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Medemblik, 3 december 2020.
Onderwerp: Transitievisie Warmte
Geacht College,
De gemeente Medemblik heeft het aardgasvrij wonen in 2050 tot doel gesteld. Daartoe gaat de
gemeente per wijk bekijken wat de beste optie is (elektrisch / warmtenet / hernieuwbaar gas). De
uiteindelijke keuze is afhankelijk van o.m. de vraag wat er technisch mogelijk is, de kosten, het
aanbod van duurzame bronnen en de voorkeur van bewoners / pandeigenaren.
Welke keuze er ook gemaakt wordt, het is van grootste belang om alle eigenaren van panden en
bewoners van een wijk hierbij te betrekken. Want zonder draagvlak zijn plannen gedoemd te
sneuvelen. Gebleken is, dat in het voortraject slechts ongeveer 460 personen / instellingen hebben
gereageerd op de door de gemeente gehouden enquête.
Graag zouden wij dan ook van u willen weten hoe u bij de verdere uitwerking en uitvoering van
plannen garandeert, dat iedereen in een wijk daar ook daadwerkelijk bij wordt betrokken.
Meer en meer bekruipt ons - en niet alleen ons - het gevoel, dat de gemeente Medemblik in
navolging van andere gemeenten de afweging van alle voor- en nadelen van de mogelijke varianten
om tot een voor een wijk verantwoorde keuze te komen, simpelweg overslaat en de keuze laat vallen
op een z.g. hoge temperatuur (85⁰ C) warmtenet. Dat baart ons zeer grote zorgen.
Wij zouden daarom graag willen weten, of:
1. u andere mogelijkheden nog gaat onderzoeken en als dat niet het geval is, waarom dat niet
gebeurt?;
2. u andere mogelijkheden al heeft onderzocht en wat dan de uitkomsten zijn van dat
onderzoek?
Omdat de (technische) ontwikkelingen - waar het de mogelijkheden betreft om van het gas af te
gaan - zich in een razendsnel tempo voltrekken, zouden wij daarnaast van u willen weten welke
concrete mogelijkheden er zijn om in te spelen op die ontwikkelingen.

Omdat dat voor de overgrote meerderheid van de inwoners van doorslaggevend belang is, is de
vraag, die wij in het kader van het onderzoek naar alternatieven graag beantwoord zouden willen
zien, hoe u in de praktijk garandeert, dat de overstap naar gasloos voor iedereen echt kostenneutraal
is. Zeker nu een meerderheid van de Tweede Kamer een motie van de SP heeft aangenomen,
inhoudende dat verduurzaming van woningen lastenneutraal moet gebeuren.
Waar wij tot op heden niemand van de gemeente over heb gehoord, is de aandacht die er als gevolg
van de opwarming van de aarde ook zou moeten zijn voor koeling, m.n. in de maanden mei tot en
met augustus. Een volgende vraag, die wij dan ook graag beantwoord zouden willen zien, is de
vraag, op welke wijze er in de alternatieven aandacht wordt besteed aan de koeling. Duidelijk mag
zijn, dat als er alleen maar wordt ingezet op een hoge temperatuur (85⁰ C) warmtenet daar geen
enkele aandacht voor is.
Uw reactie zien wij graag op korte termijn van u tegemoet.
Een kopie van deze brief zenden wij naar de leden van de gemeenteraad en de andere kernraden.
De Stadsraad Medemblik,
Namens deze:

John Leystra, secretaris

