FAQ’s Berggierslanden 16 juni

1. Kosten
●

Financiële compensatie:

-

Wij hebben een aantal jaar geleden flink geïnvesteerd in een gashaard. Deze
wordt nutteloos als we van het gas af moeten. Wie draait er voor de kosten op
als we deze niet meer kunnen gebruiken en eruit moeten halen en de boel
moeten verbouwen?
Wij begrijpen uw zorg. De voorwaarden om van het aardgas af te gaan zijn nog in
ontwikkeling. Het is nog onbekend hoeveel de warmtetransitie gaat kosten en wie
dit gaat betalen. Tijdens het maken van het wijkuitvoeringsplan willen we samen
onderzoeken wat de aardgasvrij-mogelijkheden zijn en welk prijskaartje hieraan
hangt. In de ontwerpvisie is één van de uitgangspunten dat we als gemeente willen
dat de transitie betaalbaar is.

-

Wij hebben behoefte aan informatie over de financiële kant van de transitie.
Waaronder specifiek een compensatieregeling in verband met gedane
investeringen in cv-ketels en het moeten vervangen van gasfornuizen door
elektrische fornuizen.
Op dit moment kunnen inwoners gebruik maken van subsidies, leningen of
collectieve inkoopacties. Via het Drentse Energieloket kunt u zich hier uitvoerig over
laten informeren. Het is nog onbekend hoeveel de warmtetransitie gaat kosten en
wie dit gaat betalen. De voorwaarden om van het aardgas af te gaan zijn nog in
ontwikkeling. Tijdens het maken van het wijkuitvoeringsplan willen we samen
onderzoeken wat de aardgasvrij-mogelijkheden zijn en welk prijskaartje hieraan
hangt. In de ontwerpvisie is één van de uitgangspunten dat we als gemeente willen
dat de transitie betaalbaar is.

-

Op welke wijze worden inwoners tegemoet gekomen in de extra kosten die
gemaakt moeten worden?
De voorwaarden om van het aardgas af te gaan zijn nog in ontwikkeling. Het is nog
onbekend hoeveel de warmtetransitie gaat kosten en wie dit gaat betalen. Bij het
maken van het wijkuitvoeringsplan zullen we dit thema zeker verder met u gaan
verkennen. In de ontwerpvisie is één van de uitgangspunten dat we als gemeente
willen dat de transitie betaalbaar is.

-

Ons huis is pas opgeleverd mét gasaansluiting. Wij zijn zeker niet van plan dit
zelf aan te passen gezien onze eigen investering. Hoe gaat de gemeente dit
betalen? Dit had op voorhand bekend kunnen en moeten zijn. Voor deze
investering hebben wij geen geld beschikbaar. Ook geen extra lening mogelijk.
Tijdens het wijkuitvoeringsplan zijn we van plan samen te onderzoeken wat de
aardgasvrij-mogelijkheden zijn en welk prijskaartje hieraan hangt. In de ontwerpvisie
is één van de uitgangspunten dat we als gemeente willen dat de transitie betaalbaar
is. Is dit voor uw woning nog niet het geval op dit moment, dan kan het zijn dat dat
moment voor u later aanbreekt, bijvoorbeeld over 15 jaar (wanneer uw cv-ketel aan
vervanging toe is).

-

Op langere termijn is de afschaffing van de salderingsregeling voor
zonnepanelen een flinke domper. We verbruiken veel meer energie in de winter
dan in de zomer voor verwarming van ons huis, terwijl we dan ook weinig
terugleveren. Hoe wil de gemeente of overheid hier in tegemoet komen?
Het aanpassen van de salderingsregeling per 1 januari 2023 is nog een voorstel en
dus nog niet definitief. Vanuit de rijksoverheid luidt het voorstel nu dat het
salderingspercentage per jaar geleidelijk afneemt tot 0% vanaf 2031 en later. Hoe
eerder u dus zonnepanelen aanschaft, hoe meer u nog kunt profiteren van de
salderingsregeling. Ook na afschaffing van de salderingsregeling verdienen de
zonnepanelen zich natuurlijk terug. Het is daarom altijd zinvol om ze te plaatsen
mocht dit kunnen. Het klopt dat de stroom voor de warmtepomp in de winter vaak
ergens anders vandaan moet komen. En als uw gasaansluiting verdwijnt, gaat de
elektriciteitsrekening inderdaad omhoog. Echter, omdat een warmtepomp vanwege
een hoger rendement efficiënter werkt dan een cv-ketel, zijn de totale maandelijkse
kosten vaak lager dan met een cv-ketel in huis. Het verschil zal naar verwachting
toenemen met de stijging van de gasprijs.

-

Financiële plaatje, aanpassingen aan het huis: wat draagt de gemeente bij? De
wil is er wel, het geld niet.
Wij begrijpen uw zorg. De voorwaarden om van het aardgas af te gaan zijn nog in
ontwikkeling. Het is nog onbekend hoeveel de warmtetransitie gaat kosten en wie
dit gaat betalen. Tijdens het maken van het wijkuitvoeringsplan zullen we zeker over
dit thema doorpraten met elkaar. Want Gemeente Meppel heeft betaalbaarheid als
uitgangspunt.

-

Wie gaat de kosten voor de aanschaf van de warmtepomp dragen? Ik weet dat er
een subsidie is, maar dan nog is de terugverdientijd tientallen jaren. Krijgen we
daarin een tegemoetkoming van de gemeente? Komt er ook iets van een
collectieve inkoop of iets dergelijks?

Betaalbaarheid is één van de uitgangspunten van de gemeente. Concrete
tegemoetkomingen zijn er op dit moment nog niet. Momenteel loopt er wel een
collectieve inkoopactie, ondersteund door de gemeente, voor
duurzaamheidsmaatregelen op bespaar-lokaal.nl. Voor Berggierslanden kan in het
kader van het wijkuitvoeringsplan ook een collectieve inkoop worden overwogen.

●

Subsidiemogelijkheden:

-

Is er op (korte) termijn subsidie vanuit de gemeente beschikbaar voor bewoners
die nu al een inspanning willen leveren om gasloos te wonen?
Er zijn financiële regelingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijke niveau. Het
Drentse Energieloket kan u hier uitvoerig over informeren. Momenteel loopt er wel
een collectieve inkoopactie, ondersteund door de gemeente, voor
duurzaamheidsmaatregelen op bespaar-lokaal.nl. Voor Berggierslanden kan in het
kader van het wijkuitvoeringsplan ook een collectieve inkoop worden overwogen.

-

Biedt de gemeente Meppel subsidie voor zonnepanelen en warmtepompen?
Er zijn financiële regelingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijke niveau. Het
Drentse Energieloket kan u hier uitvoerig over informeren.

-

Welke subsidieregelingen komen er/zijn er voor het aardgasvrij maken van
Berggierslanden?
Tijdens het wijkuitvoeringsplan zijn we van plan samen te onderzoeken wat de
aardgasvrij-mogelijkheden zijn en welk prijskaartje hieraan hangt. In de ontwerpvisie
is één van de uitgangspunten dat we als gemeente willen dat de transitie betaalbaar
is. Er zijn financiële regelingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijke niveau. Het
Drentse Energieloket kan u hier uitvoerig over informeren.

-

Is er ondersteuning en/of subsidie vanuit de gemeente beschikbaar voor
ondernemers die een actieve bijdrage willen leveren aan dit vraagstuk?
De gemeente Meppel is zeer geïnteresseerd in ondernemers die een aanpak in
gedachten hebben voor dit vraagstuk. Wellicht behoort ondersteuning vanuit de
gemeente tot de mogelijkheden. Wij gaan hier graag nader over in gesprek. U kunt
hiervoor contact opnemen met projectleider Peter Hamming via
p.hamming@meppel.nl of 14 0522.

●

Verwachte kosten:

-

Wat zijn de te verwachten kosten per huishouden?
De kosten per huishouden zijn lastig in te schatten doordat er veel factoren
meespelen. Wanneer uw huis al aardgasvrij-gereed is (inductiekookplaat,

vloerverwarming) bent u voordeliger uit dan wanneer u nog aanvullende
maatregelen moet nemen om de overstap te kunnen maken. U kunt advies inwinnen
bij het Drents Energieloket om hier een beter beeld van te krijgen.
-

Hoe gaan jullie om met huizen die de laatste jaren gebouwd zijn? Bewoners
hebben geïnvesteerd in bijv cv-ketels die in 2030 zeker nog niet afgeschreven
zijn.
Op dit moment raden wij aan om de cv-ketel pas te vervangen met een
warmtepomp op het moment dat hij aan vervanging toe is (gemiddelde levensduur
15 jaar). Op die manier voorkomen we desinvestering. Tijdens het
wijkuitvoeringsplan kunnen we onderzoeken hoe groot deze desinvestering is als u
toch eerder besluit over te stappen en of dat de investering waard is.

