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DE ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL, AARDGASVRIJ EN AARDBEVINGSBESTENDIG DORP

1 Context
Ten Post telt ruim 800 inwoners verdeeld over
ca. 300 huishoudens. Gezamenlijk heeft het
dorp de ambitie om in 2025 energieneutraal en
aardgasvrij te zijn, dit loopt parallel aan de
versterkingsopgave. We bevinden ons in een
situatie waarin het speelveld voortdurend
veranderd. Desondanks is er een masterplan
ontwikkeld die het voortschrijdend inzicht met
passende antwoorden van het hier en nu
omschrijft. Periodiek wordt het masterplan
ge -update met actualiteiten en nieuwe
oplossingen. Deze updates doen geen teniet aan
de fundamenten van het masterplan die in
hoofdstuk 1 staan omschreven.
Het masterplan heeft tot doel inzicht te geven in
de uitvoering van de ambities van Ten Post voor
de Dorpstafel, de Thematafel Duurzaamheid, de
Gemeente Groningen en overige betrokken
participanten. Daarbij wordt ingegaan op de
aanleiding en doelstelling, de inhoud van vier
sporen die bijdragen aan de ambitie, de planning
en de communicatie. Het masterplan is een
overkoepelende leidraad en tevens uitgangspunt
voor de nadere (technische) uitwerking per
deelproject. Voor het deelproject Versterken,
Verduurzamen en Vernieuwen wordt een
projectplan geschreven dat als addendum aan
het Masterplan wordt gehecht. Het projectplan
beschrijft de stappen om te komen tot realisatie
van de Versterkings-, Verduurzamings- en
Vernieuwingsopgave, de projectorganisatie die
hiermee samenhangt, het financieel kader, de
planning, communicatie en tot slot de
kwaliteitsborging en veiligheid.

1.1 Aanleiding
De aanleiding van de opgave in Ten Post is de
problematiek die in het dorp is ontstaan door
gaswinning, waardoor veel materiële schade is
ontstaan aan woningen en overige panden. De
doelstelling om Ten Post een energie zelfvoorzienend dorp te laten zijn is voortgekomen uit de gedachte om het dorp iets
positiefs terug te geven na alle aardbevingsproblematiek. Het dorp is het initiatief gestart
om te verduurzamen. Dit proces wordt
gekoppeld aan de versterking.
Er zijn een vier sporen te onderscheiden in de
dorpsambitie:
1.	
Versterken, Verduurzamen en Vernieuwen
(hierna: VVV) van alle woningen niet zijnde
sloop-nieuwbouw
2.	Ontwikkeling duurzame energievoorziening
3.	
G ebiedsontwikkeling (sloop-nieuwbouw) in
de Nye Buurt
4. Ontwikkeling wisselwoningen
Spoor 1 is het hoofdspoor. De sporen worden
apart van elkaar ontwikkeld, zodat vertraging in
het ene spoor niet leidt tot stagnatie in het
a n de re spoor. Zo mag de colle c tieve
ontwikkeling van de dorps-energievoorziening
geen belemmerende factor vormen voor de
voortgang van spoor 1.
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Daarnaast zijn er nog een aantal initiatieven en
ontwikkelingen in het dorp gaande waar het
masterplan zijdelings aan refereert:
- Aanpak openbare ruimte en infrastructuur
-	Versterking scholen d.m.v. het
scholenprogramma
-	Versterkingsopgave monumenten niet zijnde
woonadressen
- Versterkingsopgave bedrijfspanden
Op dit moment is er door het Nationaal
Programma Groningen (hierna: NPG) een
subsidie beschikbaar gesteld van €1,5 miljoen
voor de pilot verduurzaming, daarnaast is er nog
eens een subsidie van €8,75 miljoen beschikbaar
gesteld voor de gebiedsontwikkeling in de Nye
Buurt en de vernieuwing van het Dorpshart. De
subsidie wordt op korte termijn ingezet voor de
start van de pilot verduurzaming.
In de afgelopen jaren verliep de versterkingsoperatie gestaag, er lag voornamelijk een
knelpunt bij het beperkt aantal beoordelingen
die ingenieursbureaus jaarlijks aan konden.
Daarnaast hadden regionale overheden niet
voldoende positie om een opdrachtgeversrol te
bekleden . Voor de bewoner heef t dit
geresulteerd in langdurige trajecten met veel
onzekerheid over wat er met hun woning zou
gebeuren. Om de versterkingsopgave te kunnen
versnellen kwam de introductie van de
versnellingsaanpak. De Bouwimpuls is één van
de maatregelen uit deze versnellingsaanpak,
opgesteld door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK), de
Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG),
regionale overheden en zes bouwbedrijven. Met
de komst van de Bouwimpuls is de bouwcapaciteit en de capaciteit van ingenieurs
aanzienlijk vergroot. De zes bouwbedrijven
(Geveke Bouw, Friso Bouwgroep, Bouwbedrijf
Kooi, Rottinghuis, BAM en Van Wijnen)
gezamenlijk vormen de B6. Zij zijn het die op
aansturing door het bedrijfsbureau van
Bouwimpuls met de bewoner direct aan tafel
komt te zitten. Van Wijnen vormde de afgelopen
periode met het dorp en de Gemeente
Groningen een voorbereidingsteam om tot de
opstart van de versterking en verduurzaming in
Ten Post te komen. De procedure die is
afgesproken luidt op hoofdlijnen dat de B6 op
basis van beschikbare documenten, te weten het
inspectierapport en in sommige gevallen ook het
versterkingsadvies, een schouw uitvoert en een
plan van aanpak maakt voor de versterking en
verduurzaming conform het principe alle
voorbereiding en uitvoering in één hand.

1.2 Doelstelling
Het dorp heef t als ambitie “het eerste
energieneutrale dorp van Nederland in 2025” te
worden. Daarvoor zijn de afgelopen jaren veel
stappen ondernomen, waaronder een uitvoerig
onderzoekstraject met de Hanzehogeschool
naar de ontwikkeling van een warmtenet.
Daarnaast wordt momenteel onderzoek gedaan
naar de realisatie van een zonne- en windweide
op de voormalige NAM locatie in Ten Post.
Onderzocht wordt daarbij om de in de
zomermaanden overtollige opgewekte energie
op te slaan in een zogenaamde dorpsbatterij.
Het dorp kan hier in de wintermaanden en op
piekmomenten uit putten. Op dit moment
bestaat er nog geen batterij die een dusdanig
grote hoeveelheid energie kan opslaan, hier
wordt eerst nader onderzoek naar gedaan.
De gemeente heeft als doel om woningen voor
de huiseigenaren en bewoners uit haar
gemeente technisch veilig te stellen. Daar is de
versterkingsopgave voor nodig. De gemeente
streeft ernaar om de woningen toe te wijzen aan
de Bouwimpuls, zodat de versterkingsopgave in
Ten Post versneld aangepakt wordt. Daarnaast
biedt deze opgave een mogelijkheid om bij te
dragen aan de ambities op het gebied van
duurzaamheid, zie bijvoorbeeld de Routekaart
Groningen CO2-neutraal 2035.
Met de beide doelstellingen van het dorp en de
Gemeente Groningen ontstaat een integrale
opgave waarbij het vermijden van een
tweedeling in het dorp voorkomen kan worden.
Zonder
de
doelstelling
“ Te n
Post
Energieneutraal in 2025” is er namelijk sprake
van tweedeling in die zin dat de Nye Buurt wordt
voorzien in energieneutrale Nul-op-de-meter
woningen, terwijl de rest van het dorp niet
profiteer t van deze verduurzaming. De
integraliteit van de aanpak wordt gekenmerkt
door het streven naar een volledige aanpak van
de woning, dit houdt in dat naast versterking en
verduurzaming ook de uitvoering van gemelde
schade bij de Tijdelijke Commissie
Mijnbouwschade Groningen (Hierna: TCMG) en
de aanpak van risicovolle bouwelementen
worden meegenomen.
Van Wijnen is als aannemer betrokken, is
onderdeel van de Bouwimpuls en heeft als doel
om van de opgave in Ten Post een succes te
maken. Van Wijnen biedt daarvoor kennis,
ervaring en capaciteit daar waar het gaat om
versterken, verduurzamen en vernieuwen van
woningen.
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De uitgangspunten van de opgave in Ten Post zijn:
1.	Alle ca. 300 woningen in Ten Post worden
gasloos met het streven naar energieneutraal
met 0 op de meter
2.	
Alle
woningen
worden
plug &play
gerealiseerd, ter voorbereiding op het
aansluiten van de woningen op een eigen offgrid energievoorziening
3.	Integrale opgave gecombineerd uitvoeren in
één hand

Routekaart Groningen CO2neutraal 2035
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2

Proces

Dit Masterplan voor de aanpak van Ten Post is de
vertaling van de ambities van het dorp, de
Gemeente Groningen en Van Wijnen naar concrete

stappen voor de oplevering per 31-12-2025.
De vier sporen volgen verscheidene routes die
elkaar op enige momenten zullen kruisen.

Vier sporen dorpsvernieuwing Ten Post

2.1 Deelnemers
Het dorp is de voornaamste participant in het
proces en werkt met een zogeheten dorpstafel
van waaruit inhoudelijke overleggen en
dorpsavonden worden georganiseerd. In het
proces van de dorpsvernieuwing zijn de NCG en
de woningstichting Wierden & Borgen betrokken.

De dorpstafel heeft daarnaast het initiatief
genomen om zich te verenigen in een coöperatie
genaamd Energie Ten Post (hierna: ETP).
Hiermee vormt het dorp een formele entiteit dat
zich voornamelijk richt op een energieneutraal
Ten Post met nul op de meter woningen. Door
het vormen van een entiteit creëert het dorp de
mogelijkheid om collectief een gezamenlijk doel
na te streven. Als entiteit streeft ETP naar:
-	Het verkleinen van de kloof tussen bewoners
en bedrijven;
-	Bewoners mede-eigenaar laten zijn van de
dorps-energievoorziening;
-	Het borgen van maatschappelijke
doelstellingen, onder meer het gemeentelijk
project democratie van onderaf;
-	De schakel zijn tussen vraag en aanbod
energie;
-	Het aanwakkeren van enthousiasme in
energieneutraal (ver)bouwen.
ETP borgt dat iedereen die werkt, woont en
onderneemt in Ten Post, kan meedenken en
actief kan bijdragen aan de realisatie van de
dorpsvernieuwing.
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Naast het dorp participeren er meer partijen in
de dorpsvernieuwing, hieronder bevinden zich
de Gemeente Groningen, de Bouwimpuls en Van
Wijnen (inclusief de door Van Wijnen
aangehaakte ingenieursbureaus).
2.2 Routestrategie
In de twee jaar dat de dorpstafel actief is, is er
een duidelijke ambitie en visie geformuleerd en
zijn er verschillende manieren om met een plan
tot uitvoering te komen. In deze paragraaf
benoemen we daarom een aantal routes die
daartoe leiden. Belangrijk is het feit dat het
masterplan zowel de route van de versnelling als
de route in eigen hand dient. De exacte
uitwerking van het projectplan volgt en is
afhankelijk van de route die wordt gekozen. De
voorkeur ligt bij het volgen van de route
versnelling, indien dit niet mogelijk blijkt wordt
de route in eigen hand in gang gezet.
Versnelling
Eén van de routes om de ambities van Ten Post
waar te maken is de Bouwimpuls. Zoals
omschreven in paragraaf 1.1 en 1. 2 is de
Bouwimpuls het middel waarmee Ten Post
onderdeel wordt van de versnellingsaanpak
versterking. Op dit moment wordt de route
gevormd met het dorp, de gemeente en
Van Wijnen (namens de B6) om via de
Bouwimpuls spoor 1 uit te voeren.
Collectief particulier
Een andere route om de ambities van Ten Post
te realiseren is het vormen van een PubliekPrivate Samenwerking (hierna: PPS) tussen de
coöperatie van het dorp ETP, de gemeente
Groningen, Van Wijnen en overige participanten
die een noodzakelijke bijdrage moeten leveren in
de PPS. De PPS wordt ingezet om gezamenlijk te
starten met spoor 1. Een PPS heeft als kenmerk
dat de daarin deelnemende participanten
risicodragend instappen. De haalbaarheid van
het vormen van een PPS zal nader onderzocht
moeten worden.

Traditioneel
Tot slot is er de route voor versterking via de
NCG, in die zin spreken we over de traditionele
route voor versterking. Bewoners in Ten Post zijn
vrij om de keuze te maken voor een collectieve
route via de Bouwimpuls of PPS, of een
individuele route via de NCG. Dit masterplan
gaat uit van de collectieve route. Voor het dorp
Ten Post als gemeenschap heeft dit de absolute
voorkeur in verband met het behalen van de
gezamenlijke ambities op het gebied van
verduurzaming.

2.3 Uitgevoerde onderzoeken
De afgelopen jaren zijn door diverse instanties
onderzoeken verricht naar Ten Post. Zo is er in
2 0 1 6 d o o r K AW a rc h ite c te n e n e e n
vertegenwoordiging van de dorpsbewoners (de
huidige kerngroep van bewoners die aan de
Dorpstafel deelnemen) een dorpsvisie opgesteld
voor Ten Post, Wittewierum en Winneweer. De
dorpsvisie heeft een stip op de horizon gezet
waar de dorpen naartoe willen werken in 2025.
Er zijn inzichten gegeven in wat er leeft in het
dorp en wat belangrijk is voor de toekomst, dit is
g eform ule e rd in drie sp e e rp unte n: ( 1)
verbinding: verenigingen en groepen, (2) een
verkeersveilig Ten Post en (3) creëren van een
centrum.
Nadat de dorpsvisie is gepresenteerd hebben
bewoners van Ten Post via de Dorpstafel elf
thema’s voor het dorpsvernieuwingsplan
benoemd die zijn gegroepeerd in vijf thematafels:
1. Verkeer, groen en openbaar vervoer
2.	Dorpscentrum, voorzieningen en leefbaarheid
(jongeren)
3. Wonen, dorpskarakter en identiteit
4. Duurzame energie
5.	Werkgelegenheid & ondernemen,
recreatie & toerisme
De vier sporen uit dit masterplan vallen binnen
de thematafels Wonen, dorpskarakter en
identiteit en duurzame energie.
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In 2018 hebben meerdere dorpsavonden
geresulteerd in een dorpsagenda waar de vijf
thematafels een plek kregen. Bewoners hebben
d o or mid d e l va n “d orpssch o uwe n” d e
kwaliteiten, problemen en opgaven in het dorp
onderzocht. Deze verkenning heeft geleid tot
een verdieping van de thematafels.
In 2019 is door gemeente Groningen een Lokaal
Plan van Aanpak gepubliceerd met daarin
beschreven wat de versterkingsopgave op basis
van het Mijnraadadvies inhoud. Tegelijkertijd is
vanuit de duurzaamheidstafel (thematafel
duurzame energie) destijds het onderzoek
gestart naar de realisatie van een warmtenet.
Het warmtenet zou kunnen voorzien in een
energiebehoefte voor het gehele dorp. De
Hanzehogeschool is tot op heden betrokken bij
de haalbaarheidsstudies. Het realiseren van een
warmtenet waarop alle woningen aangesloten
worden brengt een grote operatie in de
infrastructuur met zich mee. Een andere

mogelijkheid is de combinatie van de aanleg van
een zonne- en windweide, eventueel in
combinatie met een dorpsbatterij.
2.4
Participatie in vier sporen
Het realiseren van de ambities voor Ten Post is
een grote opgave waar alle participanten
gezamenlijk in deelnemen. Het proces is
maakbaar door het op te delen in de vier sporen
waar in Hoofdstuk 1 over de context reeds naar
is gerefereerd:
1. Versterken, Verduurzamen, Vernieuwen
2. Duurzame energievoorziening
3. Gebiedsontwikkeling Nye Buurt en Dorpshart
4. Ontwikkeling wisselwoningen
Elk spoor he ef t e en de elproces waar
participanten in meerdere of mindere mate
actief zijn.
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Spoor 1
Het proces van spoor 1 start met een pilot voor Versterken, Verduurzamen en Vernieuwen van woningen. In deze
pilot wordt getest of de wijze waarop de voorbereiding en uitvoering plaatsvindt geschikt is voor de overige
woningen uit het dorp, waarna eventuele wijzigingen in het proces worden aangebracht. Veel woningen zullen
voor versterking in aanmerking komen, deze woningen worden in één keer mee-verduurzaamd. Versterking
verloopt via de versnelde route Bouwimpuls, echter als dit niet het geval is kan het dorp ook als gezamenlijk
collectief voor de PPS constructie kiezen. In dit laatste geval spreken we van een ‘Collectief particuliere route’. In
beide gevallen is er sprake van initiatief, voorbereiding, goedkeuring, engineering en uitvoering.
Route Bouwimpuls

Route particulieren

In het geval van enkel verduurzaming is er sprake van een dorpsinitiatief dat door middel van NPG subsidie, dat
wordt vrijgegeven door de gemeente, een verduurzamingsvraagstuk neerlegt bij het voorbereidings- en
uitvoeringsteam. Het proces is vergelijkbaar met Versterken en Verduurzamen. We beschouwen dit daarom als
een soortgelijk spoor met een andere vorm van initiatief en goedkeuring.
Route verduurzaming

Spoor 2
Spoor 2 betreft de realisatie van de duurzame energievoorziening. Dat betreft een ander voorbereidings- en
realisatieproces dan bij spoor 1 en 3. De ontwikkeling van de duurzame energievoorziening staat los van de
andere sporen, echter vindt op een gegeven moment de aansluiting van de duurzame energievoorziening op de
verduurzaamde woningen plaats. Na realisatie van de duurzame energievoorziening, zullen alle woningen uit
spoor 1 en 3 plug&play worden aangesloten. ETP is eigenaar en initiatiefnemer in het proces. De participanten uit
spoor 1 en 3 leveren daar waar nodig kennis en ervaring. Voor de start van VVV is het van belang dat er een keuze
is gemaakt in het type duurzame energievoorziening, zodat de woningen daarop kunnen worden voorbereid.

Spoor 3
Spoor 3 betreft de gebiedsontwikkeling van de Nye Buurt en het Dorpshart. Nagenoeg alle woningen in de Nye
Buurt komen voor Sloop-Nieuwbouw in aanmerking. De woningen die niet voor Sloop-Nieuwbouw in
aanmerking komen vallen in het project VVV. Ook is de vernieuwing van het Multifunctioneel Centrum hier
onderdeel van. De gebiedsontwikkeling kent een langere voorbereidingstijd dan Versterken, Verduurzamen en
Vernieuwen. Spoor 3 kan deels gelijk met spoor 1 gestart worden. Het is nodig om deze sporen in de planning op
elkaar af te stemmen. Gelijktijdige uitvoering betekent ook gelijktijdige bouwstromen in het dorp, nader moet
onderzocht worden of dit wenselijk is en zo ja: hoe de uitvoering het beste kan verlopen.

Spoor 4
Spoor 4 betreft de ontwikkeling van 60 wisselwoningen. Dit aantal is extra ten opzichte van de reeds bestaande
30 wisselwoningen. De wisselwoningen worden ingezet om huishoudens uit Ten Post een tijdelijk onderkomen te
kunnen verschaffen. Nader onderzoek vindt plaats of het om tijdelijke woonunits gaat of om permanente
woningen, het biedt namelijk een koppelkans met de gebiedsontwikkelingen in de Nye Buurt. De gemeente
Groningen is initiatiefnemer in deze ontwikkeling.
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2.5 Participatie in overige initiatieven
Zoals in Hoofdstuk 1 context benoemd zijn er
meerdere initiatieven in Ten Post gaande.
Grotendeels zijn deze belegd in de vijf
thematafels van het dorp. Het Masterplan legt de
n a d r u k o p d e vi e r s p o re n n a a r e e n
energieneutraal, aardgasvrij en aardbevingsbestendig Ten Post, echter zijn de overige
initiatieven parallelle sporen die een positieve
bijdrage leveren aan deze ambitie. Ook hier is het
dorp initiatiefnemer in de ontwikkelingen, de
gemeente speelt daarbij een grote rol in de
realisatie ervan. De meeste initiatieven staan nog

Dorpsinitiatieven naast de vier sporen

2.6
Projectorganisatie Ten Post
Onder het mom van de dorpsvernieuwing vallen
de vier sporen die los van elkaar gerealiseerd
worden. Zoals in hoofdstuk 1 vermeld kan
vertraging in het ene spoor niet leiden tot
vertraging in het andere spoor, hoofdzakelijk om
te borgen dat de versterkingsopgave niet wordt
vertraagd. Wel is het wenselijk om de sporen op
enig moment op elkaar te laten inhaken,
daarvoor is het van belang dat er een
projectorganisatie wordt opgetuigd waar de vier
sporen elkaar treffen. Dit kan in de vorm van een
stuurgroep waaronder projectgroepen hangen.
In de stuurgroep zitten afgevaardigden van de
projectgroepen. De stuurgroep monitort de
voortgang van de vier sporen en borgt dat de
sporen waar nodig en waar mogelijk op elkaar
afgestemd worden.

aan de voorzijde van de haalbaarheidsonderzoeken en voorbereidingen. De Dorpstafel
bewaakt koppelkansen tussen de initiatieven en
zet waar nodig de eerste stappen naar
participanten die in het proces nodig zijn.
Het scholenprogramma is een apart traject,
daarnaast zijn er initiatieven om het openbaar
gebied aan te pakken en is er daarbij aandacht
voor het groen en de infrastructuur. Het dorp
kent een aantal monumentale panden. De
monumenten zonder woonbestemming zijn
onderdeel van een separate versterkingsopgave.
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3

Inhoud

Op dit moment is spoor 1 Versterken ,
Verduurzamen en Vernieuwen het meest
concrete spoor. Tevens benoemt dit ook meteen
het risico dat de overige sporen nodig zijn om de
dorpsvernieuwing te doen slagen conform de
ambities. De sporen hebben elkaar op enig
moment nodig. Uiteindelijk zal er per spoor een
projectplan ontstaan waarbij de inhoud zoals we
in dit hoofdstuk beschrijven de leidraad vormt.
3.1 Spoor 1:
Versterken, Verbeteren en Verduurzamen
BZK is de opdrachtgever richting gemeenten als
het gaat om de versterkingsopgave. De Gemeente
Groningen wijst op haar beurt woningen toe aan
de Bouwimpuls op basis van het voorstel van de
Dorpstafel. In Ten Post zijn ca. 30 adressen die tot
batch 1581 behoren. De adressen uit deze batch
worden als eerste versterkt en zijn daarom
toegevoegd aan de pilot. Er zijn acht woningen in
de Nye Buurt die bij batch 1581 horen. Dit zijn

Clusterverdeling Ten Post

enkele van de vrijstaande woningen in de Nye
Buurt. Het overgrote deel van de woningen in de
Nye Buurt zijn rijwoningen of twee-onder-één kap
woningen. De aanname is dat deze woningen
onderdeel zijn van de pilot Versterken ,
Verduurzamen en Vernieuwen en buiten de
gebiedsontwikkeling van de Nye Buurt vallen.
Vanuit de gemeente Groningen is commitment
om geheel Ten Post te versterken. In het kaartje
Clusterverdeling Ten Post ligt de scheiding
daarom tussen de Nye Buurt (onderdeel van de
gebiedsontwikkeling) en het overige dorp. Het
overige dorp is opgedeeld in clusters om
behapbare hoeveelheden woningen per keer te
kunnen aanpakken, overlast te beperken en
gestructureerd door het dorp te bewegen. De
clusterverdeling is een eerste aanzet op basis
van een logische route door het dorp, waarbij er
minimaal 10 en maximaal 30 adressen in een
cluster zijn gevoegd. Het is goed mogelijk dat
naar aanleiding van ervaringen uit de pilot een
andere clusterverdeling ontstaat. Wellicht een
die zich vormt naar een routing in combinatie
met woningtypologieën.
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De start van het proces van voorbereiding tot en
met uitvoering en oplevering ziet er op
hoofdlijnen als volgt uit:
1.	
I nventarisatie en Q uick scan – Star t
keukentafelgesprekken waarin drie onderwerpen worden besproken, op basis van
beschikbare officiële rapporten waaronder het
inspectierapport en het versterkingsadvies:
a.
Versterking
b.
Verduurzaming
c.
Woningverbetering
	Parallel aan de keukentafelgesprekken vindt
inventarisatie van het type woningen in Ten
Post plaats, ter voorbereiding op een
clusterverdeling en de verdeling in woningen
die alleen verduurzaamd of versterkt en
verduurzaamd worden.
2.	
Vo o r b e r e i d i n g (u i t vo e r i n g s p a k k e t +
kostenraming) - Er worden op basis van de
gevoerde gesprekken met de bewoner
adviezen in de vorm van rapportages
opgesteld voor versterken en verduurzamen,
voorzien van een kostenraming. Eventuele
woningverbetering is op basis van wensen van
d e b ewo n e r e n o n d e rd e e l va n d e
voorbereiding.

Stroomschema

3.	
C ontrole – Het uitvoeringspakket wordt
gecontroleerd op uitvoerbaarheid en uiteraard
eerst besproken met de bewoner. Daarna
wordt de engineering gestart. Parallel daaraan
wordt de kostenraming gecontroleerd. Indien
er in het uitvoeringspakket of de kostenraming onjuistheden worden aangetroffen,
wordt dit besproken en waar nodig
aangepast. De voorstellen tot woningverbetering worden separaat geoffreerd, maar
wel in één keer meegenomen en besproken
met de bewoner.
4.	
E ngineering (planvoorbereiding en prijsvorming) – na goedkeuring van de gemeente
in de vorm van een vergunning start de
planvoorbereiding, het ontwerp wordt
uitgewerkt en voorzien van berekeningen, de
planning en de begroting worden verder
gespecificeerd. Wanneer de bewoner het plan
heeft goedgekeurd volgt een aannemingsovereenkomst en eventueel een opdracht op
de offerte woningverbetering.
5.	U itvoering - Bij akkoord op stap 4 start de
uitvoering conform het plan.
Per cluster worden deze vijf stappen gevolgd.
Om de ambitie energieneutraal in 2025 te
kunnen halen is efficiëntie van belang. Om die
reden zijn de vijf stappen in een ‘treinmodel’
gegoten, hiermee ontstaat het volgende principe:
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Tijdens de pilot moet blijken of er al gestart kan
worden met inventarisatie & Quick Scan van
cluster 1 vóór oplevering van de pilot. Of dit
mogelijk is hangt af van hoe snel, hoeveel en
welke woningen er door de gemeente worden
toegewezen aan de Bouwimpuls. Daarnaast hangt
het ook af van de ervaringen van de pilot, als
blijkt dat een typologische aanpak de voorkeur
heeft. Per fase is er een team actief die start met
fase 1 en 2. Na afronding van fase 1 en 2 in een
cluster, gaat dit team verder met fase 1 en 2 in
een volgend cluster. Hiermee komt een proces op
gang zoals het stroomschema laat zien. Er wordt
een efficiëntieslag gemaakt, omdat het niet nodig
is om een cluster volledig af te ronden voordat
een nieuw cluster start.
3.1.1 Verduurzaming (zonder versterking)
Het kan voorkomen dat een woning geen
versterking nodig heeft of reeds versterkt is. In
dat
geval
wordt
er
een
separaat
verduurzamingstraject uitgevoerd met de
beschikbare subsidiegelden vanuit de NPG. Deze
woningen komen niet in aanmerking voor de
€7000 extra subsidie die door bewoners
aangevraagd kan worden. Het proces van
verduurzaming verloopt grotendeels gelijk aan
het VVV-proces en kan beschouwd worden als
spoor 1A, zoals beschreven in paragraaf 2.3.
Het project is gebaat bij het in een zo vroeg
mogelijk stadium helder krijgen van informatie
over de woningen, vanuit deze inventarisatie
kunnen woningen gecategoriseerd worden naar
(1) versterken en verduurzamen, (2) licht
versterken/schadeherstel en verduurzamen of
(3) verduurzamen.

NAM locatie binnen postcodegebied Ten Post

3.2 Spoor 2
Duurzame energievoorziening
De duurzaamheidstafel heeft onderzoek laten
uitvoeren naar een duurzame energievoorziening
op basis waarvan het gehele dorp off-grid
aangesloten kan worden. Er zijn daartoe twee
varianten in onderzoek, enerzijds een warmtenet
en anderzijds een zonne- en windweide. Eerder
in het masterplan is reeds aangegeven dat de
ontwikkeling van het warmtenet op een zijspoor
is gezet, maar niet uitgesloten als variant. Ook
kunnen er vanuit het onderzoek andere varianten
ontstaan waarmee de energievoorziening
haalbaar wordt gemaakt.
Uit het onderzoek van de Hanzehogeschool is
gebleken dat een warmtenet vanwege de grote
afstanden binnen het dorp en tussen de
woningen lastig aan te leggen is. De druk op de
leidingen wordt daardoor moeilijker geborgd. Dit
zou betekenden dat de gehele infrastructuur
opnieuw aangelegd moet worden met veel
graafwerkzaamheden tot gevolg. Eenmaal
aangelegd betekent dit een zeer onderhoudsvrije
infrastructuur die nagenoeg geen energie kost.
Het zou een groot deel van de energiebehoefte
in Ten Post verlagen, waardoor de hoeveelheid
aan te leggen zonnepanelen sterk gereduceerd
wordt. Het nadeel van de ontwikkeling van een
warmtenet is dat deze variant dreigt de
verduurzaming en versterking niet gelijktijdig op
te laten lopen. De financiering van het warmtenet
is op dit moment een bottleneck.
De zonne- en windweide is een variant dat
mogelijk ontwikkeld kan worden op de NAM
locatie binnen het postcode gebied Ten Post.
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De energievraag wordt opgewekt door een
zonnepark, eventueel aangevuld met een nader
te bepalen aantal windmolens. Daarnaast worden
woningen waar mogelijk ook voorzien van
zonnepanelen. De opgewekte energie wordt
verdeeld over de energievraag van alle
huishoudens. Waar overtollig opgewekte energie
wordt opgeslagen in een dorpsbatterij. Deze
energie kan worden ingezet in de wintermaanden
waarin er minder energie wordt opgewekt. Alle
woningen in Ten Post worden gasloos
opgeleverd, waardoor het relatief eenvoudiger is
om de woningen aan te sluiten op de duurzame
energievoorziening.
3.3 Spoor 3
Gebiedsontwikkeling Nye Buurt
De Nye Buurt bestaat uit ca. 150 woningen
waarvan het overgrote deel rijwoningen of tweeonder-een-kap woningen betreft. Een deel van
d e woning e n is in eig e n d om va n d e
woningcorporatie Wierden en Borgen. Alle
woningen in de Nye Buurt zijn rond 2017
voorzien van een Versterkingsadvies. Later is
door minister Wiebes (EZK) aangegeven dat de
woningen in de Nye Buurt gefaseerd gesloopt en
nieuw opgebouwd worden.

Sloop -nieuwbouw is onderde el van de
herstructurering van de Nye Buurt. In opdracht
van de Gemeente Groningen heeft LAOS
Landschapsarchitectuur en Stedenbouw een
aantal stedenbouwkundige modellen voor de
Nye Buurt ontwikkeld. De variabelen gaan in op
de positie van de school en het beoogde
Multifunctionele Centrum, de woningbouw,
openbare ruimte, parkeren en de ontsluiting. Een
deel van de woningen zijn in eigendom van
woningstichting Wierden en Borgen.
3.4 Spoor 4
Ontwikkeling noodwoningen
Tijdelijke huisvesting is nodig voor bewoners van
wie de woning wordt gesloopt of daar waar de
woning dusdanig wordt versterkt dat het niet
mogelijk is om er gelijktijdig te blijven wonen. Er
zijn verschillende oplossingen voor tijdelijke
huisvesting:
1.	
B ewoners krijgen een vergoeding voor
tijdelijke huisvesting en regelen zelf een
oplossing. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van
een tijdelijke unit in eigen tuin, de huur/koop
van een camper of tijdelijke intrek bij familie of
vrienden.
2.	Panden binnen de gemeente die vrij zijn en
beschikbaar voor een tijdelijke woonoplossing.
3.	Tijdelijke intrek in een wisselwoning.
Optie 3 is kostbaar, doordat er veel tijdelijke
woningen gebouwd moeten worden voor een
relatief korte (ten opzichte van de levensduur van
een woning) tijd.
Gezien de grootte van de opgave in Ten Post zijn
er inmiddels 30 wisselwoningen gebouwd voor
de tijdelijke opvang van bewoners. Daarbij komt
n o g e e ns d e re alis atie va n 6 0 ex tra
wisselwoningen. Nader wordt onderzocht of
deze 60 tijdelijke woningen permanent
onderdeel van het dorp uit gaan maken of dat ze
na een aantal jaren zullen worden afgebroken en
elders herbouwd.

Nye Buurt
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4 Planning
De planning voor de vier sporen kan op
hoofdlijnen worden weergegeven, maar is onder
voorbehoud van de uitwerking van de sporen in
projectplannen. Spoor 1 is tevens afhankelijk van
de toewijzing van de woningen aan de
Bouwimpuls:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Spoor 1 – VVV
- Pilot

X

X

- Cluster 1

X

- Cluster 2

X

- Cluster 3

X
X

- Cluster 4

X
X

- Cluster 5

X
X

- Cluster 6
Spoor 2 – Duurzame energievoorziening
Spoor 3 – Gebiedsontwikkeling
Spoor 4 – Ontwikkeling noodwoningen

X
X

X

X

ntb
X

X

X

X

X

X
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5 Financiën versterken & verduurzamen
Voor de realisatie van de ambities in Ten Post zijn
diverse financieringsbronnen beschikbaar.
Daartoe is onderscheid in de gelden die
vrijkomen voor versterken en gelden die
beschikbaar zijn gesteld voor verduurzaming.
Daarnaast is het ook mogelijk voor bewoners om
e e n e i g e n b i j d r a g e te l eve r e n vo o r
woningverbetering, dit laatste behoort tot de
keuzevrijheid van de bewoners.
5.1 Financiering versterking
Voor versterking stelt de NCG geld beschikbaar
op basis van het versterkingsadvies per woning.
Dit betekent ook dat de bijdrage per woning
verschilt en afhankelijk is van de mate van
versterking dat nodig is. Daarnaast is het
mogelijk dat op adressen een bedrag is
toegekend aan de bewoners vanuit de TCMG
voor schadeherstel. Het schadeherstel kan reeds
zijn uitgevoerd, indien dit niet het geval is wordt
het schadeherstel opgenomen in de integrale
aanpak voor Versterken, Verduurzamen en
Vernieuwen.
5.2 Financiering verduurzaming
Voor de verduurzaming van woningen in
Ten Post is door de NPG ca. €1.5 miljoen
beschikbaar gesteld voor de pilot. Het moet
blijken hoeveel woningen verduurzaamd kunnen
worden voor deze subsidie. Na afronding van de
pilot is er ook voor de woningen in Ten Post die
nog niet verduurzaamd zijn en die ook niet voor
sloop-nieuwbouw in aanmerking komen subsidie
beschikbaar.

Naast de subsidie van de NPG gelden er meer
subsidies voor verduurzaming:
-	SNN: €7000 door bewoners aan te vragen,
hier hebben zij recht op zodra de woning
wordt versterkt
-	ISDE: investeringssubsidie duurzame energie,
de subsidie is beschikbaar voor investeringen
in duurzame energie, zoals een zonneboiler of
warmtepomp. Het indicatieve subsidiebedrag
ligt tussen €500 en €2500 per warmtepomp
en €500 per zonneboiler. Deze subsidie kan
zowel door particulieren, overheden als
verenigingen worden aangevraagd, maar pas
nadat de apparaten zijn aangeschaft.
-	SEEH: subsidie energiebesparing eigen huis
voor eigenaar en bewoner, de subsidie is
bedoeld voor energiebesparende maatregelen
uit te voeren (o.a. isolatie). Maximaal €10.000
per woning of maximaal €15.000 per woning
bij een zeer energiezuinig pakket. De subsidie
wordt aangevraagd door de eigenaar,
bewoner of via een door eigenaar afgegeven
machtiging door het bouwbedrijf.
Bewoners hebben ook recht op teruggave van de
BTW op zonnepanelen, het bedrag varieert op
basis van het aantal zonnepanelen.
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6 Communicatie
De communicatie over de dorpsvernieuwing als
geheel, maar ook over de deelprojecten is van
groot belang. Hierbij onderscheiden we
communicatie op drie niveaus:
- Dorpsniveau
- Clusterniveau
- Woningniveau
Hieronder wordt per niveau een uiteenzetting
gedaan van de wijze waarop communicatie
beoogd is en wat belangrijke aandachtspunten
zijn. De communicatie per deelproject zal nader
worden ingevuld in de projectplannen per
deelproject.
6.1 Dorpsniveau
In eerste instantie is het van belang om een
heldere ambitie mee te geven aan het dorp, de
bewoners worden daarmee geïnformeerd over
de doelstellingen en de stappen die het dorp
gaat nemen om in 2025 energieneutraal te zijn.
Vanuit verschillende instanties kan communicatie
ontstaan over de versterking (NCG, Gemeente
Groningen, de Bouwimpuls, de Dorpstafel) en
over de verduurzaming (Dorpstafel, Gemeente
Groningen, Van Wijnen). Het is van belang om de
communicatie integraal op te pakken, anders
ontstaat er een groot risico op miscommunicatie
en misinformatie. Als beheersmaatregel op dit
risico zal er een communicatieteam opgericht
moeten worden via waar alle communicatie naar
het dorp verloopt.
Middelen om de communicatie naar het dorp uit
te zetten zijn:
- Online website Ten Post
- Social Media
- Inhoudelijke brief per post
- Informatieavonden
- Inloopspreekuren bij de Postkoamer

6.2 Clusterniveau
Communicatie op clusterniveau ontstaat zodra er
gestart wordt met de pilot (cluster ‘0’) en
vervolgens de overige clusters. Het houdt in dat
de bewoners die onderdeel zijn van het cluster en die akkoord zijn met deelname aan het project
VVV - direct op de hoogte worden gehouden
van het proces waarin ze zich bevinden. Voor de
start van de voorbereidingen van een cluster zal
er een informatiebijeenkomst voor die bewoners
worden gehouden. Overigens is het van belang
dat specifieke informatie over individuele
woningen alleen met de betreffende bewoner
wordt gedeeld.
Middelen om de communicatie naar de clusters
uit te zetten zijn:
- Informatieavonden
- Inloopspreekuren bij de Postkoamer
- Inhoudelijke brief per post
- Toegang tot een online portaal
6.3 Woningniveau
Met bewoners individueel wordt er
gecommuniceerd op woningniveau, dit gebeurt
veelal met een vast aanspreekpunt in de vorm
van een bewonersconsulent. In de communicatie
gaat het voornamelijk om het begeleiden van de
bewoner in hun eigen proces, het beantwoorden
van vragen en het borgen van de integraliteit
tussen versterking, verduurzaming en
woningverbetering op individueel niveau.
Middelen om de communicatie naar de clusters
uit te zetten zijn:
- Inhoudelijke brief per post
-	Rechtstreeks contact met de
bewonersconsulent
- Keukentafelgesprekken in de Postkoamer
- Toegang tot een online portaal
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Bijlage:
Begrippenlijst
Off-grid
Het niet aangesloten zijn op een
elek triciteit snet van de regionale
netbeheerder.
NCG
Nationaal Coördinator Groningen
NPG
Nationaal Programma Groningen
Plug&Play
Wo n i n g e n d i e Pl u g & Pl ay wo rd e n
gerealiseerd zijn woningen die zodanig
worden opgeleverd dat deze startklaar
zijn voor aansluiting op een ander (eigen)
dorps-energienetwerk. De woning heeft
daartoe enkel een paar eenvoudige
aanpassingen in de meterkast nodig.
Routekaart Groningen
Link:
Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035
TCMG
Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade
Groningen
VVV
VVV staat voor Versterken, Verduurzamen
en Vernieuwen: bouwkundige versterking,
verduurzaming tot minimaal een gasloze
woning met het streven naar energien e u t r a a l e n N u l - o p - d e - m e te r e n
vernieuwing in de vorm van woningverbetering.
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