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Kosten
● Wie gaat het allemaal betalen?
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. In de ontwerpvisie
is één van de uitgangspunten dat we als gemeente willen dat de transitie betaalbaar is.
● Elektrisch koken in plaats van koken op gas, betekent ook dat je al je keukengerei
straks kunt weggooien. Het betekent ook veel lastiger koken dan koken op gas is
mijn ervaring. Wordt omschakelen gesubsidieerd?
In het kader van het wijkuitvoeringsplan moeten we naar de totale kosten kijken en dan
gezamenlijk kijken onder welke voorwaarden inwoners mee willen doen. Er zijn op dit
moment geen subsidies voor elektrisch koken. Elektrisch koken zien we steeds meer in
de samenleving. We verwachten dan ook niet dat daar landelijk nog subsidieregelingen
voor worden opgetuigd. Alle informatie hierover en over financiële regelingen op
landelijk, provinciaal en gemeentelijke niveau kunt u vinden bij het Drentse Energieloket.
● Als ik mijn huis ga isoleren, krijg ik geen subsidie. Hoe kan dat?
Er zijn financiële regelingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijke niveau. Het
Drentse Energieloket kan u hier uitvoerig over informeren.
● De kosten voor HR++ glas zijn voor mij € 7.000,- en leveren mij een besparing op van
€ 100,-. Waarom zou ik dat dan toch doen?
Dit is mogelijk voor u niet de meest voor de hand liggende eerste maatregel als het gaat
om besparen. We zullen gezamenlijk vooral moeten kijken naar de maatregelen die het
best passen bij uw woning. Wanneer uw gasverbruik al redelijk laag is of uw
isolatiewaarde van uw woning al goed is, dan is HR++ glas financieel bezien mogelijk
niet de beste keuze. Naast een financieel voordeel (in sommige woningen) zorgt HR++
glas ook voor andere voordelen zoals minder geluid van buiten in de woning en een
minder warm huis in de zomer. Ook wanneer de impact op de energierekening beperkt
zijn er daarom mensen die investeren in HR++ of zelfs HR+++ glas.
●

Hoe voorkomen we dat inwoners (en/of de gemeente) verkeerde keuzes maken met
onbetaalbaarheid als mogelijk gevolg?
Wat in ieder geval helpt is dat gemeente Meppel betaalbaarheid, flexibiliteit, kwaliteit
en samenwerking als uitgangspunten hanteert. Door betaalbaarheid en haalbaarheid in
de hele transitie voorop te zetten voorkomen we dat er verkeerde keuzes worden

gemaakt. We gaan immers pas iets doen als we echt zeker weten dat het kan. Door
aandacht te hebben voor kwaliteit, samenwerking en flexibiliteit leren we van elkaar en
bieden we de ruimte om daar waar we op dit moment nog geen haalbaar en betaalbaar
alternatief zien af te wachten en de visie bij te stellen.
●

In de ontwerp transitievisie warmte wordt een kosteninschatting genoemd. Zitten
daar bijvoorbeeld ook de kosten in voor het vervangen van een vloer, of het herstel
van schilder- of stucwerk? Of gaat het enkel om de 'kale' investering?
Deze inschatting houdt rekening met de grote investeringen, zoals de aanschaf en
aanleg van de warmtesystemen, de kosten van isolatie en de aanleg van bijvoorbeeld
vloerverwarming. Kleine aanpassingen zullen hier dus deels wel en deels niet onder
vallen. De kosten betreffen echter een indicatie en verschillen ook per situatie. Om een
beter inzicht te krijgen in de kosten voor uw situatie kunt u zich verder laten informeren.
Bijvoorbeeld door contact op te nemen met het Drents Energieloket.

●

Naast informatievoorziening vanuit gemeente Meppel: stimuleert de gemeente de
warmtetransitie/verduurzaming ook met financiële middelen?
Voor een onafhankelijk advies inclusief inzicht in de financieringsvormen kunt u het beste
contact opnemen met het Drentse Energieloket. Zij kennen ook de specifieke
mogelijkheden binnen gemeente Meppel. Er is een gemeentelijke duurzaamheidslening.
Dit is in de vorm van een revolverend fonds waar veel beroep op wordt gedaan
waardoor er niet altijd budget beschikbaar is. Voor de actuele situatie rondom deze
lening kunt u het beste contact opnemen met gemeente Meppel.

●

Als ik het goed las wordt voor Berggierslanden minimaal € 7.500,- aan kosten
verwacht. Lenen doe je naar mijn mening alleen voor de woning zelf, in de vorm van
een hypotheek. Je kunt toch niet verwachten dat iemand dat ineens ophoest?
Dit zijn inderdaad de minimale investeringskosten die we op dit moment verwachten
(waarbij we nog geen rekening hebben gehouden met subsidies). We begrijpen heel
goed dat niet iedereen dit kan of wil betalen. Daarom willen we in een
wijkuitvoeringsplan onderzoeken of en zo ja hoe we de transitie wel haalbaar en
betaalbaar voor iedereen kunnen maken. In de wijk Bergiersslanden willen we hiermee
starten, waarna steeds meer wijken volgen.

●

Ik las in de ontwerp transitievisie warmte dat er aan kale investering minimaal €
21.000,- per woning nodig is. Daar komen neem ik aan nog eigen kosten bij voor
aanpassingen van de woning en bijvoorbeeld vloerverwarming. Wordt hiervoor
subsidie verstrekt?
Hoeveel geld er nodig is is sterk afhankelijk van wat er in de woning moet gebeuren.
Sommige woningen zijn mogelijk al aardgasvrij gereed (juiste isolatie, juiste

verwarmingssysteem) en hoeven alleen de nieuwe installatie te betalen. In andere
woningen moet meer gebeuren en zijn de kosten hoger dan het genoemde bedrag. Het
uitgangspunt van de gemeente is dat de transitie haalbaar en betaalbaar voor iedereen
moet zijn. Subsidies kunnen hier een rol in spelen, maar de voorwaarden om aardgasvrij
te worden zijn nog in ontwikkeling.
●

Goed initiatief van gemeente Meppel. Maar naast informatievoorziening van de
gemeente wil ik toch vooral een financiële stimulans. Kortom, wat draagt de
gemeente bij aan mijn investeringen?
Voor een onafhankelijk advies inclusief inzicht in de financieringsvormen kunt u het beste
contact opnemen met het Drentse Energieloket. Zij kennen ook de specifieke
mogelijkheden binnen gemeente Meppel. Er is een gemeentelijke duurzaamheidslening.
Dit is in de vorm van een revolverend fonds waar veel beroep op wordt gedaan
waardoor er niet altijd budget beschikbaar is. Voor de actuele situatie rondom deze
lening kunt u het beste contact opnemen met gemeente Meppel.

●

Wordt er ook op meta-(gemeente)niveau gekeken naar de investering, en wat
daarmee qua maatschappelijke kosten betaalbaar is, dan wel hoe de verhouding van
investering tussen inwoner en overheid is?
In de ontwerp transitievisie warmte wordt op hoofdlijnen gekeken naar zowel de
maatschappelijke kosten als de kosten voor inwoners en pandeigenaren. Uiteindelijk
wordt in de wijkuitvoeringsplannen een definitieve afweging gemaakt tussen de
maatschappelijke kosten en eindgebruikerskosten waarbij we de visie voor heel Meppel
in het oog houden.

● Loopt er momenteel een collectieve inkoopactie, ondersteund door de gemeente,
voor duurzaamheidsmaatregelen.
Dat klopt. Kijk hiervoor op: https://www.bespaar-lokaal.nl/.
● Is RES provinciaal?
RES staat voor Regionale Energiestrategie. Nederland kent in totaal 30 RES-regio’s,
waarvan RES-regio Drenthe er één is. Meer informatie over deze en andere RES-regio’s
vindt u op https://www.regionale-energiestrategie.nl.
● Als mensen niet mee willen doen, dus niet van het aardgas af willen, is de aardgasleverantie dan gegarandeerd?
Op de korte termijn is de aardgas-leverantie gegarandeerd, op de lange termijn niet
meer. In 2050 moet iedereen in Nederland van het aardgas af zijn, dat staat in het
Klimaatakkoord. Voorlopig kunt u dus besluiten om niet mee te doen en ontvangt u
gewoon aardgas. De gemeente heeft als uitgangspunt dit zo lang mogelijk in stand te

houden en dwang om af te sluiten zo lang als mogelijk te voorkomen. Wij hebben dit
echter niet geheel in de hand. Op de langere termijn komt hier vanuit de rijksoverheid
mogelijk verandering in door de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord. Bijvoorbeeld
omdat wij niet in de hand hebben dat de gasprijs landelijk wordt verhoogd en daarmee
een toch een drukmiddel ontstaat. Wij hebben ook niet alle invloed op keuzes van
eigenaren van het aardgasnetwerk. Kortom, wij hebben als gemeente het uitgangspunt
om het samen te gaan doen. Door nu samen met u uit te zoeken wat de mogelijkheden
zijn, hopen wij op tijd een toekomstperspectief te bieden waar u op een voor u geschikt
moment naar kunt handelen. Dwang is absoluut niet onze insteek, maar we kunnen het
op voorhand niet uitsluiten. Daarom hechten we eraan om nu met u in gesprek te gaan,
zodat we de ruimte die er is om gezamenlijk keuzes te maken maximaal te benutten.
● In de ontwerp transitievisie warmte zijn verschillende warmtenetten gepland.
Waarom en hoe is dat te rijmen met het debacle van Meppelenergie en waar komt
die warmte dan vandaan?
Tijdens de totstandkoming van de ontwerp transitievisie warmte is gebleken dat voor
sommige gebieden er bronnen zijn die mogelijk goed inzetbaar zijn via collectieve
voorzieningen. Denk aan warmte uit oppervlaktewater, warmte uit afvalwater (RWZI) en
restwarmte van de industrie. Dit zal zeker nog nader onderzocht moeten worden. Deze
nadere onderzoeken willen we samen met de inwoners beoordelen tijdens
wijkuitvoeringsplannen. Samen met de inwoners moeten we concluderen of deze
oplossing dan nog steeds haalbaar en betaalbaar blijkt en hun de voorkeur heeft.
● Zitten er in de Werkgroep Warmtetransitie zowel voor- als tegenstanders van de
ambitie van gemeente Meppel om voor 2040 van het aardgas af te zijn?
De Werkgroep Warmtetransitie bestaat uit een combinatie van inwoners, ondernemers
en professionals. Binnen de werkgroep zijn er verschillende meningen, ook over de
ambitie met betrekking tot 2040. Als gemeente hechten we aan die verschillende
meningen, om zo samen te kijken wat wenselijk en haalbaar is. Daarnaast wordt er ook
op andere momenten constructief gesproken met voor- en tegenstanders.
● Hoe kun je als inwoners van Meppel meedoen, input geven aan de warmtetransitie
van Meppel?
Voor de ontwerp transitievisie warmte zijn er de komende periode formeel en informeel
verschillende manieren om input te geven: formeel via de terinzagelegging tot en met 16
juli 2021 en informeel via diverse activiteiten. Kijk op www.meppel.nl/warmtetransitie
voor het volledige programma.
● Doet Nijeveen ook mee aan de warmtetransitie Meppel?
In het voortraject is de energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen veelvuldig aanwezig

geweest bij de opgerichte werkgroep. Zij heeft ook zeker een constructieve bijdrage
geleverd aan de inhoud zoals die er nu ligt. Wel heeft de energiecoöperatie er op een
gegeven moment voor gekozen om in afwachting van een samenwerkingsovereenkomst
met gemeente Meppel vooralsnog geen actieve bijdrage meer te leveren aan de
werkgroep. Daarnaast zitten inwoners uit Nijeveen(en omgeving) bij de Werkgroep
Warmtetransitie en voeren wij individuele gesprekken met inwoners van Nijeveen.
Uitkomsten van deze gesprekken worden ook teruggekoppeld naar de werkgroep.
● Is er ook ruimte voor andere energiesystemen in de plannen van gemeente Meppel?
In de ontwerp transitievisie warmte staan per wijk technieken beschreven op basis van
huidige beschikbare data. Deze technieken staan niet vast. Pas bij het maken van de
wijkuitvoeringsplannen wordt onderzocht of de voorgestelde technieken inderdaad de
beste oplossing zijn voor de betreffende wijken.
● Waarom worden er geen renteloze leningen aangeboden?
Gemeente Meppel sluit aan bij landelijke en provinciale leningen om op die manier tot
een zo laag mogelijke rente te komen. Meer informatie hierover is beschikbaar via het
Drentse Energieloket.
● Waarom worden er leningen aangeboden en geen subsidies?
Er zijn wel degelijk subsidies mogelijk. Meer informatie hierover is beschikbaar via het
Drentse Energieloket.

