
Concept Warmtevisie 

Noordenveld

Oktober 2020 | 

WELKOM! 

Inloggen vanaf 19.30 uur, start programma om 19.45



Digitaal overleggen
• Microfoon het liefst uit als je niet aan 

het woord bent

• Veel geluid om je heen? Gebruik een 

koptelefoon.

• Vragen stellen/verzamelen via chat. 

• We nemen niks op.

• We bewaren de chat.



de chatfunctiegeluid aan/ uit



Met wie zitten we aan tafel?

• Oefenen met de chat: Je naam, woonplaats, en waar ben jij 
nieuwsgierig naar vanavond?



Aanloop naar deze avond

• Gemeente Noordenveld maakt een warmtevisie

• We willen graag inbreng van inwoners:

• Tot nu toe: De tafel van 15 (via oproep in de krant), de adviesraad, 1 

digitale inwonersavond (ca 8 deelnemers), 1 ‘corona proof fysieke’ 

inwonersavond (ca 25 deelnemers).

• Nuttige avonden, en goede feedback, maar...hoe bereiken 

we nog meer mensen?

Maak gebruik van 

de netwerken die 

er al zijn

Maak het leuk met 

verschillende invalshoeken. 

Niet iedereen zit op visie te 

wachten, mensen willen 

weten wat ze kunnen doen.

Kies een betere 

titel!



Samen op weg 

naar een 

duurzaam 

alternatief voor 

aardgas in 

Noordenveld



Opzet van de avond

Voor elk wat wils:

• 3 deelsessies, je kunt zo meteen kiezen waar je bij wilt zijn.

• De sessies duren een half uur.

• Aan het eind van de deelsessies wisselen we de belangrijkste inzichten uit 

zodat je ook hoort wat op de andere plekken is besproken.

• We sturen alle gehouden presentaties op. 

• We leggen de informatie vast maar maken geen formeel verslag. De 

informatie krijgt waar mogelijk een plek in de definitieve warmtevisie.

• Aan het eind van de avond mag je blijven ‘plakken’ voor aanvullende 

vragen of om nog even na te kletsen.



3 Deelsessies – kies in de chat! 

1. De concept Warmtevisie Noordenveld:

Toelichting van de concept warmtevisie Noordenveld en ruimte om kansen en zorgen uit 

te wisselen hierover.

2. Kleine stappen zetten (Drents Energieloket)

Welke kleine (en grotere) stappen kun je altijd zetten en welke regelingen zijn daarvoor 

beschikbaar? Het Drents Energieloket ligt toe wat je nu al kan doen.

3. Inspiratie van inwoners uit Noordenveld

Een aantal inwoners uit de gemeente heeft al een aardgasvrij huis. Hoe hebben zij het 

aangepakt? Welke tips en adviezen hebben ze voor mensen die hier nu aal willen 

beginnen? Machiel Karels interviewt (samen met jullie) deze 4 inwoners. 



Groepen in delen

Het indelen van de groepen duurt 

even omdat we met veel mensen zijn.

Als ik op ‘start’ druk krijg je de 

melding dat je naar een breakout

room kunt. Accepteer die, dan gaat 

het automatisch goed.



Deelsessie Warmtevisie



Inhoud

1.Waarom een warmtevisie, wat is het wel en wat niet?

2.Welke alternatieven hebben we op aardgas?

3.Uitgangspunten

4.Opgave in Noordenveld

5.Analyse alternatieve warmtebronnen

6.Warmteopties en strategielijnen

7.Afwegingskader

8.Strategie per gebied (wijk/dorp)



Warmtevisie in duurzaam Noordenveld

• Warmtevisie heeft een relatie met totale 
duurzaamheidsambitie Noordenveld. We 
hebben duurzame ambities, daar hoort 
duurzame warmte ook bij.

• De warmtevisie gaat over warmte, over de 
alternatieven die we hebben op aardgas en 
hoe we deze in de komende jaren gaan 
realiseren. 

• De warmtevisie gaat niet over het opwekken 
van duurzame elektriciteit. Er ligt wel een 
relatie, en die houden we in de gaten. 

• Warmtevisie herijken we elke 5 jaar.



Overzicht van alternatieven

Alternatieven op temperatuurschaal

< 35ºC > 70ºC35 - 70ºC

LT MT HT



1A Biogas / Groengas 

Kansen en risico’s

Maakt gebruik van bestaand gasnetwerk. 

Helpt tegen mestoverschot.

Voorkomt methaanemissie (broeikasgas). 

Schaarste van organisch materiaal.

Concurrentie met andere toepassingen van 

biomassa. Kan botsen met bio-based

economy.

Wel/geen aanpassing nodig van ketel 

(afhankelijk van gassoort).

In hoeverre botst gebruik mest met 

kringlooplandbouw?

Geen noodzaak tot energiebesparing. Blijft 

energieconsumptie gelijk? Geen isolatie?



1B Waterstof
Kansen en risico’s

Kan gebruik maken van bestaand gasnetwerk. Uit 

onderzoek van Kiwa blijkt dat weinig aanpassingen 

nodig zijn (er lopen nu experimenten). 

Bij verbranding komt geen CO2 vrij.

Eerste pilots lopen (Rosenburg, Goeree).

Waterstof niet per se duurzaam (afhankelijk van bron). 

Waterstof is (vooralsnog) erg duur om te maken.

De omzetting (elektriciteit naar waterstof) is inefficiënt. 

Tot 60 procent van de energie verloren gaan. 

Kansrijk in historische binnensteden of regio’s met veel 

oude boerderijen? 

Los van warmtediscussie: waterstof bruikbaar voor 

opslag van energie.

Volgens GasUnie komt groene waterstof pas op lange 

termijn op grote schaal beschikbaar. En dan vooral voor 

industrie en zwaar transport.

https://www.volkskrant.nl/economie/ineens-lijkt-waterstof-het-antwoord-op-alle-energieproblemen-waar-komt-al-dat-enthousiasme-vandaan-~bd2acf2c4/




2 Omgevingswarmte (all-electric)

Kansen en risico’s

Zeer geschikt als individuele oplossing. 

Hoger comfort binnenshuis.

Mogelijkheid om zelfvoorzienend te zijn (uiteindelijke 

toekomst?).

Hoge investering (vooral bij oude gebouwen) voor isolatie, 

warmtepomp en afgiftesysteem.

Bron elektriciteit niet per se duurzaam (korte termijn).

Elektrische infrastructuur is er (nog) niet op voorbereid.

Opslag elektriciteit in batterijen staat nog in 

kinderschoenen (hoewel ontwikkeling hard gaat).

Je ‘moet’ elektrisch koken (inductie).

Alternatief bij all-electric: infraroodpanelen (zeer goede 

isolatie nodig).



3 Warmtelevering (warmtenet) 

Diverse bronnen voor 

warmte in warmtenet:

Restwarmte.

Biomassa. 

Geothermie.

Aquathermie en 

riothermie.

Kansen en risico’s

Warmtenet met name kansrijk in gebieden met hoge 

bevolkingsdichtheid.

Vrij lage variabele kosten op lange  termijn.

Warmtenetten worden al jaren toegepast (ook i.c.m. 

aquathermie). 

N.B. Bestaande warmtenetten leveren vaak nog 

warmte uit niet-duurzame bron.

Complex: technisch vaak ingewikkeld, veel actoren.

Hoge investeringskosten voor nieuwe warmtenetten.

Je ‘moet’ elektrisch koken (inductie).

Hoe zit het met aansluitplicht? Wil 

iedereen mee?



4 Hybride warmtepomp

Kansen en risico’s

Kan individueel worden toegepast.

Weinig aanpassingen in woning nodig: vaak met bestaande 

radiatoren;

Leidt tot een forse besparing van het aardgasverbruik (tot 

wel 50%) en vermindering van de CO2 uitstoot.

Kan ook worden toegepast in combinatie met groengas (of 

op termijn waterstof).

Werkt alleen goed in combinatie met isolatie en dubbel glas; 

matige isolatie volstaat (label C - B);

Het is een goede tussenstap op weg op weg naar volledig 

aardgasvrij.

Niet volledig aardgasvrij. Door toepassing hybride systemen 

stellen we volledig aardgasvrij uit met 15 – 20 jaar (niet voor 

2040).

Geluid van de buitenunit.



5 No Regret

Oplossingsrichting: 

• Geen spijt maatregelen;

• Transitiegereed maken van 

gebouwen.

• Deze maatregelen kunnen 

individuveel worden 

toegepast; welk alternatief het 

ook wordt;

• Leiden tot reductie warmte- en 

daarmee aardgasvraag en forse 

besparingen;

• Mensen kunnen direct aan de 

slag!



1. Hoe komen we tot een warmtevisie?

UITGANGS

PUNTEN

Wat zijn

ALTERNATIEVE 

BRONNEN?

Wat is de 
OPGAVE 

NOORDEN-
VELD?

Mogelijke 
STRATEGIEN

Strategie per 
GEBIED 

(wijk, dorp)
Het denkproces



2. Uitgangspunten

Onderzoekende 
houding

Zo adaptief als 
mogelijk, klein 

beginnenMaximaal 
transparante 
afwegingen

Participatief 
proces

Haalbaar en 
betaalbaar

Lokaal en 
coöperatief

Keuzevrijheid

Begin bij het 
begin: altijd 

isoleren



3. Opgave: in aantallen woningen

• Afspraken Klimaatakkoord: 
in 2030 1,5 miljoen 
woningen van aardgas af.

• Voor Noordenveld zijn dat 
2940 woningen tot 2030.

Totaal aan aardgasloos te maken 

woningen in Noordenveld

14.692

Gemiddeld aantal 

woningen per jaar van het 

aardgas af 2030

294
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4. Analyse alternatieve warmtebronnen

• Totale theoretische potentieel ligt op ongeveer 750 TJ, 
vraag ligt op 780 TJ. 

• Potentieel betekent niet dat je alles in kunt zetten.
• Vrij veel potentie biogas.
• Vrijwel geen restwarmte.
• Zowel technische als economische potentie voor 

geothermie is in Noordenveld hoog (voor NL’se begrippen).
• Omgevingswarmte vrijwel onbeperkt. Ondergrond geschikt 

voor wko.
• Eerste conclusie: Alle alternatieve bronnen nodig. All-

ellectric en hybride zijn onmisbaar.

Geothermie



5. Warmteopties en strategielijnen

Voor Noordenveld drie oplossingsrichtingen techniek (infrastructuur)

1. Een alternatief duurzaam gas, (bestaande gasnet, vervanging ketel)

2. All-electric, over op elektriciteit (bijv. warmtepomp) 

3. Warmtenetten met duurzame bron (bijvoorbeeld geothermie of 

warmte uit afvalwater)

4. Hybride (combinatie van 1 en 2)



6. Afwegingskader

Bouwjaar na ‘92



6. Afwegingskader

1. Leeftijd en mogelijkheden woning

2. Koppelkansen.

• Investeringen corporaties.

• Groen en water.

• Buurtinitiatieven.

3. Aan/afwezigheid alternatieve 

warmtebronnen lokaal.



7. Strategie per wijk



7. Strategie per wijk: Centraal Roden

Kenmerken: Veel oude woningen. 
Hoge dichtheid. Potentie geothermie

Koppelkansen: Marktpartij 
onderzoekt kansen geothermie, 
centrumontwikkeling.

Voorkeursstrategie: HT-warmtenet 
met geothermie.

Alternatief: LT-warmtenet, 
(restwarmte, icm wko).



7. Strategie per wijk: Roden West

Kenmerken: relatief nieuw (1970-1990). Matige 
isolatie, veel verschillen.

Koppelkansen: Mogelijk Vervanging CV binnen 
een aantal jaren

Voorkeursstrategie: individuele aanpak 
(isoleren, direct all-electric of tijdelijk hybride).

Alternatief: in zuidelijke deel optie LT-
warmtenet (TEO) i.c.m. wko, haalbaarheid 
onderzoeken.

Buurten: De Hofsteden, Roderveld



7. Strategie per wijk: tussengebied

Kenmerken: veel jaren 60 woningen, deels 
verzakkingen. Veel bezit van m.n. Woonborg.

Voorkeursstrategie: onduidelijk, start pilot 
om te verkennen.

Alternatief: niet collectief? Dan all-electric of 
hybride.

Koppelkansen: Investeringen vanwege 
verzakkingsproblematiek.

Buurten: Bomenbuurt, Middenveld, Hullenveld



7. Strategie per wijk: Nieuwbouw + mensingeveld

Kenmerken: nieuwe woningen (na 1992). 
Goede isolatie.

Voorkeursstrategie: direct over op all-electric
of hybride). Gezien isolatiegraad  HT niet 
nodig.

Alternatief: geen.

Koppelkansen: Natuurlijke momenten 
(vervangen ketel, verhuizen, verbouwen)

Buurten Roden: Vijfde verloting, Middenveld Zuid, 

Mensingeveld; Peize: Lange Streken; Norg: Oosterveld



7. Strategie per wijk: Peize overig

Kenmerken: gevarieerde bebouwing, 
slecht tot matig geïsoleerd. Geen 
alternatieve bron.

Koppelkansen: Energieke buurt 
Kortland.

Voorkeursstrategie: individuele aanpak 
(isoleren, direct all-electric of tijdelijk 
hybride).

Alternatief: geen.



7. Strategie per wijk: Norg overig

Kenmerken: gevarieerde bebouwing, slecht tot 
matig geïsoleerd. Veel recreatiewoningen.

Koppelkansen: Energieke buurt “Mooie buurt 
hè”.

Voorkeursstrategie: individuele aanpak 
(isoleren, direct all-electric of tijdelijk hybride).
Recreatiewoningen: individueel (hybride).

Alternatief: HT-warmtenet op (ondiepe) 
geothermie.



7. Strategie per wijk: Nietap

Kenmerken: gevarieerde bebouwing, slecht tot 
matig geïsoleerd.

Voorkeursstrategie: individuele aanpak 
(isoleren, direct all-electric of tijdelijk hybride).

Alternatief: MT/HT-warmtenet op geothermie 
en/of restwarmte Schur en RZWI samen met 
Leek.

Koppelkansen: samenwerking met gemeente 
Westerkwartier.



7. Strategie per wijk: kleine kernen + buitengebied

Kenmerken: Veel oude boerderijen, lage 
dichtheid. 

Voorkeursstrategie: Individuele aanpak, isoleren 
en in stappen van HR ketel (onder C) naar 
hybride (vanaf label C) of all electric (vanaf label 
B)

Alternatief: geen

Koppelkansen: Energieke buurt “Energiek 
Roderwolde”, proeftuinaanvraag Roderwolde.



7. Strategie per wijk: overzicht

NR Waar Wat Wanneer WUP

1 RODEN

1.1 Centraal Roden Onderzoek naar mogelijkheden van een HT- of LT-warmtenet > 2030 Nee

1.2 Ring Roden Oplossingsrichting onduidelijk: Pilot starten < 2025 Nee
1.3 Roden West Individuele oplossing: maatwerk

1. Isolatie

2. Hybride + Duurzaam gas

3. All-electric (indien mogelijk)

2020 – 2050 Nee

1.4 Nieuwbouw Individuele oplossing: all-electric 2020 – 2050 NEE

3 BUITENGEBIED (buurtschappen 

en losse bebouwing)

Individuele oplossing: maatwerk

1. Isolatie

2. Hybride + Duurzaam gas

3. All-electric (indien mogelijk)

2020 – 2050 NEE

4 INDUSTRIETERREINEN Maatwerk n.t.b. NEE

(NR 2: zie volgende slide)



NR Waar Wat Wanneer WUP

2 KLEINE KERNEN EN DORPEN

2.1 Peize: Zie onder:

- Lange streken Individuele oplossing: all-electric < 2030? JA

- Kortland (Energieke buurt) Individuele oplossing: isolatie + hybride < 2030 JA

- Peize, overig Individuele oplossing: maatwerk

1. Isolatie

2. Hybride + Duurzaam gas

3. All-electric (indien mogelijk)

2020 – 2050 Nee

2.2 Norg Zie onder:

- Mooie Buurt hé 

(Energieke buurt)

Individuele oplossing: isolatie + Hybride + ZonPV (mogelijk opslag) < 2030 JA

- Norg, overig Individuele oplossing: maatwerk

1. Isolatie

2. Hybride + Duurzaam gas

3. All-electric (indien mogelijk)

2020 – 2050 NEE

Alternatief Norg: Collectieve oplossing in de vorm van een HT-Warmtenet. 

Mogelijke bronnen geothermie

2.3 Veenhuizen Individuele oplossing

- Utiliteitsgebouwen (Rijksvastgoed en PI): alternatief gas

- Overige woningen: Isolatie + All-electric

2020 – 2050 NEE

2.4 Roderwolde 

(Energieke buurt)

Collectieve oplossing in de vorm van een LT-warmtenet op basis van TEO, 

groengas met hybride warmtepomp en all-electric.

< 2030 JA

2.5 Nietap Individuele oplossing: maatwerk

1. Isolatie

2. Hybride + Duurzaam gas

3. All-electric (indien mogelijk)

Of indien mogelijk koppeling met HT net geothermie Leek

Onbekend NEE



Waar woon je zelf en wat betekent dat?

Zoek je eigen woonplek op in de tabel
- Welke voorkeursstrategie staat er voor 

jouw woning?
- Zet ‘m in de chat (als je wilt)



Waarmee beginnen we?

Energieke buurten:
• Mooie buurt he
• Roderwolde
• Kortland

Uitwerken individuele aanpak voor 
mensen die al willen beginnen
• Faciliterende rol gemeente
• Marketing en communicatie
• Financiering

Onderzoek Geothermie



Welke (on)mogelijkheden zie je?

Welke mogelijk-

heden zie je?

Waarover maak 

je je zorgen?



Wat zou jou helpen om aan de slag te gaan?

Ideeën die we al kregen:
- Organiseer een online mogelijkheid voor mensen die al 

vooruit lopen. Gebruik hun ervaringen om meer specifieke 
feedback te krijgen.

- Biedt een warmtescan aan vanuit de gemeente
- Richt een soort adviesbureau op vanuit de gemeente met 

onafhankelijk advies. 
- Zorg voor onafhankelijke adviseurs bij de gemeente en zorg 

voor lokale partijen die dit uit kunnen voeren.
- Laat goede voorbeelden zien in de gemeente zelf van 

mensen die al bezig zijn en hun ervaringen delen.
- Kijk niet alleen naar warmte maar ook gelijk naar 

leefbaarheid in de wijk en combineer die plannen.
- Stimuleer wijkteams die hier over meedenken
- Maak een gedegen uitvoeringsplan voor de eerste wijken 

met berekende resultaten.
- Geef korting op de WOZ waarde als gemeente als mensen 

hun huis verduurzamen. Hoe duurzamer de woning hoe 
meer korting.

Zet je ideeën in de chat!



Als we toch aan de slag gaan dan ….

Zet je ideeën in de chat!



Wat zijn vervolgstappen?

Oktober
• Extra Inwonersavond

November
• Verwerken feedback in warmtevisie

December-Januari
• Besluitvorming door college en Raad

Februari-Maart 
• Slot- en beginmanifestatie, voor en met inwoners (afhankelijk van mogelijkheden)
• Start met de Wijk Uitvoeringsplannen voor de startwijken.
• Start met ondersteuningstraject koplopers.
• Start onderzoek Geothermie


