte onttrokken uit oppervlaktewater, drinkwater of afvalwater. In Hoogeveen kan 
hiervoor vooral de Hoogeveense Vaart worden benut. Deze optie is dan ook nader onderzocht.

Restwarmte, afkomstig van bedrijven, kan gebruikt worden voor een warmtenet en daarmee woningen 
van warmte voorzien. Ook de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten produceert restwarmte die 
benut kan worden. De bedrijven hebben echter zelf ook een opgave om de warmtevraag terug te 
dringen. Daarmee vermindert ook de hoeveelheid restwarmte die nuttig gebruikt zou kunnen worden 
voor een warmtenet. Dit geldt ook voor de RWZI die de restwarmte zelf wil benutten. Om een goed 
beeld te krijgen van de mogelijkheden en uitdagingen is onderzoek gedaan naar het gebruik van 
restwarmte, afkomstig van DOC kaas te Buitenvaart. Vervolgonderzoek is nodig om te bepalen of het 
financieel en techniek een realistische optie is.

Hierbij wordt warmte onttrokken uit de diepere lagen van de aarde. Er is voldoende warmte in de 
ondergrond aanwezig om heel Hoogeveen van warmte te kunnen voorzien. Om deze warmte te 
kunnen gebruiken moet er kilometers diep geboord worden. De onderzoeks- en investeringskosten 
zijn hoog en de risico’s rondom geothermieprojecten zijn groot. Dit is dan ook de reden dat geothermie 
in deze versie van de Transitievisie Warmte niet als realistische oplossing is meegenomen. Voor de 
transitievisies die hierna zullen volgen, worden de ontwikkelingen rondom deze techniek nauwlettend 
in de gaten gehouden.

Relatief veel potentie voor biogrondstoffen

Beperkte potentie voor aquathermie

Beperkte potentie voor restwarmte

Relatief weinig tot geen potentie voor geothermie
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Figuur 3 -  Energie-infrastructuur en hernieuwbare bronnen

Uitgangspunt bij keuze warmtebronnen en relatie met RES-Drenthe 1.0
Uitgangspunt is dat de warmtebronnen hernieuwbaar en dus duurzaam zijn. Bij het gebruik van 
elektriciteit als alternatief voor aardgas in de inzet dus dat deze duurzaam wordt opgewekt. De 
Transitievisie Warmte hangt dan ook samen met de Regionale Energie Strategie (RES). In de RES-
Drenthe 1.0 zijn de doelen voor het opwekken van duurzame energie middels wind en zon opgenomen, 
evenals de regionale structuur warmte die beschikbare warmtebronnen op regionaal niveau aangeeft. 

Waterstof
Ook waterstof is een alternatief voor aardgas. Waterstof is geen alternatieve warmtebron, maar 
een energiedrager. Met duurzame stroom kan duurzame waterstof worden geproduceerd uit water. 
Voordeel van waterstof is dat het huidige aardgasnet gebruikt kan worden om het naar alle gebouwen 
te transporteren. Ook in de gebouwen zelf hoeft relatief weinig aangepast te worden. Vaak volstaat het 
om de aardgas cv-ketel te vervangen door een nieuwe cv-ketel die met waterstof uit de voeten kan, 
naast de gasmeter die vervangen moet worden. Een nadeel van waterstof is op dit moment dat het nog 
niet in grote hoeveelheden geproduceerd wordt en de prijs daarmee aan de hoge kant is. De productie 
zal de komende jaren zeker gaan toenemen. Hoe lang het duurt voordat de kosten zijn gedaald tot 
een niveau dat vergelijkbaar is met de huidige prijs voor aardgas is niet bekend, maar hierover zijn 
wel inschattingen gemaakt. De verwachting is dat op langere termijn de aardgas- en CO2-prijs zullen 
stijgen. Dat maakt aardgas, grijze maar ook blauwe waterstof (gemaakt uit aardgas met afvangen 
en opslaan van de CO2) uiteindelijk duurder. Tegelijkertijd is de verwachting dat elektriciteit en de 
elektrolyse installaties goedkoper worden. Dus daalt de prijs van groene waterstof. Meerdere studies 
tonen aan dat rond 2040-2050 de grootschalige productie van groene waterstof via elektrolyse de 
kosten van blauwe waterstof kan matchen of zelfs verslaan. De kostendaling voor de elektrolyse 
apparatuur wordt op 60% geschat (tot 2030), de elektriciteitsprijs zal dalen terwijl de CO2 prijs zal 
stijgen.
Voor de wijk Erflanden heeft de gemeente van de Rijksoverheid subsidie ontvangen vanuit het 
Programma Aardgasvrije Wijken. Deze subsidie is bedoeld om inwoners kostenneutraal over te laten 
stappen op waterstof en daarnaast de meerkosten voor waterstof ten opzichte van aardgas voor een 
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periode van 15 jaar te compenseren. Omdat er voor de andere wijken (nog) geen financiële middelen 
zijn om de meerprijs van waterstof te compenseren, wordt hierop voorlopig alleen in Erflanden 
ingezet op waterstof. Daarnaast is de subsidie bedoeld om de ervaringen te gebruiken voor mogelijke 
opschaling naar andere wijken in Nederland. 

Optimale energiemix 
Bij het bepalen van een alternatief voor aardgas is het de uitdaging om de optimale mix te vinden van 
beschikbare warmtebronnen, passend bij het type woningen en de warmtevraag in de verschillende 
wijken van Hoogeveen. Daarbij is ook de temperatuur van de warmtebron belangrijk. De globale regel 
hierbij is: hoe lager de temperatuur is van de aangevoerde warmte, hoe beter een woning geïsoleerd 
moet zijn. Ook de toepasbaarheid van een techniek op individueel of collectief niveau is een punt van 
aandacht. Ten slotte geldt dat nog niet alle technieken om dit moment marktrijp zijn, maar dat deze 
in de toekomst wel een rol kunnen hebben voor woningen die op een later moment van het aardgas 
afgaan. Door de Transitievisie Warmte periodiek te actualiseren, spelen we hier op in.

Uitkomsten onderzoek
Om de kansen in Hoogeveen goed te kunnen duiden van de verschillende mogelijkheden is onderzoek 
uitgevoerd. De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek zijn hieronder weergegeven.

   
Is de aanleg van een Warmtenet economisch en financieel interessant?
Op basis van een aantal vuistregels is vastgesteld dat het technisch en financieel 
interessant is om een warmtenet aan te leggen in de dicht gebouwde wijken in Hoogeveen. 
Hier is in een relatief compact gebied veel vraag naar warmte. De uitdaging wordt om hier 
ook een geschikte warmtebron voor te vinden. Uit de uitgevoerde onderzoeken is gebleken 
dat deze schaars zijn in Hoogeveen of nog aanvullend onderzoek vragen. 
Onderzocht is ook de mogelijkheid om het huidige brandriool te gebruiken als warmtenet. 
Het brandriool wordt gevoed door de Hoogeveense Vaart en is aangelegd om in het centrum 
van Hoogeveen altijd over voldoende bluswater te kunnen beschikken. Uit het onderzoek 
blijkt dat het interessant is het brandriool als warmtenet voor circa 500 huishoudens te 
gebruiken. Voorwaarde is wel dat DOC-kaas aan de Alteveerstraat hier proceswater van 
35˚C op blijft lozen. Hoe lang dit nog zo blijft is onzeker, omdat DOC kaas heeft aangegeven 
op termijn deze productielocatie te gaan verlaten. Op het moment dat het proceswater niet 
meer wordt geloosd kan het brandriool voor nog circa 130 huishoudens warmte leveren.    

Welke mogelijkheden zijn er om het water van de Hoogeveense Vaart te gebruiken voor het 
verwarmen van woningen?
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het water uit de Hoogeveense 
Vaart te gebruiken als warmtebron voor het verwarmen van woonwijken die langs 
dit oppervlaktewater aanwezig zijn. Omdat dit technisch mogelijk bleek te zijn, is een 
voorbeeldcasus uitgewerkt om hiermee 326 woningen in de wijk Kattouw van warmte te 
voorzien. Hieruit blijkt dat de kosten voor de aanleg van het bronsysteem hoog zijn. Het 
is kostentechnisch aanzienlijk voordeliger om de woningen met een individuele lucht-
warmtepomp van energie te voorzien. Omdat het systeem met aquathermie wel een aantal 
voordelen met zich meebrengt wordt met de woningcorporaties verkend of aanvullend 
onderzoek gewenst is.
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Welke mogelijkheden zijn er om restwarmte te gebruiken?
Uit onderzoek is gebleken dat er in Hoogeveen nauwelijks restwarmte beschikbaar is voor 
een warmtenet. De bedrijven die wel restwarmte produceren geven aan de bedrijfsvoering 
in de komende jaren aan te passen zodat minder aardgas wordt verbruikt en er ook minder 
restwarmte wordt geproduceerd. Er zijn mogelijkheden om de restwarmte die afkomstig is 
van de koelinstallatie van DOC-kaas te Buitenvaart te gebruiken voor bijvoorbeeld de circa 
1500 woningen in de kern van Hollandscheveld. Dit lijkt ook financieel een interessante optie 
te zijn. In het onderzoek worden wel een flink aantal aannames gedaan. Er moet een nader 
onderzoek worden uitgevoerd of deze aannames correct zijn om definitief vast te kunnen 
stellen of het financieel en technisch een realistische optie is.
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Voor de verwarming van huizen, voor warm water uit de kraan of douche en 
vaak ook om te koken, wordt aardgas gebruikt. In 2050 moet al deze warmte 
komen van duurzame, alternatieve warmtebronnen. Wat moet daarvoor 
gebeuren?

Strategie op hoofdlijnen 
Uiteindelijk zijn alle gebouwen in Hoogeveen voor 2050 aardgasvrij. Dat is de stip op de horizon. Hierbij 
wordt aangesloten bij het tussendoel van het Rijk door ook een korte termijnstrategie te hanteren voor 
de periode tot 2030. Met de technische kennis van nu is alvast verkend hoe Hoogeveen in de periode 
2030-2050 volledig van het aardgas af zou kunnen gaan. 

Strategie voor de periode tot 2030 
Om de opgave behapbaar te maken moet de warmtevraag per woning sterk worden teruggebracht. Dit 
wordt bereikt door het nemen van isolerende maatregelen. Natuurlijke momenten, zoals de aankoop 
van de woning, uitbreiding of modernisering kunnen hiervoor worden benut. De gemeente doet als 
regisseur onderzoek naar de best passende warmtealternatieven en zorgt dat kansen worden benut 
om het aardgasverbruik terug te brengen. 

De wijk Erflanden gaat in deze periode alvast een stap verder. Daar kijken inwoners en gemeente 
wat georganiseerd moet worden om de overgang naar waterstof mogelijk te maken. Samen met de 
inwoners wordt aan een Wijkuitvoeringsplan gewerkt. De leerpunten uit dit proces worden gebruikt 
voor de Wijkuitvoeringsplannen die na 2030 voor de andere wijken en dorpen van Hoogeveen 
opgesteld worden.   

Aan de slag tot 2030

Gemeentebrede aanpak: Waar kunnen bewoners al mee aan de slag?
Voordat een woning of gebouw overgaat op een nieuwe manier van verwarmen is het belangrijk een 
gebouw goed te isoleren. Isoleren verlaagt namelijk de warmtevraag. Hierdoor dalen de kosten en stijgt 
het comfort van een gebouw. Daarnaast kunnen door daling van de warmtevraag meer gebouwen 
vanuit dezelfde warmtebron worden verwarmd. Ook is de benodigde temperatuur van warmte lager 
als een gebouw goed is geïsoleerd. Ten slotte verlaagt isolatie de piekvraag, wat gunstig is voor de 
energie-infrastructuur. Isoleren wordt daarom een no-regret of ‘geen-spijt’ maatregel genoemd. Welke 
alternatieve warmtebron er ook komt, het is altijd nuttig en positief voor de energierekening om te 
isoleren, zie figuur 4.

   

Tot 2030 zetten we in op energiebesparing (isoleren), het toepassen van een (hybride)
warmtepomp en leren we van de ervaringen uit de Waterstofwijk voor het opstellen van 
Wijkuitvoeringsplannen voor andere wijken en dorpen en voeren we de benodigde verdie-
pende onderzoeken uit.

Op weg naar aardgas vrij4
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In bijlage 1 staat een aantal isolatie 
voorbeelden en een toelichting op wat goede 
momenten zijn om hierin te investeren. Of 
een gebouw goed geïsoleerd is, is te zien 
in het energielabel. Pas sinds 2021 is het 
verplicht om bij de verkoop van een woning 
het energielabel vast te laten stellen en 
deze te vermelden; daardoor is van veel 
woningen het energielabel nog niet bekend. 
Het bouwjaar van een gebouw geeft ook een 
goede indicatie voor de mate van isolatie. 
Over het algemeen geldt: hoe ouder het 
gebouw, hoe slechter de isolatiewaarde en 
hoe hoger de benodigde temperatuur om 
het gebouw te kunnen verwarmen. In bijlage 
2 is meer te lezen over isolatie in relatie tot 
de bouwjaren van woningen.

In figuur 5 staan de ‘no-regret maatregelen’ die hoe dan ook bijdragen aan een duurzamer en 
comfortabeler gebouw. De maatregelen hoeven niet te worden teruggedraaid wanneer duidelijk is wat 
de alternatieve warmtebron en techniek wordt. Voorbeelden zijn rendabel isoleren, elektrisch (inductie) 
koken en een warmteterugwininstallatie (WTW) in de douche te monteren om de warmte die in het 
douchewater zit te benutten. 

Doorkijk periode lange termijn 2030-2050
Nadat de warmtevraag is teruggebracht moet de gebouwde omgeving definitief van het aardgas 
af. Verwacht wordt dat de technieken om dit te doen na 2030 voldoende ontwikkeld zijn en dat de 
aanschaf- en installatiekosten zijn gedaald. Per wijk of dorp is alvast geanalyseerd welke duurzame 
warmteoplossingen op dit moment de voorkeur hebben. Het voorkeursalternatief is bepaald aan de 
hand van wijkkenmerken (zoals bouwjaar, bebouwingsdichtheid, corporatiebezit en warmtevraag) en 
de beschikbare warmtebronnen. De resultaten van deze analyse zijn opgenomen in de tabel die op de 
volgende pagina is weergegeven.   
Bij de keuze voor het voorkeursalternatieven per wijk is op hoofdlijnen de volgende indeling 
gehanteerd:  

1. Goed geïsoleerde of goed te isoleren woningen gaan over op een all-electric oplossing. Warmte uit de  
   lucht en bodem is ruim voorradig. Door te kiezen voor een warmtepomp blijven de beperkt 
   beschikbare HT-bronnen over voor de oudere, lastiger te isoleren woningen. In samenwerking met  
   Rendo en Enexis wordt geanticipeerd op de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet dat   
   hiervoor benodigd is (ook gezien de verwachte toename in het gebruik van elektrische 
   vervoersmiddelen). 

Figuur 4 - De positieve gevolgen van de isolatieopgave

Figuur 5 - Geen-spijt maatregelen
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2. In het algemeen zijn de collectieve oplossingen in de gemeente kostbaar en daardoor niet haalbaar.  
   Dit heeft te maken met het grote buitengebied met verspreide woningen en lintbebouwing. Daarnaast    
   zijn de mogelijkheden voor potentiële lokale warmtebronnen in de gemeente beperkt. Voor een paar  
   buurten worden de mogelijkheden voor een warmtenet onderzocht.
3. In de meeste wijken/dorpen zijn twee of meer alternatieven genoemd. Voor de komende jaren is hier       
   een hybride tussenoplossing een goede keuze voor inwoners die aan de slag willen. Dit is een 
   combinatie van elektrische verwarming (met luchtwarmtepompen) en een cv-ketel op gas voor tap 
   water en bijverwarming in de koudere periodes. Met deze tussenoplossing wordt al fors minder aard 
   gas verbruikt. Het aardgasnet blijft hier voorlopig nog liggen. Mogelijk biedt de inzet van duurzaam  
   gas hier in de toekomst potentie. 
4. In het buitengebied is een mix aan individuele oplossingen aan te bevelen, afgestemd op de lokale  
   beschikbare bronnen en warmtevraag. Hierdoor ontstaat een mix aan all-electric, innovatieve 
   oplossingen en hybride oplossingen. 

Resultaten analyse duurzame warmte gebouwde omgeving Hoogeveen: 

Waar Kenmerken Warmteoplossingen Wanneer over 
op duurzame 
warmtebron

Zanddorpen • Kleine kernen met een hoge    
bebouwingsdichtheid
• Plaatselijk mogelijk potentie kleine 
collectieve oplossing
• 1 energiecoöperatie aanwezig (Actieve 
bewonersgroep: Pesse Energieneutraal), 
biedt kans om eerder aan de slag te gaan
• Diverse bouwjaren vóór 1991 (hybride) / 
na 1991 (all-electric

1. All-electric
2. Hybride i.c.m. 
duurzaam gas

Na 2030

Veendorpen • Kleine kernen met een hoge 
bebouwingsdichtheid
• Mogelijkheid tot onderzoek voor een 
klein collectieve oplossing
• Diverse bouwjaren vóór 1991 (hybride) / 
na 1991 (all-electric)

1. All-electric
2. Hybride i.c.m. 
duurzaam gas 

Na 2030

Hollandscheveld • Restwarmte uit DOC Kaas locatie 
Buitenvaart is een te onderzoeken 
potentiële warmtebron
• Grote diversiteit aan bouwjaren
• Meeste woningen nog niet geschikt voor 
LT-verwarming
• Hoge warmtedichtheid

0. Onderzoek MT-
warmtenet i.c.m. 
restwarmte
1. All-electric
2. Hybride i.c.m. 
duurzaam gas 

Na 2030

Buitengebied en 
lintbebouwing

• Lage bebouwingsdichtheid
• Veel verspreide vrijstaande woningen
• Diverse bouwjaren vóór 1991 (hybride) / 
na 1991 (all-electric)

1. All-electric
2. Hybride i.c.m. 
duurzaam gas 

Na 2030
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Kattouw • Verdiepend onderzoek naar TEO 
mogelijkheden nodig
• Gelegen naast de Hoogeveensche Vaart
• Veel praktische voordelen van een 
bronnet op zeer lage temperatuur
• Veel woningen na isolatie geschikt voor 
LT-verwarming
• Hoge warmtedichtheid
• Direct gelegen aan de Hoogeveense 
Vaart

0. Onderzoek LT-
warmtenet met 
WKO i.c.m. TEO uit 
Hoogeveense Vaart
1. All-electric
2. Hybride i.c.m. 
duurzaam gas

Na 2030

De Weide • Diverse bouwjaren vóór 1991 (hybride) / 
na 1991 (all-electric)
• Veel corporatie bezit

1. All-electric
2. Hybride i.c.m. 
duurzaam gas

Na 2030

Oost en Zuid • Woonconcept bezit: 400 woningen in 
Krakeel
• Woningen geschikt om individueel aan te 
pakken (geschikt voor LT)
• Herstructureringswijk

1. All-electric
2. Hybride i.c.m. 
duurzaam gas

Na 2030

Erflanden • Waterstofwijk Erflanden, eerste WUP 
klaar
• Logische locatie voor waterstof vanwege 
de NAM-locatie; kruispunt van het gasnet
• Techniek, proces en financiën zijn al 
uitgewerkt

1. Hybride i.c.m. 
duurzaam gas 
2. All-electric

Vanaf 2022

Centrum en 
aangrenzende 
buurten

• Veel woningen met bouwjaar 1965 – 
1974 
• Woningcorporaties renovatie en 
nieuwbouwplannen
• Veel bezit van woningcorporaties ca. 
2800 woningen

1. All-electric
2. Hybride i.c.m. 
duurzaam gas 

Na 2030

Bedrijven-
terreinen 

• Bedrijfsgebouwen vragen vanwege hun 
grote diversiteit aan warmtevraag en 
specifieke verduurzamingsopgave om 
een specifieke aanpak. Ondernemend 
Hoogeveen is hiermee actief aan de slag.

Combinatie van 
warmtebronnen

Na 2030

Specifieke aanpak utiliteitsbouw
Bedrijfsgebouwen maken onderdeel uit van de gebouwde omgeving, maar vragen vanwege hun grote 
diversiteit aan warmtevraag en specifieke verduurzamingsopgave om specifieke aanpak. Ondernemend 
Hoogeveen is hiermee aan de slag en samen met hen wordt de aanpak voor de bedrijventerreinen 
verder uitgewerkt. Een belangrijk aandachtspunt bij utiliteit en bedrijventerreinen is om ook goed naar 
de koudevraag te kijken. In tegenstelling tot woningen is hier vaak een hogere koudevraag, waardoor de 
aanleg van een WKO systeem interessant kan zijn. Net als de diverse buurten en wijken in Hoogeveen 
krijgen de bedrijventerreinen ook een wijkuitvoeringsplan, waar specifiek gekeken wordt naar de 
warmtevraag en -aanbod.  
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Wijkuitvoeringsplannen (WUP) na 2030 
Vooralsnog wordt tot 2030 alleen voor de waterstofwijk een WUP opgesteld. Met de nadruk op 
‘vooralsnog’. Als zich kansen en mogelijkheden voordoen, vanuit de samenleving of vanuit partners 
zoals provincie of Rijk, die ertoe leiden dat voor meer wijken, dorpen of buurten de beste stap is om een 
WUP op te stellen, dan wordt hierop ingespeeld. Daarnaast zijn er rondom het opstellen van een WUP 
nog onzekerheden. Welke status heeft een besluit over het WUP en welke invloed hebben inwoners 
erop? Het Rijk is aan zet om hieraan uitwerking te geven en juridische kaders te stellen. 

In Hoogeveen is uitgangspunt: Een WUP wordt samen met inwoners opgesteld. Een WUP gaat niet per 
se over een officiële wijk, maar kan ook gaan om een deel van een wijk, een combinatie van wijken, een 
dorp of woningen in het buitengebied. Dit is afhankelijk van de samenhang die er is in een gebied. In 
deze visie is een voorzet gedaan voor een logische gebiedsindeling, door het maken van clusters, zie 
hiervoor bijlage 4. 

In het WUP wordt met partners en inwoners bepaald wat de beste warmtebron en -techniek voor het 
gebied is. Daarnaast wordt bepaald op welke datum de levering van aardgas daadwerkelijk eindigt. 
Ook zijn belangrijke onderdelen in het WUP de financiering van de transitie, de ruimtelijke inpassing, de 
organisatie van de uitvoering en communicatie & participatie. Uitgangspunt is dat bewoners werken het 
gehele proces betrokken zijn en meewerken aan de totstandkoming en de uitvoering van het WUP. 

Vaste onderdelen van een WUP zijn:
• Een uitgesproken ambitie
• Participatieproces: welke vorm en welke doelgroepen?
• Technisch inzicht: welke warmtebronnen en wat betekent dat voor de woningen?
• Een business case voor de gekozen techniek
• Meekoppelkansen in beeld: welke benutten we wel en welke niet en wanneer?
• Een risicoanalyse
• Financieringsmogelijkheden
• Organisatie van de transitie
• Een uitvoeringsplanning
• Juridische borging

   

Bedrijven hebben naast de warmtetransitie ook de bredere opgave om energie te besparen, 
duurzame energie op te wekken en hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Zo zijn ze wette-
lijk verplicht om vanaf 2023 minimaal een energielabel C te hebben. Daarnaast is het voor 
bedrijven met een jaarlijks elektriciteitsgebruik van meer dan 50.000 KWh of een aardgas-
gebruik van meer dan 25.000 m3 verplicht om zelf energiebesparende maatregelen te 
nemen, de Energiebesparingsplicht. Dit is verplicht vanuit de Wet Milieubeheer.
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De aanpak en wat inwoners kunnen doen in de uitvoering is geschetst. 
Het beeld wordt nu compleet met de manier waarop het gebeurt, 
inclusief duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijken van 
alle betrokkenen in de uitvoering. Samenwerking, communicatie en 
participatie is de basis voor de uitvoering van de warmtetransitie.

Wie doet wat?
In Hoogeveen gaan we de uitdaging aan om samen de schouders 
eronder te zetten door voor het verwarmen van onze huizen en gebouwen de overgang te maken 
naar een duurzame warmtebron. Eigenaarschap is het woord dat hier bij past. En dit niet alleen 
als eigenaar van een woning of een pand, of als woningcorporatie, netbeheerder of als inwoner of 
ondernemer van Hoogeveen, maar vooral als eigenaar van de uitdaging om uiterlijk in 2050 geen 
aardgas meer te gebruiken. Vanaf het begin tot het eind van dit proces nemen we onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hierin. Hiervoor is het boven alles nodig dat iedereen de urgentie hiervoor voelt en 
zich daarmee eigenaar voelt van de uitdaging die voor ons ligt. 
De aanpak van de warmtetransitie wordt daarmee een integraal proces dat samen opgepakt wordt. 
Ieder vanuit zijn eigen rol en expertise. Daarbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij natuurlijke 
momenten en worden koppelkansen gecreëerd. Daarmee blijven kosten en overlast beperkt. Op deze 
manier is het mogelijk voor langere tijd gerichter met een wijk aan de slag te gaan, in plaats van elk 
jaar weer met iets anders te komen. De bewoner staat hierbij centraal en werkt mee, zo ontstaat 
beweging en zo wordt een gedragen duurzame toekomst mogelijk. Een nadere definiëring van ieders 
rol op weg naar duurzame warmte voor Hoogeveen is hierbij belangrijk.

Rol inwoners
In de warmtetransitie hebben inwoners een sleutelpositie en een eigen verantwoordelijkheid. Het 
gaat immers om woningen waarin zij wonen en waarvan zij de huur betalen of waarin zij moeten 
investeren. Initiatieven staan of vallen met de vraag of bewoners mee willen doen; zij hebben de 
uiteindelijke zeggenschap. Dé inwoner van Hoogeveen bestaat niet; alle mensen verschillen: van actieve 
woningeigenaar die nu op een all electric warmtevoorziening over wil stappen tot de woningeigenaar 
die het liefst niets wil. En sommige inwoners willen wel maar hebben geen financieringsmogelijkheden. 
Daarnaast verandert de rol van de inwoner in de tijd en is deze afhankelijk van de techniekkeuze voor 
een gebied en van de keuze voor een collectieve of individuele of techniekkeuze. Bij de laatste heeft de 
inwoner meer keuzemogelijkheden en is ook meer zelf aan zet. Ook kunnen inwoners lokale initiatieven 
ontplooien om warmte op te wekken en te leveren (energiecoöperaties). Er zijn al mooie voorbeelden 
van in Hoogeveen: Pesse Energie Neutraal, de werkgroep Hollandscheveld en Elim Energieneutraal. Er 
is oog en oor voor initiatieven uit buurten, waarvoor onder andere de verbinding met de Smederijen 
helpt om mee te kunnen liften op wensen en ideeën van inwoners die, soms vanuit onverwachte hoek, 
een opstapje kunnen zijn voor de warmtetransitie.

Samen doen 5
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Rol woningcorporaties 
De woningcorporaties Domesta, Actium en Woonconcept hebben woningbezit in de gemeente 
Hoogeveen, zie bijlage 6. De corporaties hebben een eigen opgave en verantwoordelijkheid voor het 
verduurzamen van hun bezit en zijn de motor in de warmtetransitie. Zij werken alle drie aan een proces 
en planning om hun bezit te verduurzamen voor 2050 en de woningen betaalbaar te houden voor 
hun huurders. De aanpak van de woningcorporaties start ook met het beperken van de energievraag, 
waarbij zij sturen op de netto warmtevraag per woning. Vooral de komende jaren zijn hun renovatie 
en onderhoudsplannen richtinggevend voor de wijkgerichte isolatieaanpak. Hun bezit betreft vaak 
gelijksoortige woningen die elders in de wijk ook in particulier bezit zijn. Hier liggen mogelijkheden voor 
collectieve inkoopstrategieën met particuliere woningeigenaren. De komende jaren wordt deze aanpak 
in samenwerking nader uitgewerkt. 

Rol ondernemers en onderwijs
De organisatie van en voor ondernemers ‘Ondernemend Hoogeveen’ is aan de slag met de 
energietransitie. Met projecten als zon op dak en de verkenning van de mogelijkheden voor oprichting 
van een energiecoöperatie zetten zij stappen in de uitvoering. Een gezamenlijke aanpak in de 
voorbereiding naar aardgasvrije bedrijventerreinen is de stip op de horizon. Dit vraagt om nauwe 
samenwerking, waarin ook wordt verkend op welke wijze bijvoorbeeld de bouw- en installatiebranche 
en de gemeente elkaar in de informatievoorziening richting inwoners en in de uitvoering van de 
warmtetransitie kunnen versterken.
Ook binnen het onderwijs heeft de energietransitie een belangrijke plek. Ondernemers, onderwijs en 
gemeente werken samen aan een duurzaamheidscentrum bij het Alfa-college. 

Wat kunnen bedrijven en onderwijs allemaal leren op het gebied van duurzaam wonen? Hoe 
zorgen we ervoor dat de kennis die hierover is, beschikbaar wordt voor iedereen? In een energie- 
en duurzaamheidscentrum bij het Alfa-college worden de innovaties getoond op het gebied van 
bijvoorbeeld zonne-energie en energieopslag. Studenten uit het onderwijs werken samen met het 

   

Een voorbeeld van samenwerking tussen woningcorporatie, gemeente en particulieren uit 
de Vogelbuurt in Wolfsbos: Het doel was huizenbezitters met een smalle beurs te faciliteren 
bij het verduurzamen van hun woning afgestemd met een renovatie aanpak van Domesta 
voor de huurwoningen. Allereerst heeft de Voorzieningenwijzer de buurt benaderd met 
een budgetadvies. Vervolgens heeft Hoogeveen Woont SLIM een verduurzamingsaanbod 
op maat aan de particuliere huiseigenaren aangeboden. De gemeente heeft garant gestaan 
voor het verstrekken van renteloze stimuleringsleningen.

   
Wij zijn Pesse Energie Neutraal, of PEN: een werkgroep die bezig is met energiebesparing en 
-opwekking in het dorp. We hebben als doel om Pesse in de nabije toekomst energieneutraal 
te maken. Hiervoor zijn we met een aantal laagdrempelige acties gestart, die de energiere-
kening van de bewoners van Pesse moet verlagen.

Waarom doen we dat samen? De verwachting is dat elektrische toepassingen het gebruik 
van gas gaan terugdringen. Elektriciteit is gemakkelijker te vergroenen en duurzaam op te 
wekken. Dat kan individueel, maar ook collectief. En die collectiviteit biedt meer mogelijkhe-
den om tot duidelijke en blijvende resultaten te komen.
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regionale bedrijfsleven aan doorontwikkeling van bestaande innovaties. Hierdoor wordt ook de 
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven gestimuleerd zodat beide beter op elkaar aansluiten.
 
Rol netbeheerders
De warmtetransitie zorgt voor een (mogelijk) andere invulling van de warmtevoorziening in de 
gemeente Hoogeveen. De netbeheerders hebben hierbij de verantwoordelijkheid om het net hiervoor 
op orde te hebben. De netbeheerders in Hoogeveen - Enexis en Rendo/N-Tra - werken daarom 
nauw samen met de gemeente en woningcorporaties om ervoor te zorgen dat de plannen goed 
afgestemd zijn. Activiteiten in de openbare ruimte worden op elkaar afgestemd om te voorkomen dat 
koppelkansen onbenut blijven.

Rol gemeente 
Binnen de (on)mogelijkheden pakt de gemeente Hoogeveen de regierol. Op dit moment en in deze fase 
van de energietransitie is deze vooral gericht op het faciliteren van de inwoners en als verbinder in het 
samenspel van betrokkenen (inwoners, ondernemers, woningcorporaties, netwerkbedrijven en andere 
maatschappelijke partners). Dat zal, afhankelijk van de specifieke vraag, soms goed en soms minder 
goed gaan. Boven alles is de belangrijkste taak in het proces van de warmtetransitie in de komende 
jaren, het vergroten van kennis bij inwoners, zodat zij individueel en - wanneer de mogelijkheid zich 
aandient collectief - een keuze kunnen maken voor de door hen te nemen maatregelen en de gewenste 
warmtevoorziening. Bij de actualisatie van de visie over 5 jaar kijken we opnieuw wat de rol van de 
gemeente Hoogeveen wordt. 
Vanuit het oogpunt dat de gemeente de ‘overheidslaag’ die het meest direct samenwerkt met inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties is regie door de gemeente een logische keuze. Vragen over 
de energietransitie komen immers vaak bij de gemeente terecht. Energiecoöperaties, die bijvoorbeeld 
willen participeren in zonneparken, willen weten hoe ze aan de slag kunnen, inwoners en bedrijven 
willen weten waar ze onafhankelijk advies kunnen krijgen, energiebedrijven willen weten waar en 
wanneer ze het elektriciteitsnet moeten verzwaren en inwoners willen weten of ze een nieuwe cv-
ketel moeten aanschaffen. De gemeente heeft lang (nog) niet alle antwoorden, maar kan wel partijen 
verbinden en samen tot antwoorden komen. 

Binnen de (on)mogelijkheden pakt de gemeente Hoogeveen de regierol daarom vooral op in 
faciliterende zin richting inwoners en als verbinder in het samenspel van betrokkenen (inwoners, 
ondernemers, woningcorporaties, netwerkbedrijven en andere maatschappelijke partners). Dat 
zal, afhankelijk van de specifieke vraag, soms goed en soms minder goed gaan. Boven alles is de 
belangrijkste taak in het proces van de warmtetransitie het vergroten van kennis bij inwoners, zodat 
zij individueel en - wanneer de mogelijkheid zich aandient collectief - een keuze kunnen maken voor de 
door hen te nemen maatregelen en de gewenste warmtevoorziening. 

Voorop staat dat de gemeente alle inwoners wil faciliteren in wat zij nodig hebben op weg naar 
aardgasvrij. Betrokkenheid en betaalbaarheid van plannen en eigenaarschap van inwoners staan hierbij 
voorop. 
   Een van de onzekerheden die er over de rol van de gemeente nog is willen we nadrukkelijk 

benoemen. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat de gemeente in een uitvoeringsplan 
op wijkniveau (door het wijzigen van het omgevingsplan) besluit wanneer en hoe de wijk 
(stapsgewijs) van het aardgas afgaat en welk alternatief voor aardgas wordt gekozen. Er is 
een wetsvoorstel nodig op basis waarvan gemeenten de juridische besluitvorming hierover 
kunnen regelen. Dit is vooral van belang om te kunnen borgen dat inwoners tegen het ge-
meentelijk besluit beroep kunnen instellen bij de Raad van State. Bewoners moeten immers 
naast kunnen meepraten ook een formele positie krijgen in het besluitvormingsproces. 
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Rol van het Rijk 
Het kabinet heeft toegezegd middelen vrij te maken om te ondersteunen bij de energietransitie. 
Naast middelen voor gemeenten is ook een solide financieel en juridisch instrumentarium nodig 
waarmee huiseigenaren geholpen kunnen worden. Financieringsconstructies die de drempel verlagen 
voor huiseigenaren voor het kunnen treffen van maatregelen zijn noodzakelijk. Het Rijk werkt 
hieraan, maar om meters te kunnen maken moet het tempo hiervan omhoog. En om de regierol als 
gemeente waar te kunnen maken is, zoals hiervoor gezegd, duidelijkheid nodig over de status van het 
Wijkuitvoeringsplan en moet de juridische invloed van inwoners erop door het Rijk geregeld worden.

Communicatie en participatie 
 
Communicatie en participatie in de uitvoering

De kernboodschap
Inwoners, ondernemers, netbeheerders, woningcorporaties, energiecoöperaties en overheid werken 
samen aan de warmtetransitie. Dit gebeurt met kleine en grote aanpassingen: van koken op inductie 
en het isoleren van onze gevels tot de overstap op een (hybride) warmtepomp. Het is belangrijk om 
nu hieraan te werken: niet alleen worden de klimaatproblemen steeds groter, ook zorgt de ban van 
fossiele brandstoffen in 2050 naar verwachting voor een steeds hogere gasprijs. 

Huizen en gebouwen moeten op een andere manier verwarmd worden. Eerst is het van belang goed 
te isoleren. Op deze manier is zo weinig mogelijk energie nodig. Daarnaast moeten betrouwbare en 
duurzame alternatieven voor aardgas gevonden en toegepast worden. Daarin kunnen en moeten 
inwoners, ondernemers, netbeheerders, woningcorporaties, energiecoöperaties en overheid samen 
optrekken en elkaar helpen.

Inwoners bereiken en betrekken
De informatie over besparen en isoleren moet zowel gemeentebreed als wijkgericht verspreid worden. 
Drents Energieloket krijgt een rol om met de beschikbare middelen zo veel mogelijk huiseigenaren 
in beweging te krijgen voor het uitvoeren van isolerende maatregelen. Onder meer via het Drents 
Energieloket en de energie- en wooncoaches krijgen bewoners informatie aangereikt waar zij al mee 
aan de slag kunnen.

Lokale initiatieven
Bestaande en nieuwe initiatieven krijgen de ruimte om met goede ideeën te komen. Mogelijk zijn er 
groepen inwoners die op de korte termijn al aardgasvrij willen worden of inwoners die voor hun straat, 
dorp of wijk een goed idee hebben. De Drentse KEI stimuleert de huidige initiatieven. Hoe de verdere 
ondersteuning vanuit de gemeente er precies uit komt te zien zal per initiatief verschillen. Uitwerking 
hiervan volgt in de komende jaren. 

   

Drents Energieloket
Wil je aan de slag met het energiezuinig maken van je huis? Maar wil je nog meer informatie 
of weet je niet waar je moet beginnen? Neem dan contact op met het Drents Energieloket. 
Het Drents Energieloket is een online platform waar de provincie Drenthe en alle gemeen-
ten uit de provincie bij zijn aangesloten. Particulieren kunnen hier kosteloos en onafhankelijk 
advies krijgen. 
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De uitvoering van de communicatie en participatie is in een separaat plan uitgewerkt.

Terugblik communicatie en participatie bij het opstellen van de visie
In meerdere bijeenkomsten is met verschillende deelnemers gesproken over het proces en de 
inhoud voor de TVW. Samen met interne en externe betrokkenen zijn meekoppelkansen verkend en 
is afgewogen welke technieken geschikt zijn voor woningen en gebouwen in Hoogeveen. De sessies 
waarin kennis over de warmtetransitie werd gedeeld en samen de route voor de gemeente werd 
ingevuld vormen daarin een belangrijk onderdeel. Het ging daarbij om het verkennen van kansen, 
uitgangspunten en potentiële oplossingen, niet om definitieve beslissingen. Daarnaast is betrokkenen 
besproken over het vormgeven van de communicatie en participatie rondom de transitie naar 
aardgasvrij. En er is een enquête onder inwoners gehouden, waarvan de uitkomst is meegenomen in de 
visie.

  

Enquête aardgasvrij wonen in Hoogeveen
De gemeente heeft in het begin van 2021 een enquête gehouden onder de inwoners van 
Hoogeveen over de warmtetransitie. Hieruit blijkt dat de deelnemers aan enquête over het 
algemeen een meer negatieve dan positieve kijk op de warmtetransitie hebben. Wel heeft 
een groot deel al kleine besparingsmaatregelingen genomen en is er een kleine groep die 
wil bijdragen aan het klimaat en daarom juist wel snel aardgasvrij wil wonen. Het zijn vooral 
de onzekerheden die ervoor zorgen dat veel inwoners negatief tegenover de warmtetran-
sitie staan. Inwoners willen de garantie dat extra kosten gedekt worden door de overheid. 
Vrijheid is een van de belangrijkste waarden; zelf keuzes maken op basis van open en eerlij-
ke communicatie vanuit de gemeente. Ze vinden dat de gemeente beter moet luisteren naar 
bezwaren en hier ook echt wat mee doen. Voor een nadere toelichting op enquêteresultaten 
zie bijlage 5.
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Op dit moment is niet bekend wat de transitie naar aardgasvrij in 
Nederland gaat kosten. Daarbij is de financiële impact van de transitie voor 
woningeigenaren en andere gebouweigenaren voor iedereen verschillend. 
Haalbaar en betaalbaar zijn in Hoogeveen belangrijke randvoorwaarden. 

Betaalbaarheid van de warmtetransitie
De transitie vraagt investeringen van de maatschappij, bedrijven én van inwoners. Iedereen is 
uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de kosten en lasten van het aardgasvrij maken. Het streven is 
om de financiële lasten voor de transitie voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden en deze in 
een zo vroeg mogelijk stadium (indicatief) samen met samenwerkingspartners en inwoners duidelijk 
te maken. En hoewel de investering voor bijvoorbeeld het nemen van isolerende maatregelen 
de maandelijkse energielasten verlaagd en het comfort in de woning verhoogt, moet deze wel 
gefinancierd kunnen worden. Daarom is betaalbaarheid van de duurzame warmteoplossingen een 
belangrijke factor in het bepalen van de richting. Iedereen moet de gevolgen voor zijn of haar situatie 
kunnen dragen. 

Voor de gemeente geldt dat, om aan de doelstellingen van het Rijk te kunnen voldoen, meer personele 
capaciteit nodig is om de regierol in te kunnen vullen. Hiervoor wordt een extra bijdrage van het 
Rijk verwacht, zodat bijvoorbeeld samen met inwoners aan meerdere WUP’s gewerkt kan worden. 
Daarnaast is belangrijk dat vanuit het Rijk gemeenten juridisch worden toegerust om de regierol waar 
te kunnen maken. Verwacht wordt dat de wetgeving hier in de komende jaren op aangepast gaat 
worden.

Wat de kosten worden voor woning- en gebouweigenaren worden is dus nog niet bekend. Dit wordt pas 
duidelijker als per wijk het voorkeursalternatief met de betrokken inwoners en partners gedetailleerd 
wordt uitgewerkt. Het daadwerkelijke realisatietempo zal dus ook worden bepaald door de (financiële) 
ondersteuning en (juridische) instrumenten vanuit het Klimaatakkoord, en deze zijn nog in ontwikkeling 
bij het Rijk. Daarnaast kan het zo zijn dat het tempo door andere initiatieven en toekomstige 
ontwikkelingen wordt versneld of juist vertraagd.

  

De groep huiseigenaren die onvoldoende middelen heeft om mee te kunnen doen is in 
Hoogeveen relatief groot. Het betreft huiseigenaren die vaak in niet goed geïsoleerde wo-
ningen wonen uit de jaren ‘60 en ’70 (voormalig woningcorporatiebezit) en die niet over de 
financiële middelen beschikken om met de verduurzaming aan de slag te kunnen gaan. In 
het Klimaatakkoord staat dat ‘de verduurzaming voor iedereen betaalbaar moet zijn, maar 
ook gefinancierd (moet) kunnen worden. Ook voor degenen die daar nu geen toegang toe 
hebben’. Het kabinet maakt de komende periode middelen vrij om gemeenten te ondersteu-
nen bij de transitie naar aardgasvrije gebieden. De financieringsmogelijkheden (zoals hieron-
der weergegeven) kunnen de drempel tot het treffen van verduurzamingsmaatregelen voor 
bewoners een stuk verlagen. 

Haalbaar en betaalbaar6
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Wie betaalt wat?
Hoewel de uiteindelijke kosten voor woning- en gebouweigenaren nog onduidelijk zijn, is wel duidelijk 
dat ze gaan verschillen per gebouw en gebied. Dit komt doordat de kosten voor elke techniek en elk 
type gebouw anders zijn. Ter illustratie van de complexiteit volgt hieronder om welke kosten het gaat.  

In het bepalen van de kosten bestaat onderscheid tussen maatschappelijke kosten en 
eindgebruikerskosten. Deze kosten zijn bij voorkeur in balans en zo laag mogelijk. In onderstaand 
kader staat beschreven wat deze kosten precies zijn. De combinatie tussen technische mogelijkheden 
en de kosten bepaalt uiteindelijk welke techniek het meest geschikt is. De kosten van een techniek zijn 
afhankelijk van veel verschillende factoren, waaronder:

• Het type gebouw: de oppervlakte en het aantal buiten-
  muren van een woning zijn van invloed op de 
  investeringskosten en de maandlasten.
• De huidige staat van het gebouw: afhankelijk van de 
  leeftijd van de woning en de mate van onderhoud  en 
  renovatie (inclusief de mate van isolatie).
• De techniek: het ene alternatief is duurder dan het andere.
  Ook de kostenopbouw verschilt: in de ene optie gaat het 
  vooral om kosten in de woning (zoals isolatie of 
  installatie), in de andere optie gaat het vooral om kosten 
  buiten de woning (zoals voor de infrastructuur). Daarmee 
  komen de investeringen bij verschillende partijen terecht 
  (eigenaren, netbeheerders, bewoners, energieleveranciers). 
• Externe factoren: factoren zoals marktwerking en de 
  prijs van aardgas zijn van invloed op alle soorten kosten. 
  De TVW wordt om de 5 jaar herzien. Gedurende die 
  periode veranderen er ook dingen op de markt waar we 
  rekening mee houden. 

Er wordt ook verschil gemaakt tussen de investerings-
kosten en de jaarlijkse kosten. De investeringskosten zijn 
de kosten die iemand van tevoren of bij aanschaf van de 
nieuwe techniek moet maken. De jaarlijkse kosten zijn de 
vaste lasten van meestal de bewoner of gebouweigenaar. 
De jaarlijkse kosten zijn afhankelijk van de leefstijl van de 
inwoners, de exploitatiekosten en de onderhoudskosten 
aan het systeem. 

Wat de kosten voor het aardgasvrij ook worden, ze 
verschillen per situatie. Voor een reeds goed geïsoleerde 
woning waar al vloerverwarming aanwezig is kan de 
overstap op een warmtepomp met de huidige subsidies 
zonder al te grote investering plaatsvinden. Zeker wanneer 
dit gebeurt op het moment dat de huidige cv-ketel aan 
vervanging toe is. Voor woningen waarin nog veel stappen 
genomen dienen te worden lopen de kosten al snel op. Het 
is daarom goed om de natuurlijke momenten te benutten 

  

  

Maatschappelijke kosten
Dit zijn de totale financiële kosten 
in Nederland van alle maatrege-
len die nodig zijn om in een wijk of 
dorp van het aardgas af te gaan, 
ongeacht wie die kosten betaalt. 
Dit is inclusief de baten van ener-
giebesparing, maar exclusief be-
lastingen, heffingen en subsidies. 
Het gaat hier onder andere om 
de aanleg van een warmtenet, de 
verzwaring van het elektriciteits-
net, verwijderen van het gasnet en 
onderhoud van infrastructuur. Ook 
de investeringen van de bewoners 
zitten hierin. 

Eindgebruikerskosten
Eindgebruikerskosten zijn de kos-
ten voor de bewoners en andere 
gebouweigenaren en kunnen 
worden onderverdeeld in investe-
ringskosten en jaarlijkse kosten. 
Deze kosten geven weer welk deel 
van de kosten op de schouders 
van de bewoner valt. De inves-
teringskosten zijn de eenmalige 
kosten voor de transitie naar een 
duurzame warmtetechniek. De 
jaarlasten zijn de kosten die de 
bewoner jaarlijks moet betalen. 
Voor meer informatie over moge-
lijke kosten, zie 
www.verbeterjehuis.nl. 
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(verhuizing, vervangen keuken, nieuwe ketel, nieuwe vloer) om de kosten zo laag mogelijk te houden. 
Wat de daadwerkelijke kosten worden en hoe dit gefinancierd gaat worden, wordt de komende jaren 
verder uitgewerkt.

Financieringsmogelijkheden
Om een indruk te geven welke financieringsmogelijkheden er op dit moment zijn, volgt hieronder een 
overzicht. Voor actuele informatie wordt verwezen naar het Drents Energie Loket. 

  

  

Subsidies 
Subsidies zijn er vooral om de ‘onrendabele top’ af te dekken. Een nieuwe maatregel levert 
vaak besparing op, of meerwaarde voor de woning. Soms is dit niet genoeg om de maatre-
gel terug te kunnen betalen, of is het goed om deze maatregel extra te stimuleren. Er zijn 
verschillende subsidies: 
• Subsidies voor particulieren, VvE’s en zakelijke gebruikers bij het uitvoeren van 
  maatregelen of aanschaf van installaties (ISDE)
• Subsidies voor energieproducenten voor het produceren van duurzame energie (SDE+,  
  SDE++)
• Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE

Duurzaamheidsleningen 
Duurzaamheidsleningen maken het mogelijk om duurzame maatregelen te treffen, zonder 
dat iemand veel eigen geld hoeft te gebruiken. Een maatregel kan namelijk een voordelige 
keus zijn, maar niet direct te financieren. Een duurzaamheidslening moet worden terugbe-
taald, maar kent in de regel een lage rente. Er zijn verschillende duurzaamheidsleningen, 
waaronder:
• Verzilverlening 
• Duurzaamheidslening         
• Stimuleringslening
• Energiebespaarlening voor woningeigenaren en VvE’s
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De transitievisie op hoofdlijnen en een doorkijk naar het vervolg.

Transitievisie Warmte op hoofdlijnen
In deze Transitievisie Warmte is op hoofdlijnen uitgewerkt hoe de weg naar een aardgasvrij Hoogeveen 
in 2050 eruit gaat zien:

• Het eerste wijkuitvoeringsplan (WUP) wordt opgesteld. In een deel van de wijk Erflanden kijken 
  inwoners en gemeente samen wat georganiseerd moet worden om het mogelijk te maken om over te  
  gaan naar waterstof. 
• In de andere wijken wordt de komende jaren eerst ingezet op het sterk terugdringen van de warmte 
  vraag door woningen te isoleren en het stimuleren van (tussen)oplossingen zoals een (hybride)
  warmtepomp.
• Drents Energieloket, woon- en energiecoaches, de klankborgroep inwoners, Ondernemend Hoogeveen,  
  lokale ondernemers en gemeente gaan aan de slag om zoveel mogelijk huiseigenaren in beweging  
  te krijgen voor het uitvoeren van maatregelen. Het communicatie- en participatieplan is hiervoor de  
  basis.
• Ondernemend Hoogeveen gaat aan de slag met het verduurzamen van de bedrijventerreinen.
• De woningcorporaties gaan hun woningbezit verduurzamen. Ze kijken samen met de gemeente op  
  welke manier particuliere huiseigenaren kunnen meeliften op de renovatieplannen van 
  woningcorporaties.
• Er lopen al verschillende initiatieven van bewoners die samen aan de slag zijn, iets om blij mee en     
  trots op te zijn. De bestaande en nieuwe initiatieven worden zoveel mogelijk ondersteund, gefaciliteerd  
  en verder geholpen. Dat geldt ook voor het faciliteren en oprichten van energiecoöperaties om het  
  nemen van isolerende maatregelen bij de leden te stimuleren.
• De mogelijkheden van een of meerdere warmtenetten worden nader onderzoeken.
• Na 2030 worden WUP’s opgesteld voor de andere delen van Hoogeveen.
• Als het Rijk financiële middelen ter beschikking stelt voor de uitbreiding van gemeentelijke capaciteit  
  en als het financieel en juridisch instrumentarium voor woningeigenaren gereed is, kan de huidige   
  ambitie heroverwogen worden.  

Vervolg
Deze visie is het begin van de warmtetransitie in Hoogeveen. Een actualisatie van deze visie, op basis 
van ontwikkelingen die gaan komen, zal nodig zijn. Daarbij geldt dat nog niet alle technieken op dit 
moment marktrijp zijn, maar dat deze in de toekomst wel een rol kunnen hebben voor woningen die op 
een later moment van het aardgas afgaan. 
De Transitievisie Warmte wordt daarom in ieder geval over 5 jaar geactualiseerd.

Conclusie en vervolg7



26

Bijlagen8



Bijlage 1: Isolatiemogelijkheden  
 

 
 
 
Bij het Drents Energieloket kunnen inwoners informatie inwinnen over het verduurzamen 
van uw woning en de beschikbare financieringsmogelijkheden. Op de website van het 
Drents Energieloket is een alle informatie beschikbaar voor het verduurzamen van het 
huis. Ook is het mogelijk telefonisch contact op te nemen (tel. 085 - 792 01 58) voor 
persoonlijk advies. Het Drents Energieloket is er voor informatie en kosteloos en 
onafhankelijk advies. 

 
Daarnaast is er op de sub-website van Milieu Centraal aanvullende informatie 
beschikbaar over de verduurzamingsmogelijkheden, de kosten en besparingen: 
www.verbeterjehuis.nl.  

 
  

Gevelisolatie - Spouw
Spouw opvullen met isolatiemateriaal kan alti jd 
indien een spouw aanwezig is (ruimte tussen 
binnen- en buitenmuur). Geen ruimte gaat verloren.

Dakisolatie - Schuin
Wanneer jouw woning over een schuin dak beschikt is 
het alti jd mogelijk om isolatiemateriaal aan de 
binnenkant van het dak te bevestigen.

Hoe kan ik mijn  woning isoleren?

Vloerisolatie - Met kruipruimte
Een kruipruimte is te herkennen aan de kleine ruimte met een hoogte van 
gemiddeld 1 meter. Dit kan zorgen voor veel warmteverlies aan je woning, 
maar biedt ook goede isolatiekansen. Isolatiemateriaal is namelijk alti jd toe te 
passen door aan de onderkant van de (begane grond) vloer te plaatsen of 
de kruipruimte op te vullen. Daarnaast zorgt dit niet voor aanpassingen aan 
de leefruimte zelf.

Geïsoleerde panelen - Deur
Zorg voor een goede kierdichting die tocht minimaal 
maakt. Dit kan je doen door een deur te plaatsen met 
geïsoleerde panelen, dit is op elk moment geschikt.

Gevelisolatie - Gevel
Als er geen spouw aanwezig is kan isolatiemateriaal 
bevestigd worden aan de binnenkant of aan de 
buitenkant van de woning. Dit moet vervolgens 
netjes afgewerkt worden. Het beste moment om dit 
te doen zou zijn ti jdens een herinrichting. Hou 
rekening met ruimteverlies aan de woning bij 
isoleren aan de binnenkant. Isoleren aan de 
buitenkant van de woning mag niet alti jd, controleer 
dit alti jd eerst bij de gemeente.

Dakisolatie - Plat
Bij het vervangen van dakbedekking totaal >12cm 
aan isolatiemateriaal bevestigen op het dak of 
tegen het plafond aan.

Vloerisolatie - Zonder kruipruimte

Wanneer jouw woning niet over een kruipruimte 
beschikt, is de enige mogelijkheid om isolatiemateriaal 
te bevestigen aan de bovenkant van de (begane 
grond) vloer. Deze opgave is goed te combineren bij 
het aanleggen van vloerverwarming of wanneer er 
sprake is van een herinrichting om zo kosten en gedoe 
te besparen.

Glasisolatie - Nieuwkozijn
Is jouw kozijn toe aan vervanging? Kies ervoor om triple 
glas toe te passen om warmteverlies te beperken. De 
twee luchtlagen tussen de glazen zijn opgevuld met 
een edelgas (meestal Argon). Dit zorgt voor de beste 
isolerende werking. Triple glas is niet alti jd van 
toepassing in een bestaand kozijn i.v.m. de 
toenemende dikte van het glas dat niet in het kozijn zal 
passen. Kosten voor een nieuw kozijn kunnen fl ink 
toenemen.

Glasisolatie - Bestaand kozijn
Jouw bestaande kozijnen zijn nog goed genoeg, om 
kosten te besparen kan gekozen worden voor HR++ 
glas, dit bestaat uit twee glazen met een luchtlaag dat is 
opgevuld met een edelgas (meestal Argon). De keuze 
om HR++ glas toe te passen is een logische keuze 
wanneer het kozijn niet vervangen hoeft worden, zo 
kan alsnog goed geïsoleerd worden zonder onnodige 
kosten.

https://drentsenergieloket.nl/
tel:085%20-%20792%2001%2058
http://www.verbeterjehuis.nl/


Bijlage 2: Relatie bouwjaar en isolatiegraad 
Het bouwjaar van een woning geeft op hoofdlijnen inzicht in de mate van isolatie. De 
isolatie bepaalt de geschiktheid voor Hoge temperatuur (HT)- of Lage temperatuur (LT)-
oplossingen. Over het algemeen geldt: hoe ouder de woning, hoe slechter de 
isolatiewaarde en hoe hoger de benodigde temperatuur voor het verwarmen van het 
gebouw. Energielabels geven beter dan het bouwjaar weer wat de isolatiewaarde is, maar 
het energielabel is niet van alle gebouwen bekend. Hieronder geven we per bouwperiode 
weer wat in de basis de benodigde isolatie is. Ook geven we weer welke warmtebron het 
beste past bij deze gebouwen. Bij onderstaande informatie is uitgegaan van gemiddelden. 
Het kan zijn dat een gebouw uit een bepaald bouwjaar beter of slechter presteert. 
Bestaande isolatie kan bijvoorbeeld slecht zijn aangebracht of gedegradeerd na verloop 
van jaren. Hierdoor verliest het een deel van de isolatiewaarde. 
 
Gebouwen voor 1980 - Voor gebouwen van voor 1980 is het nodig om het gebouw beter 
te isoleren om LT-warmte te gebruiken. Echter lopen de kosten van isolatie voor dit soort 
huizen snel op. Hierdoor kan het kostenefficiënter zijn om van een andere bron gebruik te 
maken (HT). 
 
Gebouwen van 1980 tot 1992 - Voor gebouwen van na 1980, maar voor 1992, is een 
minimale isolatie van 5 cm in de spouwmuren aanwezig. De gebouwen hebben 
gemiddeld een RC waarde van 1,5. De RC waarde geeft het totale isolerende vermogen 
van een gebouw weer. RC staat voor Resistance of Construction, oftewel 
warmteweerstand. Bij deze gebouwen is het voor LT-warmte vaak voldoende om de 
vloer, de ramen en het dak extra te isoleren. Er dient dan een groter 
warmteafgifteoppervlak te worden gecreëerd. Vaak zit de spouwmuur van deze 
woningen al bijna vol met isolatie. Navullen hiervan is wel zinvol, maar draagt minder bij 
dan de reeds aanwezige isolatie. De terugverdientijd van muurisolatie voor dit soort 
gebouwen is een stuk langer. 
 
Bouwbesluit 1992 - Dankzij de invoer van het bouwbesluit van 1992 zijn woningen met 
een bouwjaar van 1992 of later relatief goed geïsoleerd of ‘eenvoudiger’ te isoleren. Het 
bouwbesluit schrijft minimale isolatie standaarden voor. Zo is er een minimale RC-
waarde voor gevels, ramen en vloeren van 2,5. Dit betekent onder andere dat panden die 
in deze periode zijn gebouwd voorzien zijn van een gevulde spouwmuur en dubbel glas. 
Aanvullende isolatie en aanpassingen elders in het gebouw zijn wel aan te bevelen. Dit 
gaat voornamelijk om, wanneer het moment daar is (natuurlijk moment), dubbel glas 
vervangen door minimaal HR++ en idealiter HR+++ glas. Daarnaast zijn er voldoende 
grote warmteafgifteoppervlakten nodig (zoals grotere radiatoren, convectoren of 
vloerverwarming) om LT-warmte mogelijk te maken. 
 



Nieuwbouw - Per 1 juli 2018 is de wet Voortgang Energietransitie (VET) in werking 
getreden. Sindsdien geldt dat alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij moeten zijn. 
Nieuwbouwwoningen zijn zeer goed geïsoleerd. Hierdoor kunnen ze, mits deze 
beschikbaar is, aansluiten op een LT-warmtenet of retourleiding van een MT- of HT-
warmtenet. Als een warmtenet niet mogelijk is, dan zijn deze woningen zeer geschikt 
voor een all-electric oplossing (warmtepomp). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bouwjaren woningen Hoogeveen 

  



 
Bijlage 3: Alternatieve warmtevoorziening 

 
Individuele of collectieve technieken 
Afhankelijk van het woningtype liggen bepaalde systemen meer voor de hand dan 
andere. Bij een lage bebouwingsdichtheid en oudere woningen is een individuele 
oplossing een geschikt systeem. Dit is vaak het geval in het buitengebied en kleine 
kernen. In het geval van een nieuwe woning bij een lage bebouwingsdichtheid kan 
warmte uit de lucht of bodem in combinatie met een warmtepomp gebruikt worden. Dit 
is een all-electric oplossing. 
Ook collectieve oplossingen die gebruik maken van het bestaande aardgasnet zoals 
groen gas of waterstofgas kunnen een goede optie zijn. Dit komt omdat er geen nieuw 
transportnet nodig is. De kosten voor het plaatsen van een warmtenet of gasnet lopen bij 
een lage bebouwingsdichtheid snel op. Daarnaast is het logistiek gezien een enorme 
onderneming. De straat moet open worden gebroken, het warmtenet moet aangelegd en 
de oude gasleiding moet eruit. 
Hieronder staat in meer detail beschreven welke type warmtebronnen er zijn. Ook wordt 
beschreven of die zich lenen voor collectieve of individuele technieken en voor welk type 
gebieden zij geschikt zijn. 
 
Techniek van collectieve warmtebronnen 
Collectieve warmtealternatieven zijn warmtesystemen waarbij meerdere woningen en 
panden aansluiten op dezelfde warmtebron (zoals het huidige gasnet of 
stadsverwarming). De warmte of brandstof transporteert via een warmte- of gasnet naar 
de individuele panden. 
Een collectief systeem met HT-warmte (> 70°C), zoals restwarmte van industrie of 
geothermie, kan een woning direct verwarmen zonder dat daar aanpassingen voor nodig 
zijn. Een collectief systeem met MT-warmte (tussen 40°C en 70°C) verlangt wel goede 
isolatie. Ook is een tweede technologie nodig om warm tapwater te leveren, zoals een 
boiler. Een optie is om MT-warmte met een collectieve HT-warmtepomp centraal naar 
een HT te brengen. Vervolgens transporteert de warmte via een warmtenet naar het 
gebouw. Bij deze HT is vergaande isolatie van de panden geen vereiste. Rendabele isolatie 
echter gewenst om zoveel mogelijk energie te besparen. Zo kunnen meer gebouwen op 
het warmtenet aansluiten. HT en MT zijn geschikt voor oude panden waarvan isolatie 
kostbaar is. 
Voor een collectief warmtesysteem is een hogere bebouwingsdichtheid nodig met een 
minimaal aantal aansluitingen. Het is anders niet financieel haalbaar. Een HT, collectief, 
systeem is bij hoogbouw en voor oude dorps- en stadskernen vaak de meest geschikte 
keuze. Dit is zo vanwege de beperkte ruimte rondom het pand of geluidsoverlast van 
andere oplossingen. Er is moet echter nog wel voldoende ruimte vrij zijn in de bodem 
voor het plaatsen van het nieuwe net, indien dit nodig is. HT-bronnen (bijvoorbeeld 



geothermie) in combinatie met een warmtenet vraagt vanwege de hoge 
investeringskosten om minimaal 5000 woningen. 
Voorbeelden van collectieve systemen met LT zijn warmte-koudeopslag (WKO) en 
thermische energie uit oppervlaktewater of afvalwater (aquathermie). Dit zijn bronnen 
die warmte winnen uit de bodem en het riool- of oppervlaktewater. Vanwege de lage 
temperatuur van de bronnen moet de temperatuur op individueel of collectief niveau 
met een warmtepomp omhoog gebracht worden naar ten minste 30°C. Bij deze vorm van 
warmtelevering is vergaande isolatie nodig. Het grootste nadeel van LT-warmtenetten is 
dat er zowel een warmtenet, als een warmtepomp nodig is. Soms is er ook 
warmteopslag nodig. De energielasten lopen hierdoor op. Voordeel is dat lage 
temperatuur warmtebronnen geschikt zijn voor kleinere warmtenetten van enkele 
honderden woningen. Daarnaast zijn er meer LT en MT-bronnen beschikbaar in 
vergelijking tot HT-restwarmte. Tot slot geeft een LT warmtenet de mogelijkheid tot 
koudelevering in de zomer. 
  



Techniek van individuele warmtebronnen 
Individuele alternatieven zijn warmtesystemen die we per individueel pand toepassen. 
Voorbeelden zijn warmtepompen waarbij de toevoer aan warmte afkomstig kan zijn uit 
de lucht, bodem(lus), riool, warmte- koudeopslag (WKO) of oppervlaktewater uit de 
directe nabijheid van het gebouw. Zonneboilers zijn ook duurzame warmte alternatieven. 
Voor een individuele warmtepomp (LT warmte) moet een woning vergaand geïsoleerd 
zijn of worden. Dit is nodig om in de wintermaanden voldoende comfort te garanderen. Is 
volledige isolatie te kostbaar omdat het pand oud is? Dan is een hybride warmtepomp 
een optie. In de meeste gevallen van een hybride warmtepomp is spouw-, vloer- en 
dakisolatie en HR++-glas nodig. Het pand blijft bij een hybride warmtepomp aangesloten 
op het bestaande gasnet. Dan worden de piekvragen (de warmtevraag op erg koude 
dagen) met (duurzaam) gas ingevuld. Bij LT-oplossingen moet de manier van 
warmteafgifte in de woning vaak aangepast. Ruimteverwarming gaat dan niet meer via 
traditionele radiatoren, maar met grote radiatoren, convectoren of vloerverwarming. 
Deze hebben een groter oppervlak voor warmteafgifte. LT/all-electric opties lenen zich 
met name voor relatief nieuwe panden, van na 1992, waarbij isoleren relatief ‘eenvoudig’ 
is of niet nodig. 
Een houtpellet gestookte ketel is een individuele HT variant. De duurzaamheid van deze 
optie is omstreden wanneer de houtpellets niet geproduceerd zijn met hout uit de regio. 
Daarnaast duurt het tientallen jaren voordat de CO2 die vrijkomt bij verbranding weer 
opgenomen wordt door bomen. Op korte termijn zorgt dit daarom niet voor CO2-reductie. 
 
Alle alternatieve warmtetechnieken 
We maken onderscheid tussen het gebruik van de volgende hoofdtechnieken: Collectief 
(bestaand) gas- en warmtenet, individuele (gedeeltelijk) elektrische warmtepompen en 
overige alternatieven. 
 
(Bestaand) gasnet 

Groengas 
Biogas ontstaat door het vergisten van biogrondstoffen. Hierbij wordt onder 
andere gebruik gemaakt van mest, GFT-afval en rioolslib. Door dit te vergisten 
ontstaat biogas. Biogas kunnen we echter niet zomaar in ons bestaande 
aardgasnet invoeren. De eigenschappen (calorische waarde) van biogas 
verschillen te sterk van aardgas. Daarom kan biogas worden opgewaardeerd naar 
groen gas. Door biogas te zuiveren en te drogen ontstaat een (groen) gas met 
dezelfde eigenschappen als aardgas, waardoor het in het bestaande gasnet kan 
worden ingevoerd. Groen gas is een hoge temperatuur warmtebron. Doordat 
groen gas dezelfde eigenschappen als aardgas heeft vraagt dit weinig 
aanpassingen aan de bestaande infrastructuur en woningen. We kunnen immers 
onze woning middels gas blijven verwarmen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar de 
benodigde biomassa is slechts beperkt aanwezig, waardoor we zuinig om moeten 



gaan met de inzet van groen gas. Dit betekent dat ook woningen die aangesloten 
blijven op een gasnet hun warmtevraag naar beneden moeten brengen. Dit kan 
door goed te isoleren en door gebruik te maken van een hybride warmtepomp in 
combinatie met een HR ketel. Hierbij zorgt elektriciteit voor verwarming op de 
warme dagen en wordt alleen het groen gas gebruikt als het buiten te koud is of 
voor verwarming van tapwater. 
 
Waterstof 
Waterstofgas is geen bron die van nature voorkomt. Waterstof ontstaat op dit 
moment vooral door een chemische reactie waarbij aardgas wordt omgezet naar 
waterstof en CO2. Waterstof kan echter ook duurzaam worden verkregen door 
met veel elektriciteit water te splitsen, waarbij waterstof en zuurstof vrijkomt. In 
dit laatste geval waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie 
spreken we over groene waterstof, een geschikt duurzaam alternatief voor 
aardgas. Zie voor meer informatie hoofdstuk 2 van de Transitievisie Warmte 
Hoogeveen. 

 
 
Warmtenet 

WKO – warmtenet en elektriciteit 
Op ondiepe schaal kan middels een warmte-koude-opslag (WKO) een kantoorpand 
of een woonwijk verwarmd worden. Een WKO is als het ware een opslagvat onder 
de grond dat warmte vast kan houden. Een WKO zorgt voor opslag van warmte in 
de zomer die in de winter gebruikt kan worden om te verwarmen en opslag van 
koude in de winter die in de zomer gebruikt kan worden om te koelen. Het in 
balans houden van een WKO is essentieel. Dit betekent dat een WKO alleen 
geschikt is voor wijken of gebieden die naast een warmtevraag ook te maken 
hebben met een koudevraag, waardoor een WKO niet overal toepasbaar is. 
Daarnaast levert een WKO lage temperatuurwarmte waardoor woningen net als 
bij een elektrische warmtepomp geschikt moeten zijn voor lage temperatuur 
verwarming of de temperatuur collectief in de wijk naar een hogere temperatuur 
gebracht dient te worden. 
 
Aquathermie – warmtenet en elektriciteit 
Aquathermie gaat over het gebruiken van warmte uit oppervlaktewater (TEO), 
drinkwater (TED) en afvalwater (TED). Warmte uit drinkwater ontstaat bij het 
afkoelen van drinkwater, voordat het in het net gaat. Warmte uit 
oppervlaktewater en afvalwater kan direct uit de bron (rivier, rioolwaterzuivering) 
worden gewonnen. De warmte van deze 3 bronnen zorgt voor de verwarming van 
een lage temperatuur warmtenet. Bij oppervlaktewater wordt hierbij vaak een 
koppeling gemaakt met een WKO, omdat de warmte in de winter nodig is, maar 



vooral in de zomer aanwezig is en daarom opgeslagen moet worden. Het gebruik 
van warmte uit rioolwater heet ook wel riothermie. 
 
Geothermie – warmtenet en elektriciteit 
Geothermie is warmte afkomstig uit de bodem en aarde en kan middels 
verschillende technieken een woning van warmte voorzien. Met geothermie in de 
warmtetransitie wordt meestal bedoeld het gebruik van warmte uit diepe 
aardlagen die gebruikt kan worden voor de verwarming van water in een 
warmtenet. In diepe aardlagen (dieper dan 500 meter) wordt de aarde verwarmd 
door de kern van de aarde. Hierdoor kan ‘onbeperkt’ grondwater uit deze diepe 
lagen worden opgepompt en afgekoeld water voor terug in de plaats worden 
gestopt. Dit afgekoelde water warmt vervolgens op den duur vanzelf weer op en 
de warmte die vrijkomt gebruiken we om een hoge temperatuur warmtenet te 
realiseren. In Nederland kan niet overal in de grond geboord worden en niet elke 
aardlaag is geschikt voor geothermie. Daarnaast zijn de investeringen voor het 
oppompen van water uit diepe aardlagen hoog, waardoor er veel woningen 
dichtbij de bron nodig zijn om het betaalbaar te houden. Een warmtenet gevoed 
door geothermie is daarom lang niet overal mogelijk. Hier geldt altijd; hoe dieper, 
hoe hoger de temperatuur. In Nederland moet minstens 3km diep geboord 
worden om een temperatuur van gemiddeld 100℃  te bereiken, afhankelijk van de 
ondergrond. Voor LT-verwarming hoef je minder diep te boren.  
Dit vraagt een forse investering en is daarom alleen rendabel indien minstens 
4.000 woningen via een warmtenet hier gebruik van maken. Het boortarief alleen 
al is ca. €1.000 per meter. Hier komen nog de kosten van een warmtenet en een 
geothermieput (of doublet) om deze warmte te winnen. 

  



Restwarmte – warmtenet  
Warmte kan ook afkomstig zijn van bedrijven. Dat wordt vaak restwarmte 
genoemd. Bij industriële processen ontstaat er soms warmte die een bedrijf zelf 
niet meer nuttig kan gebruiken en een warmtenet van warmte kan voorzien. 
Voordat een restwarmtebron als bron voor een warmtenet wordt gekozen moet 
er altijd een garantie komen dat ook als het bedrijf weg gaat een andere bron het 
net van warmte kan voorzien. Dit in verband met de leveringszekerheid. Daarnaast 
is van veel bedrijven onvoldoende bekend hoeveel restwarmte er in potentie 
beschikbaar is en hoe zich dat in de toekomst ontwikkelt. Restwarmte is daarom 
als warmtebron voor een warmtenet organisatorisch vaak complexer te 
realiseren, als er geen grote restwarmtebronnen aanwezig zijn, dan bijvoorbeeld 
aqua- of geothermie. Afhankelijk van de leveringstemperatuur kan het nodig zijn 
om (op buurtniveau of individueel) met warmtepompen de temperatuur van het 
tapwater op te hogen naar minimaal 55-60 ⁰C2 en ruimteverwarming van 
minimaal 35 ⁰C. 
 
Biogrondstoffen – warmtenet 
Biogrondstoffen bestaat uit plantaardig en dierlijk restmateriaal (GFT, mest, 
snoeiafval, etc.) dat gebruikt kan worden om warmte uit te krijgen. Door 
biogrondstoffen, vooral snoeiafval, in een biomassacentrale te verstoken ontstaat 
warmte. Doordat er bij dit proces fijnstof vrijkomt en er geen ongelimiteerde 
regionale biomassavoorraad is, wordt deze warmtebron minder snel gekozen. 

 
Individuele (gedeeltelijk) elektrische warmtepompen  

Elektrische warmtepomp – elektriciteit 
Een warmtepomp maakt het elektrisch verwarmen van een goed geïsoleerde 
woning mogelijk. Het brengt warmte afkomstig uit lucht, bodem of grondwater 
middels elektriciteit naar een hogere temperatuur geschikt voor het verwarmen 
van een woning en het leveren van warm water. Omdat ook na het elektrisch 
verwarmen de warmte nog steeds een lage temperatuur betreft is een goed 
geïsoleerd huis noodzakelijk om onnodig veel elektriciteitsgebruik te voorkomen. 
Een woning moet geschikt zijn of gemaakt worden voor lage temperatuur 
verwarming. Dit houdt in dat je een groter oppervlak nodig hebt dat warmte 
uitstraalt. Vloerverwarming of andere radiatoren zijn dan noodzakelijk om 
voldoende warmte in de woning te krijgen. 
Warmte uit de lucht of bodem kan in combinatie met een warmtepomp worden 
gebruikt om woningen te verwarmen. Wanneer iedere woning een eigen 
warmtepomp krijgt, spreken we van een individuele oplossing. Dit betekent dat 
iedereen zelf keuze heeft in welk systeem hij/zij aanschaft en wanneer. De 
warmtepomp levert (meestal) warmte rond de 40°C. Daarom is het nodig dat de 
woning goed geïsoleerd is en beschikt over een warmte-afgiftesysteem van 



voldoende oppervlakte zoals vloerverwarming. In Hoogeveen is 
omgevingswarmte en bodemwarmte in grote mate, tot bijna oneindig, aanwezig.  
Naast een all-electric warmtepomp bestaat er ook hybride warmtepomp. Deze 
werkt net als een elektrische warmtepomp, maar dan in combinatie met een gas 
cv-ketel. Dit gas kan eerst nog aardgas zijn en op latere termijn een duurzaam gas. 
Wanneer een gebouw nog onvoldoende geïsoleerd is voor een lage temperatuur 
warmte met een elektrische warmtepomp, kan een hybride warmtepomp een 
interessante tussenoplossing zijn. Dit bespaart al veel aardgas en geeft tijd om 
meer isolatiemaatregelen door te voeren. Met een hybride warmtepomp wordt de 
woning hoofdzakelijk met elektriciteit verwarmd en wordt bij koude dagen 
overgeschakeld op aardgas of een duurzaam gas. 

  



Kiezen voor omgevingswarmte of bodemwarmte? 
Omgevingswarmte is de warmte uit lucht die gewonnen kan worden met een 
luchtwarmtepomp. De techniek is één van de goedkoopste warmtealternatieven en de 
warmte is ten alle tijden te benutten en onafhankelijk van locatie. Een nadeel van een 
luchtwarmtepomp is de lagere energetische efficiëntie op koude winterdagen. 
Hierdoor is er dan een hoger elektriciteitsverbruik. Ook vraagt de techniek ruimte aan 
de buitenkant van het huis voor de ventilator en binnen voor de compressor. 
Warmte uit de ondiepe bodem kan worden gewonnen met een warmtepomp 
gekoppeld aan een bodemlus. Deze gesloten lussen gaan gemiddeld 100 meter de 
grond in en nemen daar de warmte op van de omgeving, Bodemlussen hebben een 
technische levensduur van ruim 30 jaar. Een gemiddelde woning heeft 2 bodemlussen 
nodig waartussen 8 meter afstand moet zitten. Er moet daarom voldoende 
tuinoppervlakte zijn om de techniek toe te kunnen passen. Deze combinatie van 
bodemlus en warmtepomp vraagt een grotere investering dan de luchtwarmtepomp, 
maar het elektriciteitsverbruik ligt lager en een ander voordeel is dat er passief mee 
gekoeld kan worden. 
 

 
  



Bijlage 4: Gebiedsindeling 
 

 
1 Centrum 16 Kattouw 
2 Noord 17 Trasselt 
3 West 18 Erflanden 
4 Oost 19 Fluitenberg 
5 Zuid 20 Industriegebied 
6 Bentinckspark 21 Elim 
7 Krakeel 22 Hollandscheveld 
8 Wolfsbos 23 Noordscheschut 
9 Venesluis 24 Nieuwlande 
10 Steenbergerweiden 25 Nieuweroord 
11 Kinholt 26 Tiendeveen 
12 Schoonvelde oost 27 Stuifzand 
13 Schoonvelde west 28 Pesse 
14 Schutlanden oost 29 Alteveer 
15 Schutlanden west   

  



Bijlage 5: Samenvatting enquêteresultaten aardgasvrij wonen in Hoogeveen 
 
 
Enquête aardgasvrij wonen in Hoogeveen 
Incompleet ingevuld 406 (63%) 
Compleet ingevuld 241 (37%) 
 
Begin 2021 heeft er een enquête op de website van de gemeente gestaan. Via diverse 
media zijn inwoners gevraagd de enquête in te vullen met vragen over hoe ze aankijken 
tegen het aardgasvrij wonen.  
De digitale vragenlijst is (deels) ingevuld door 647 inwoners van de gemeente 
Hoogeveen. De grootste groep respondenten woont in Erflanden. Zij wonen voornamelijk 
in een vrijstaande, twee-onder-een kap of rijwoning. Relatief veel ouderen hebben de 
enquête ingevuld. Zij geven aan dat ze verwachten niet meer te gaan profiteren van de 
‘voordelen’. Over het algemeen zien we dat veel mensen al wel wat weten over de 
warmtetransitie, waarbij enkelen dit zien als een positief vooruitzicht of hebben dit zo 
ervaren. Het gros van de respondenten heeft als eerste een negatief beeld bij de 
warmtetransitie. 
 
Wat vinden de respondenten van de warmtetransitie? 
Over het algemeen hebben de respondenten een meer negatieve dan positieve kijk op de 
warmtetransitie. Zij willen ook het liefst niet (gedwongen) van het aardgas af. Ze hebben 
de indruk dat dat wel moet. Veel respondenten geloven niet in het nut van de 
warmtetransitie, zij zien dit als een duur project terwijl er nog veel onzeker is. De 
geadviseerde technieken worden onvoldoende verantwoord, veel alternatieven zijn voor 
respondenten niet duurzaam genoeg om aardgas te vervangen. Respondenten willen de 
garantie dat extra kosten gedekt worden door iemand anders dan het eigen huishouden, 
zoals de centrale overheid. 
Veel respondenten zijn dus niet bereid om op termijn van aardgas af te gaan. Een aantal 
mensen woont al aardgasvrij. Anderen hebben negatieve ervaringen mee opgedaan, 
bijvoorbeeld met een warmtepomp die hun woning onvoldoende kan verwarmen. De 
meeste respondenten hebben wel kleine besparingsmaatregelen genomen.  
Een kleinere groep heeft positief gereageerd op de enquête. Deze respondenten vinden 
de warmtetransitie een goed idee. Ze willen bijdragen aan het klimaat en daarom juist 
wel snel aardgasvrij worden, als ze dat nog niet zijn. Ze geven aan geholpen te worden 
met voldoende informatie.  
 
Wat vinden de respondenten van de aanpak van de gemeente? 
De respondenten vinden het belangrijk dat zij zelf de keuzes mogen maken. Ze vinden dat 
de gemeente beter moet luisteren naar bezwaren en hier ook echt wat mee doen. Een 
kleine groep wil via een klankbordgroep betrokken raken bij het proces. Zij vinden dit 



interessant, vinden dat zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren of denken dat ze op 
deze manier gehoord kunnen worden of eventueel tegengas kunnen geven. Een grotere 
groep heeft aangegeven niet te willen deelnemen, door gebrek aan tijd, zin of kennis. 
Daarbij hebben veel niet het idee dat ze het verschil kunnen maken omdat ze uiteindelijk 
blijken toch geen inspraak te hebben.  
Vrijheid is een van de belangrijkste waarden bij de respondenten; zelf keuzes maken op 
basis van open en eerlijke communicatie vanuit de gemeente. Nu voelen zij zich te veel 
gedwongen, verplicht of op de kosten gejaagd.  



Bijlage 6: Vastgoedbezit woningcorporaties 
 

 
Woningbezit Woningcorporaties in Krakeel, Kern Hoogeveen en Hoogeveense Vaart, West 
A28, Stationsgebied en De Weide 

 
Woningbezit Woningcorporaties in Pesse en Stuifzand 



 

 
Woningbezit Woningcorporaties in Noordscheschut, Tiendeveen en Nieuweroord 
 

 
Woningbezit Woningcorporaties in Hollandscheveld, Elim en Nieuwlande  
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