Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie
Nummer

DOC-20-329397

Zaaknummer

Z-19-083029

Naam commissielid

I. Neefjes

Fractie

PW2010

Onderwerp

Commissievragen PW2010 raadscie. 7-12 agendapunt 4.1

Datum waarop de vraag is gesteld

7 december 2020

Transitievisie Warmte gemeente Medemblik
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling
Inleiding
In reactie op de vraag 2 van Groen Links m.b.t. het in kaart brengen van aanwezige Geo- of Rio
thermie.
1.

Wat is de gedachte erachter, om te besluiten, om informatie die de provincie al in kaart
heeft gebracht om die niet gelijk mee te nemen in de kaarten van dit onderzoek, om zo
het plaatje geheel te laten zien?

antwoord

Voor de Transitievisie Warmte van onze gemeente is dit nu nog niet realistisch om als
bron in te zetten. Althans niet voor de kansenwijken waarin we nu willen beginnen. Om
deze bron te kunnen benutten zijn er warmtenetten nodig met een
aanvoertemperatuur van maximaal 70 °C. Hiermee zijn kleinschaliger projecten
mogelijk dan bij restwarmte en geothermie vaak het geval zal is.

In reactie op de vraag 1 van Hart voor Medemblik waarin de vraag gesteld wordt over de
beschikbaarheid van voldoende kundige arbeidskrachten heb ik nog een vraag. U stelt in uw
antwoord als laatste zin dat deze groep erg belangrijk wordt gevonden. U benoemt eerder in uw
antwoord ondernemers, maar als genoemde stakeholders in de WUP komen zij voor in de rij van
afnemers van de nieuwe energie en naar het mij schijnt niet als leveranciers/facilitators van
diensten om die warmtevoorzieningen mogelijk te maken.
2.

Hoe en op welk moment in het WUP proces, waar u veel componenten van noemt,
wordt er onderzoek gedaan naar voldoende beschikbare en deskundige arbeidskrachten
en welke actie wordt ondernomen om tijdig over dit contingent arbeidskrachten te
beschikken?

Antwoord

Tijdens het opstellen van de WUP kijken we ook of een techniek uitvoerbaar is. En, of
er voldoende ondernemingen aanwezig zijn die dit kunnen uitvoeren.

3.

Wat gaat u doen of heeft u al gedaan in samenwerking met de regio aan het dreigende
te kort van deze grote groep benodigde arbeidskrachten waar al jaren over gesproken
wordt, om hen tijdig de benodigde scholing te laten krijgen en afronden?

Antwoord

In de regio voeren we dit gesprek.

