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Hart voor Medemblik is zeer kritisch tegenover de huidige koers ‘van het gas af’. Onze fractie wil
graag duidelijkheid over de transitievisie warmte. Dit zijn onze technische vragen:
1.

Wordt er een haalbaarheidsonderzoek naar de betaalbaarheid en de beschikbaarheid
van voldoende kundige arbeidskrachten en de genoemde technieken gedaan?

antwoord

Voordat we in een wijk aan de slag gaan, werken we de plannen (gezamenlijk) nog
verder uit in wijkuitvoeringsplannen (WUP’s). WUP’s hebben een groter detailniveau
waarin ook aandacht is voor afwijkende bebouwing binnen een wijk. Bij het maken van
een WUP gaan we in gesprek met de wijkbewoners, ondernemers en andere
gebouweigenaren. Ook maken we voor het WUP gedetailleerde berekeningen over de
kosten en haalbaarheid van de plannen. Pas als er een haalbaar
plan is gaan we verder met de uitvoering van de warmtetransitie in deze wijken.
Voldoende kundige arbeidskrachten zoals u dit omschrijft is hierbij belangrijk.

Uit enquêtes blijkt:
- Dat inwoners vooral zelf willen bepalen wanneer zij van het gas af willen.
- Meer dan 55% een betaalbaar aanbod als belangrijkste onderdeel.
- 70% van de inwoners maakt zich zorgen over de kosten en de keuzevrijheid bij de oplossing voor
hun woning.
Hart voor Medemblik wil graag het volgende weten over de uitkomsten van enquêtes.
2.

Hoe heeft u de mening van de inwoners verwerkt in dit beleid want u gaat niet in op de
zorgen van de inwoners?

Antwoord

De inbreng van de inwoners verwerkten we in een aantal uitgangspunten. Deze dienden
als basis voor de Transitievisie Warmte (TVW). Het gaat bijvoorbeeld om:
 Betaalbaarheid

 Realisme en duurzaamheid
 Aardgasvrij in 2030 is geen doel op zich
U vindt alle uitgangspunten op pagina 11 van de TVW.

De huidige energiemarkt zorgt ervoor dat huishoudens kunnen wisselen van energieleveranciers als
zij bijvoorbeeld niet tevreden zijn over de service of prijs (keuzevrijheid). Hart voor Medemblik
vindt het belangrijk dat huiseigenaren mogen kiezen of hun huis op een warmtenet wordt
aangesloten. Hoe voorkomen wij een handjeklapindustrie? Wij willen duidelijkheid over de
keuzevrijheid van huishoudens.
3.

De energieprijs van warmtenetten zijn vaak hoger vanwege de monopolypositie. Hoe
waarborgt u de energieprijs en keuzevrijheid bij huishouden die gebruik willen maken
van een warmtenet vergeleken met andere alternatieve of gebruik van gas?

Antwoord

Het Rijk komt met een nieuwe Warmtewet. Hierin komen regels vast te liggen over
warmtenetten. De wet regelt onder andere wat de maximum tarieven zijn die
warmtebedrijven aan hun klanten mogen rekenen. Zo zijn consumenten beschermd
tegen te hoge tarieven.
Keuzevrijheid
Bewoners hoeven zich niet aan te sluiten bij het warmtenet in hun wijk. Bewoners
kunnen ook komen met eigen, individuele oplossingen. In wijken waar we kansen zien
voor een collectief warmtenet, gaan we dan ook eerst in gesprek met de bewoners.
Hebben bewoners interesse in een warmtenet? Of ligt de voorkeur bij individuele
oplossingen?

4.

Wie bepaalt de energieprijs van een warmtenet of collectief bronnet?

Antwoord

Zie hiervoor bij antwoord 3. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert
hierop.

5.

Is het voor een huishouden eenvoudig om te wisselen naar een van de andere
alternatieven?

Antwoord

Dit is afhankelijk van de warmteoplossing. In een wijk waar elektrisch verwarmen de
oplossing is kan makkelijk van energieleverancier worden gewisseld. Dat is nu de
situatie, deze blijft zo.
In het geval van een warmtenet is dit moeilijker. Om een business case financieel
haalbaar te maken zal een warmtebedrijf contractuele afspraken gaan maken met
bewoners over onder andere de contractduur. De nieuwe warmtewet geeft hiervoor
regels, het huidige wetsvoorstel noemt een minimale contractduur van 5 jaar.

6.

Voor welke partij zijn de kosten van onderhoud van zo’n warmtenetten of collectief
bronnet?

Antwoord

Het bedrijf dat het warmtenet exploiteert betaalt de kosten van onderhoud van het
warmtenet.

Eerder heeft Hart voor Medemblik vragen gesteld over de betaalbaarheid van aardgas vrije
woonwijken. De vragen zijn niet of nauwelijks beantwoord en in dit raadsvoorstel is er weer geen
duidelijkheid over de kosten.
Zonder dat de kosten inzichtelijk zijn wilt u wel beginnen met de transitievisie warmte en de eerste
wijken al van het gas af halen. Inwoners hun grootste zorg is betaalbaarheid daarom heeft Hart voor
Medemblik op het gebied van betaalbaarheid de volgende vragen.
7.

Voordat een wijk van het gas af gaat weet een huishouden dan hoeveel het gaat kosten
en wie dat gaat betalen?

Antwoord

Ja, dit werken we uit in het WUP. Zie antwoord 1.

8.

U geeft aan te streven naar de laagst maatschappelijke kosten. Wat voor invloed heeft
dit voor de woonlasten voor laag- en middeninkomens?

Antwoord

We gaan uit van woonlastenneutraliteit. Dit geldt voor alle inkomensgroepen.

9.

Waarom kan de gemeente Medemblik de kosten van het aardgas af niet specificeren als
dit wel andere gemeenten lukt?

Antwoord

We gaan dit nader specificeren per wijk in de zogenaamde Wijkuitvoeringsplannen. Zie
ook antwoord 1. Deze gaan we nog opstellen, vandaar dat we dit nu nog niet kunnen
specificeren.

10.

Klopt de inschatting van de fractie Hart voor Medemblik dat het onmogelijk is deze
ambities vanuit de gemeentekas te financieren? Dat we in elk scenario dan ook
afhankelijk zijn van (door belastinginkomsten opgebrachte) grote financiële bijstand
van het rijk?

Antwoord

Ja, wij denken dat uw inschatting klopt.

Woonlasten
11.

Bent u bereid bij elk investeringsbesluit een inschatting voor te leggen van de wijziging
van de woonlasten als gevolg van maatregelen uit de transitievisie?

Antwoord

De Wijkuitvoeringsplannen stelt de raad vast. Eventuele investeringsbesluiten waarover
de raad gaat, leggen we ter besluitvorming voor. Deze gaan we dan inderdaad nader
onderbouwen.

12.

Bent u bereid een woonlastenmonitor op te stellen waarin wordt bijgehouden of en hoe
de klimaatmaatregelen uit de transitievisie warmte leiden tot een verandering van de
woonlasten voor verschillende groepen bewoners?

Antwoord

Zie ook antwoord 1 en 11. Daar geven we aan dat we voor het WUP gedetailleerde
berekeningen maken over de kosten en de haalbaarheid van de plannen. Tussentijds
maar ook achteraf monitoren vinden wij belangrijk. Ook welk effect dit heeft op de
woonlasten van de betrokken bewoners.

