
FAQ’s Berggierslanden 16 juni 

 
8.   Ontwerp warmtetransitie visie 
 
● Het lijkt erop dat veel individueel gedaan moet worden. Wordt er ook nagedacht 

over collectieve mogelijkheden? 
In de ontwerp transitievisie warmte hebben we alle warmtebronnen in Meppel in 
kaart gebracht. Deze bronnen zijn verder onderzocht op basis van de 
beschikbaarheid en de kenmerken van de gemeente. We zien dat op niet veel 
plekken een collectieve oplossing mogelijk is. Wel kan er in het wijkuitvoeringsplan 
uiteraard onderzocht  worden of er iets gezamenlijks mogelijk is. Dit kan zowel gaan 
om bijvoorbeeld een gezamenlijke bodemlus waar warmtepompen op worden 
aangesloten, als om een gezamenlijke inkoopactie.   

 
● Welke kansen en oplossingen worden er gezien? En wat staat er in de 

ontwerpvisie? 
In de ontwerp transitievisie warmte kijken we naar de opgave voor Meppel. Welke 
opties hebben we voor een aardgasvrije gemeente in 2040 en welke vervolgstappen 
kunnen we in ieder geval maken. Ook wordt een aantal uitgangspunten benoemd 
om de transitie mogelijk te maken, bijvoorbeeld dat we als gemeente willen dat het 
betaalbaar. Het document is richtinggevend door aan te geven waar wordt gestart 
met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen samen met inwoners. Ook worden er 
kansrijke technieken benoemd. Voor Berggierslanden is dit vanwege het type huizen, 
de aanwezige bronnen en de leeftijd van de woningen een warmtepomp. Tijdens het 
opstellen van een wijkuitvoeringsplan worden meerdere technieken naast elkaar 
gelegd en wordt er samen met u nagedacht over de meest geschikte techniek. Op 
www.meppel.nl/warmtetransitie kunt u de ontweprvisie downloaden. 

  
● Jammer dat onze nieuwe huizen met een gasaansluiting zijn opgeleverd. Mocht 

dat überhaupt nog? Vanwege opgestelde plannen in 2017? 
Alle bouwvergunningen die na 1 juli 2018 zijn aangevraagd hebben geen 
aansluitplicht meer. Alle woningen met bouwvergunningen die vóór die datum zijn 
aangevraagd zijn nog aangesloten op een gasnet.  

 
● In de warmtevisie staat dat er geen isolerende opgave meer nodig is. Waar is dat 

op gebaseerd? Is er geen sprake van lekverliezen door roosters, ramen en 
dergelijke? 
Dit is gebaseerd op het bouwjaar en de beschikbare energielabels. Over het 
algemeen zien we in Berggierslanden veel woningen die gebouwd zijn na 1992. Dit 
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geeft een indicatie van de isolatiewaarde, dat is gemiddeld B+. Dit betekent niet dat 
er niks meer nodig of wenselijk is. Vergeleken met andere wijken in Meppel is de 
isolatie-opgave in Berggiersslanden echter het kleinst. 

  
● Welke aanpassingen moeten er nog meer gedaan worden, naast het investeren in 

een warmtepomp? 
Naar verwachting gaat dit vooral over de overstap naar koken op inductie en het 
aanpassen van de bestaande verwarming naar vloerverwarming of aanpassingen 
aan de radiatoren. We verwachten dat de nieuwste woningen in Berggierslanden dit 
al hebben, waardoor voor deze woningen de impact ‘beperkt’ blijft tot de aanschaf 
en installatie van een warmtepomp. 

  
● Wat levert het mij op? 

Concreet valt te denken aan lagere maandelijkse energierekening en een betere 
verkoopwaarde van de woning. Belangrijk is dat wij vooral samen met inwoners 
willen werken aan een toekomstbestendige wijk/woning. En wat het inwoners exact 
oplevert, dat is iets om gezamenlijk te verkennen in het wijkuitvoeringsplan 
aardgasvrij.  


