
TRANSITIEVISIE WARMTE MEDEMBLIK
‘Samen stapsgewijs op weg naar een aardgasvrije, 

leefbare toekomst’. 

30 maart | SDE
Van TVW naar stapsgewijze, 
haalbare aanpakken.



GEMEENTE MEDEMBLIK



GEMEENTE MEDEMBLIK
17 kernen:
• Medemblik: 8.599 inwoners
• Lambertschaag: 179 inwoners

• 4 kernen (6.000 – 8.600 inwoners)
• 7 kernen (1.000 – 2.500 inwoners)
• 6 kernen (< 1.000 inwoners)

Bedrijventerreinen en (cluster van) glastuinbouw
3 woningcorporaties



GEMEENTE MEDEMBLIK



DOOR DE OOGHAREN HEEN

• In veel kernen lage bebouwingsdichtheid: individuele oplossing

• Meerdere bedrijventerreinen: andere dynamiek

• Veel nog onbekend, we zijn net begonnen

• Focus nu op energie besparen 



TRANSITIEVISIE WARMTE
is gevolg van samenwerking met:
 Netbeheerder
 Woningcorporaties
 Ook PWN dacht mee

Raadscommissie

Bewoners
 2 enquêtes
 Online bijeenkomst

Klankbordgroep



UITGANGSPUNTEN TVW - GEMEENTE
We hebben de tijd

Einddoel is 2050

Eerste wijken van het gas af voor 2030 is geen doel op zich

Veel is nu nog onbekend
o betaalbaarheid
o wet en regelgeving
o techniek nog volop in ontwikkeling



GEZAMENLIJKE UITGANGSPUNTEN 
Betaalbaarheid
 Laagste maatschappelijke kosten
 Woonlastenneutraliteit

Realisme en duurzaamheid
 Bewezen technieken en een haalbare fasering

Communicatie en participatie
 Werken aan draagvlak
 Informeren en faciliteren

Samenwerking
 Breed gedragen keuzes door afstemming en samenwerking



WAT IS DE TVW VOOR MEDEMBLIK?

Koersdocument: geeft richting aan de uitvoering

Route 1: Gemeentebrede aanpak

v Basiscommunicatie op orde

v Wat kunnen inwoners nu al doen

v Bij wie kunnen ze terecht 



ROUTE 1 TVW

Gemeentebrede aanpak

Altijd goed maatregelen
1. Isoleren, isoleren, isoleren
v in 2021 bijvoorbeeld met RREW – in samenwerking met wonincorporaties

2. Duurzame opwek

3. Ventileren

4. Afsluiten aardgas
v Met pioniersregeling aardgasvrij



WAT IS DE TVW VOOR MEDEMBLIK?

Koersdocument: geeft richting aan de uitvoering

Route 2: Aan de slag in 7 kansenwijken

Basis om gesprek met bewoners en ondernemers aan te gaan:

• is er draagvlak voor de warmteoptie?

• gezamenlijk warmteoptie en fasering bepalen 

• warmteopties verder onderzoeken



ROUTE 2 TVW

Aan de slag in 7 kansenwijken:

Ø 4 kansenwijken elektrisch verwarmen: 
Ø nieuwe al goed geïsoleerde woonwijken
Ø weinig nodig om woningen van het aardgas af te halen

Ø 3 kansenwijken met warmtenetten: bedrijventerreinen in de buurt van bestaande duurzame 
warmtebronnen: 

Ø 2 alleen bedrijventerrein
Ø 1 kansenwijk van combinatie bedrijventerreinen en woonwijk met gerenoveerd corporatiebezit



HOE NU VERDER?

1) Informeren en activeren van onze inwoners en 
bewoners van de kansenwijken

 Presenteren TVW aan onze inwoners en 
ondernemers

 Ophalen terugkoppeling en ideeën
 Samen aan de slag met inwoners en ondernemers

2) Stimuleren en co-creëren

3) Faciliteren en uitvoeren

Ook hier is samenwerking de basis:
 Woningcorporaties
 Netbeheerder
 Kernraden
 Klankbordgroep
 Warmtebronhouders
 Ondernemersverenigingen
 Energieloket ondernemers i.o.
 Energieloket particulieren (DBL)
 Bewonersinitiatieven
 overige



VRAGEN?


