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Aanpak in vier kanswijken voor elektrisch verwarmen

Ter informatie
Kennis nemen van:
Aanpak in vier kanswijken voor elektrisch verwarmen

Aanleiding
Eind 2020 stelde u de Transitievisie Warmte (TVW) vast. De TVW is het koersdocument naar een aardgasvrije
gemeente Medemblik. De TVW benoemt een aantal wijken waarin we kansen zien om hiermee te starten.
Vier van deze wijken zijn kansrijk om over te stappen op elektrische verwarmen. Het gaat om:
- Andijk-Centrum
- Kreeklanden, Wognum
- Schepenwijk, Medemblik
- Wervershoof-Oost
Vorig jaar haalden we informatie op bij de bewoners uit deze wijken.
We wilden weten welke kansen bewoners zien om hun woning te verduurzamen. Maar ook tegen welke
belemmeringen zij oplopen. En, op welke manier zij hier ondersteuning in willen ontvangen.
De uitkomsten van deze gesprekken leidden tot dit een aanpak die we verwoorden in het document ‘Van start
in vier kanswijken’. Het startdocument geeft inzicht in de activiteiten die we de komende twee jaar gaan
oppakken in deze kanswijken. Hiermee doen we ervaringen op voor de rest van de gemeente.

Kernboodschap
Onze aanpak in de vier elektrisch verwarmen wijken
Samen met de bewoners van de vier wijken werken we aan belangrijke onderdelen die voor veel bewoners nu
ontbreken: ontzorging, de juiste informatie en contact met gelijkgestemde bewoners. Dit brengen we samen
in een online en offline aanbod. Bewoners krijgen daarbij natuurlijk de ruimte om met eigen initiatieven
komen. De gemeente ondersteunt ideeën en projecten van bewoners wanneer nodig of gewenst.
Uitgangspunten
De TVW beschrijft de uitgangspunten van de warmtetransitie van de gemeente Medemblik. Betaalbaarheid,
realisme en een haalbaar tempo zijn belangrijke uitgangspunten. We hebben aanvullende uitgangspunten
geformuleerd voor de uitvoering van de TVW. Dit zijn onder meer uitgangspunten op het gebied van:
- Draagvlak, willen we bereiken door goede afstemming tussen partijen en bewoners in de wijk.
- Het tempo waarin bewoners verduurzamen. Niet alles kan en hoeft in één keer. Het nemen van
energiebesparende maatregelen die voorsorteren op aardgasvrij, beschouwen we als belangrijke
eerste stap. Het is daarom belangrijk mogelijkheden te bieden die aansluiten bij de individuele
situatie van de bewoner.
- Heldere en transparante communicatie is cruciaal. Bewoners moeten bijvoorbeeld goed
geïnformeerd worden wanneer er activiteiten en acties in de omgeving plaatsvinden. Op die manier
worden ze goed aangehaakt op wat er speelt in de wijk. Maar ook de juiste informatie geven helpt
bewoners de juiste volgende stap te nemen in het aardgasvrij maken van de woning.

Deze aanpak gaan we de komende twee jaar uitvoeren in de kanswijken. Met de ervaringen die we hiermee
opdoen ontwikkelen we een gemeentebrede aanpak.
Samen met bewoners
Om de uitvoering in goede banen te leiden wordt er al samengewerkt met actieve, meedenkende bewoners.
Ook betrekken we periodiek de kernraden. Een groeiende groep ambassadeurs uit de wijken helpt al met het
adviseren bij buren en bekenden. De initiatieven die hieruit voortkomen blijven we stimuleren en faciliteren.
Tenslotte werken we nauw samen met de woningcorporaties. Zij hebben woningbezit in de kanswijken,
waarvoor ze verduurzamingsdoelstellingen hebben. Hier haken we zo goed mogelijk op aan. En, andersom
willen de woningcorporaties ook aanhaken op onze plannen. We hebben aandacht voor het stimuleren van
bewustwording bij huurders.

Consequenties
Het tempo van de uitvoering is afhankelijk van de samenwerking met bewoners
De gemeente heeft in de uitvoering van de startdocumenten een faciliterende en regisserende rol. Het
stimuleren van bewoners om tot actie over te gaan zien wij als onze belangrijkste taak. We werken hierbij
pragmatisch, varend op de ‘energie’ in de wijk. We vinden het belangrijk om initiatieven de ruimte te
bieden. Dit kan ook betekenen dat de ene wijk sneller verduurzaamd dan de andere. We bekijken regelmatig
waar de gemeente meer of minder de regie moet pakken bij de uitvoering van de plannen.
Er is nog veel onduidelijk rondom het aardgasvrij maken van wijken.
Zowel de TVW als het startdocument geeft aan welke uitgangspunten de basis vormen van onze aanpak. Dit
zijn bijvoorbeeld uitgangspunten op het gebied van betaalbaarheid, draagvlak, techniek en fasering. Nog niet
alles is op dit moment duidelijk. Zo gaan de ontwikkelingen rondom aardgasvrije technieken heel hard. Ook
wachten we op informatie vanuit het Rijk, zoals bijvoorbeeld over het Nationaal Isolatieprogramma. Al deze
onduidelijkheden kunnen vertragend werken op de uitvoering. De warmtetransitie is echter een dergelijk
grote opgave dat het ons niet ontslaat om hiermee aan de slag te gaan.

Communicatie
Goede communicatie vormt een basisuitgangspunt voor onze aanpak. Zie hiervoor onder het kopje
uitgangspunten.

Vervolg
We informeren u over het verloop van de uitvoering.
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