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Ontwerp warmtetransitie visie
● Uit de chat krijg ik de indruk dat er veel fanatieke voorstanders en veel fanatieke
tegenstanders hebben deelgenomen aan de dialoogavond. Hoe gaat gemeente
Meppel de andere inwoners bij de warmtetransitie betrekken?
De ontwerp transitievisie warmte is tot stand gekomen met een diverse werkgroep van
stakeholders. Daarin waren en zijn verschillende meningen vertegenwoordigd.
Momenteel is er sprake van een uitgebreide participatie waarbij we naast de
dialoogavonden ook andere middelen inzetten om ook de andere inwoners de kans te
geven een bijdrage te leveren. Inwoners kunnen bijvoorbeeld hun mening geven in de
digitale enquête Swipocratie en via gastenboeken die in diverse wijken en dorpen
worden verspreid. Ook kan iedereen een formele zienswijze indienen.
●

Elektrisch koken is duurder dan koken op gas. Het voordeel is wel dat je de energie
zelf kan opwekken. Met de afschaffing van de salderingsregeling wordt dat echter
deels weer onderuit gehaald. Kan de overheid niet meer consistent werken?
De salderingsregeling wordt per 1 januari 2023 aangepast, dit 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. Hoe eerder u dus
zonnepanelen aanschaft, hoe meer u nog kunt profiteren van de salderingsregeling. Ook
na afschaffing van de salderingsregeling verdienen zonnepanelen zich terug. Het is dus
altijd zinvol om deze te plaatsen, mocht dit kunnen. Als gemeente hebben we niet alle
invloed op landelijke regelgeving. Als lokale overheid zetten wij er in ieder geval op in
om een consistente lijn uit te zetten. Daarom doen wij ons best om dit in een vroegtijdig
stadium met inwoners te bespreken om tot draagvlak te komen. Een gedragen lijn
versterkt mogelijk ook de consistentie. We hebben echter geen glazen bol en er is
sprake van een behoorlijke innovatiekracht binnen de warmtetransitie. We zullen
gezamenlijk dan ook flexibiliteit moeten inbouwen en flexibel moeten zijn. Door in te
zetten op stappen die inwoners zonder spijt kunnen nemen maken we ons minder
afhankelijk van deze onzekerheden en ook dit draagt bij aan de consistentie.

● Als gemeente Meppel de warmtetransitie niet samen met burgers voor elkaar krijgt,
wordt het dan alsnog van bovenaf opgelegd?
Het Rijk heeft als doelstelling dat Nederland in 2050 volledig klimaatneutraal is. Dat we
van het aardgas af gaan staat vast. Op welk moment en op welke manier dat gebeurt,
bepalen we samen.

● Welke geen-spijt-maatregelen zijn er allemaal?
Als gemeente hebben wij expertise en ook energiecoaches in ons netwerk die u verder
kunnen helpen. Daarnaast adviseren wij u om eens te kijken op www.milieucentraal.nl
en om contact op te nemen met het Drentse Energieloket. We denken hierover graag
met u mee.
●

Een praktijkvoorbeeld: we zijn van het gas af en wekken de nodige elektra op met
zonnepanelen op één dakhelft. In verband met elektrisch rijden leggen we nu 14
panelen op een dak met plaats voor 36. Die andere 22 zijn namelijk niet rendabel
vanwege de terugleververgoeding. Naar ons idee zou die extra energie naar de
achterburen kunnen gaan die weinig plaats op hun dak hebben. Deze oplossing
vraagt om een ‘makelaarsfunctie’ van de gemeente. Is dat een optie?
Wij verkennen dit graag samen met u. In het kader van het wijkuitvoeringsplan kan dit
ook worden ingebracht.

●

De voorlichtingspagina van gemeente Meppel geeft aan dat je tot 2 juli zienswijzen
kunt indienen op de ontwerp transitievisie warmte. Dat is toch veel te beperkt, gezien
het geringe aantal mensen (minder dan 1% van de bevolking) dat tot nu toe mee
heeft gedaan?
De reactietermijn voor de zienswijzen is met twee weken verlengd tot 16 juli. Daarnaast
zetten we met verschillende communicatiemiddelen in op het activeren van inwoners en
ondernemers om iets van de visie te vinden. Hoeveel inwoners en ondernemers
uiteindelijk hun bijdrage hebben geleverd, vermelden we in het participatieverslag, zodat
dit op waarde kan worden geschat. Daarnaast zien wij dit als een belangrijke eerste
stap, maar in de wijkuitvoeringsplannen wordt pas de daadwerkelijke techniekkeuze en
eventueel een termijn bepaald. Het wijkuitvoeringsplan zal wederom gepaard gaan met
de nodige participatie.

● Een aantal jaar geleden heeft Nederland 12 miljard euro geïnvesteerd in een
gasrotonde. In Duitsland ontvang je subsidie als je aan het gas gaat. De EU
subsidieert gaswinning in de Middellandse Zee met honderden miljoenen euro.
Is het echt wel de toekomst/realistisch om aardgas vrij te zijn?
In het Klimaatakkoord is vastgesteld dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken in
Nederland. Dat is omdat dit als één van de noodzakelijke maatregelen wordt gezien om
de CO₂-uitstoot in Nederland sterk terug te dringen. Ook andere landen zoals Duitsland
staan voor eenzelfde CO₂-opgave. In andere landen, waaronder Duitsland, is de situatie
op dit moment alleen anders dan in Nederland. Slechts een kwart van de Duitse
huishoudens is aangesloten op aardgas. De overige huishoudens maken gebruik van
warmtepompen of warmtenetten (20%) of van propaan, brandolie of steenkool. Deze
laatste drie zijn erg vervuilend. De Duitse overheid doet er daarom alles aan om deze

grote groep op korte termijn de overstap naar het duurzamere aardgas te laten maken.
Maar ook in Duitsland mag in 2050 geen CO₂ meer worden uitgestoten door woningen.
Aardgas is hier dus een tussenstap (zoals de hyrbide warmtepomp dat mogelijk in
Nederland wordt), maar over een aantal jaar moeten ook inwoners in Duitsland van het
aardgas af. Waarom er dan toch gaswinningen in Europa worden gesubsidieerd? De
komende jaren hebben we het nog nodig.
● Dat wijk Oosterboer in + 2024/2025 van het aardgas af gaat, dat is nogal een
verschil met 2040. En er wordt wat makkelijk gesproken over bewoner-investeringen
tussen € 5.000,- en € 34.000,-. Lijkt mij ook nogal discutabel aangezien de gemeente
zelf nog niet eens weet wat nu eigenlijk de beste oplossingen zijn, toch?
Oosterboer gaat in 2024 of 2025 niet van het aardgas af, maar we willen in dat jaar
graag starten met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan. In dit plan onderzoeken we
samen met inwoners en pandeigenaren in Oosterboer wat de mogelijkheden zijn om van
het aardgas af te gaan. Haalbaarheid en betaalbaarheid van de transitie staan hierbij
voorop. Als tijdens dit wijkuitvoeringsplan blijkt dat 2040 de eerst mogelijke haalbare en
betaalbare termijn is, kan het zo zijn dat de wijk pas in 2040 aardgasvrij wordt. Tijdens
het opstellen van het wijkuitvoeringsplan kan echter ook blijken dat een andere termijn,
zoals 2035, een haalbare termijn is.
● De techniek staat niet stil, er komen zeker nog nieuwe technieken aan! Hoe gaat
gemeente Meppel daar mee om?
Wij volgen het adagium ‘haast u langzaam’, waarmee we bedoelen dat we snelheid
willen maken, maar wel voor kwaliteit gaan. Dat betekent dat we ook open staan en
willen kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Bij de te nemen stappen zetten we
dan ook in op maatregelen waar we geen spijt van krijgen.
● Wat gaat de warmtetransitie aantoonbaar en meetbaar opleveren?
Met de visie ontstaat er een richting en dialoog in de samenleving. Het legt de basis voor
de vervolggesprekken met de inwoners en ondernemers.
● Is er in Meppel al een wijk die anders wordt verwarmd dan met (aard)gas?
Jazeker, er zijn de nodige projecten gerealiseerd zonder (aard)gas: soms een klein solitair
gebouw, hele rijen woningen, het nieuwe ziekenhuis en zelfs een complete wijk:
Nieuwveense Landen.
● Heeft gemeente Meppel ‘budgetneutraal’ al losgelaten?
Gemeente Meppel zet in op woonlastenneutraal. Hiermee volgen we de lijn van de
rijksoverheid.

● Indien we weten wat gemeente Meppel nu daadwerkelijk per wijk van plan is, kun je
als bewoner beter een beslissing nemen. Nu is er nog teveel onzekerheid. Wanneer
weten we dat?
Op dit moment kunt u ervan uitgaan dat als er voor uw wijk geen warmtenet als
voorkeursoptie in de ontwerp transitievisie warmte staat, deze er ook niet gaat komen. In
dat geval liggen individuele oplossingen (warmtepompen), eventueel aangevuld met
duurzaam gas, het meest voor de hand. Voor de wijken waar wel een warmtenet in de
ontwerp transitievisie warmte staat probeert de gemeente de komende vijf jaar meer
duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van deze techniek. Maar ook hier bent u vrij
om, wanneer u nu al aardgasvrij wilt wonen, de overstap te maken op bijvoorbeeld een
warmtepomp.
● Worden de vragen en antwoorden meegenomen in een nota voor bijvoorbeeld
reactie en commentaar, als aanvulling bij de besluitvorming?
Zeker. We verwerken de uitkomsten van de participatie in een participatieverslag.
Daarnaast komt er ook een afzonderlijke inspraaknota waarin we de binnengekomen
zienswijzen/inspraakreacties van een antwoord voorzien. Deze stukken worden
onderdeel van de besluitvorming.

