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Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 24 november 2020;
gelet op bepalingen uit het Klimaatakkoord;
overwegende dat gemeenten de regierol kregen over de warmtetransitie;

besluit
de Transitievisie Warmte van de gemeente Medemblik vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 17 december 2020.
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Transitievisie Warmte gemeente Medemblik.

Aanleiding
Nationaal Klimaatakkoord
De wettelijke grondslag voor de warmtetransitie ligt vast in het Nationale Klimaatakkoord.
Nederland werkt toe aan een CO2-reductie van 49% in 2030 en van 95% in 2050. Hier vloeien
opgaves uit voort voor onder andere duurzame energieopwekking én gebouwde omgeving. Voor de
gebouwde omgeving is het einddoel aardgasvrije wijken in 2050.
Pact van Westfriesland 7.1
Westfriesland formuleerde in het Pact van Westfriesland 7.1 de ambitie om in 2040 energieneutraal
te zijn. Dat betekent dat in Westfriesland in 2040 de totale vraag naar energie even groot is als het
aanbod aan duurzame energie. Dat is een forse opgave. Realisatie van de ambitie om
energieneutraal te worden vraagt zowel om het realiseren van grootschalige energiebesparing (het
verminderen van de vraag) als het zoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming van het gebruik
en het vergroten van het aanbod van duurzame energie. Westfriesland is zich bewust van de omvang
en complexiteit van de ambitie om energieneutraal te worden. Aardgasvrije wijken zijn
onlosmakelijk verbonden aan de ambitie energieneutraal. Energiebesparing in de gebouwde
omgeving maakt hier een belangrijk onderdeel van.
Transitievisie Warmte (TVW)
In het Klimaatakkoord ligt vast dat alle gemeenten uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte
hebben.
Raadscommissie
In de commissie van 25 mei 2020 informeerden we raads- en commissieleden over de TVW. Ook
hadden zij inbreng aan de hand van een bespreeknotitie.

Voorstel
De Transitievisie Warmte van de gemeente Medemblik vast te stellen.

Beoogd resultaat
De TVW geeft koers en richting naar een aardgasvrije gemeente.

Argumenten
1. Aardgasvrije wijken vloeien voort uit het Nationaal Klimaatakkoord.
Nederland kwam in 2019 met het Nationale Klimaatakkoord. Daarin staan ook doelen voor het
verduurzamen van de gebouwde omgeving. Aardgasvrije wijken in 2050 is het einddoel.
Gemeenten kregen hiervoor de regierol. De TVW verwoordt deze opgave naar een
gemeentelijke aanpak.
2. Aardgasvrije wijken zijn nodig om in 2040 energieneutraal te zijn.

Documentnummer:

DOC-20-316565

2 van 4

In het Pact 7.1 ligt de ambitie vast dat Westfriesland in 2040 energieneutraal wil zijn.
Aardgasvrije wijken zijn nodig om deze ambitie te realiseren. Hiermee verduurzamen we de
gebouwde omgeving, energiebesparing maakt hier onderdeel van uit.
3. De TVW geeft richting aan voor de uitvoering.
We gaan (en zijn) aan de slag met de warmtetransitie, de TVW geeft aan hoe. Bijvoorbeeld
door inwoners nog meer bewust te maken hoe zij nu al aan de slag kunnen. Door bijvoorbeeld
bij natuurlijke momenten hun woning te verduurzamen met maatregelen uit het Altijd Goed
Pakket. Dit zijn bijvoorbeeld maatregelen waarmee direct energie wordt bespaard
(vloerisolatie, muurisolatie en dakisolatie) en energie wordt opgewekt. De investeringskosten
verdient een inwoner in een aantal jaren terug. Daarnaast vergroten ze het wooncomfort.
Alle woningen, onafhankelijk van het energielabel komen hiervoor in aanmerking. Waarbij de
milieuwinst bij de minder goed geïsoleerde woningen het grootst is.
Daarnaast winnen we tijd om ook op termijn innovaties en technologieën in te zetten voor deze
grote opgave. We doen dit ook door concreet aan de slag te gaan in een aantal kansenwijken
en bedrijventerreinen.
4. Inwoners vragen meer duidelijkheid over aardgasvrije wijken.
Inwoners vragen de gemeente steeds vaker meer duidelijkheid over de warmtetransitie.
Bijvoorbeeld wanneer wordt mijn woning afgesloten van aardgas? En, wat is een goed
alternatief voor de CV-ketel? De TVW geeft houvast. De TVW gaan we verder uitwerken in
uitvoeringsplannen. Dit doen we samen met onze inwoners en ondernemers. Maar ook met onze
samenwerkingspartners, zie hierna. De TVW geeft dus richting en houvast, ook voor inwoners.
5. De TVW stelden we op samen op met belangrijke samenwerkingspartners. Ook inwoners gaven
hun mening.
De warmtetransitie heeft grote impact op de gemeente. De opgave is groot, deze kunnen we
niet alleen realiseren. Hier hebben we ook onze samenwerkingspartners voor nodig. Samen met
de samenwerkingspartners stelden we deze TVW op. Hierbij kunt u denken aan de
netbeheerder en de drie woningcorporaties.
Daarnaast vroegen we onze inwoners om inbreng. Samen met de inbreng van de
raadscommissie bepaalde dit onder meer de uitgangspunten die aan de basis liggen van deze
TVW.

Kanttekeningen
1. De TVW geeft geen eindbeeld hoe de warmtevoorziening in onze gemeente eruit gaat zien.
En, in welk tempo dit gebeurt.
Elke 5 jaar gaan we de TVW actualiseren. Hiermee geven we ruimte voor voortschrijdende
inzichten, innovaties en ontwikkelingen. Moeten we nieuwe wijken aanwijzen? Zijn er nieuwe
potentiële alternatieven die onze warmtetransitie verder helpen? Allemaal vragen die bij de
herijking belangrijk zijn. Bij de herijking bekijken we ook de voortgang. Zo kunnen we tijdig
bijsturen wanneer blijkt dat het einddoel of de tussendoelen buiten beeld raken.
2. Er is nog onzekerheid over wie de transitie gaat betalen.
Het Rijk doet onderzoek naar de betaalbaarheid van deze transitie. Woonkostenneutraliteit is
hierbij het uitgangspunt. Wat dit in de praktijk betekent is nog onduidelijk. We wachten op
waarmee het Rijk komt. Het ontslaat ons echter niet om verder te gaan met de uitvoering.
Daar is de opgave te groot voor. De keuzes in de kansenwijken is daarop gebaseerd. Dit zijn
wijken die relatief makkelijk zijn te verduurzamen. Of omdat er al initiatieven zijn. Daarnaast
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kunnen inwoners bij het verduurzamen van hun woning aan de slag met de Altijd Goed
maatregelen.

Financiën
Voor de uitvoering van de TVW stelde de raad middelen beschikbaar in de Programmabegroting. In
de Programmabegroting 2021 moesten we ingewikkelde keuzes maken om tot een voorstel te komen
voor een sluitende meerjarenbegroting. Ook stelden we hierin voor de middelen voor duurzaamheid
te verlagen. De middelen die we in deze begroting 2021 beschikbaar hebben, vormen een belangrijk
kader. Zij bepalen de snelheid waarmee we uitvoering kunnen geven aan deze TVW.

Uitvoering/evaluatie
Na vaststelling van TVW gaan we aan de slag om deze uit te voeren. De TVW geeft hier de
handvatten voor. De warmtetransitie is een complex proces wat vraagt om een programmatische
aanpak. Meer informatie vindt u in deze TVW.

Communicatie
We informeren onze inwoners wanneer deze TVW is vastgesteld. We zetten daarvoor verschillende
communicatiemiddelen in.

Bijlagen
Bijlage 1: De Transitievisie Warmte gemeente Medemblik (DOC-20-320217);
Bijlage 2: Infograhic Transitievisie Warmte gemeente Medemblik (DOC-20-321002).

Raadscommissie d.d.
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