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Betreft   : rol van de Stadsraad Medemblik bij  

  de uitvoering van de Transitievisie Warmte 
 
Geacht College, geachte Raadsleden, 
 
Tijdens de digitale bijeenkomst van 6 april jl. is de vraag gesteld, of en zo ja, welke rol de 
kernraden voor zichzelf zien - zowel gemeente breed als in de kans wijken - bij de uitvoering 
van de Transitievisie Warmte. Deze vraag is onderwerp van bespreking geweest tijdens onze 
vergadering van 13 april jl. 
 
Als Stadsraad Medemblik zien wij voor ons zelf geen rol weggelegd bij de uitvoering van de 
Transitievisie Warmte, omdat: 

 wij wel opkomen voor de belangen van de bevolking van Medemblik, maar wij als 
Stadsraad geen vertegenwoordiging zijn van de bevolking van Medemblik en onze 
standspunten dan ook niet geacht kunnen worden een weerspiegeling te zijn van die 
van de bevolking van Medemblik; 

 wij - als wij wel een actieve rol zouden gaan spelen - in een ongewenste dubbelrol 
terecht zouden kunnen komen. 

 
Welke rol zien wij wel voor onszelf weggelegd? 
Wij zullen het verdere proces wel kritisch blijven volgen en bewaken. Daarbij staan de 
belangen van de inwoners van de kern Medemblik voorop.  
 
Nogmaals een dringend verzoek om een pas op de plaats te maken 
Op dit moment zijn er - als het gaat om de uitvoering van de Transitievisie Warmte - nog een 
groot aantal zaken onduidelijk.                                                                                                                               
 
Op dit moment is ook voor u totaal nog niet duidelijk, hoe het beginsel dat verduurzaming 
van woningen lastenneutraal moet gebeuren precies moet worden uitgelegd. U heeft 
aangegeven te wachten op nadere uitleg van dit begrip door het Ministerie. Maar voor 
eigenaren van woningen is het nu juist cruciaal, dat zij van tevoren weten hoe het financiële 



plaatje er uit komt te zien als zij besluiten om hun woningen van het gas af te halen. Zo lang 
die duidelijkheid niet gegeven kan worden, vinden wij dat uitvoering van de Transitievisie 
Warmte moet worden opgeschort.                                          
 
Daarnaast is inmiddels wel duidelijk, dat de kosten om woningen van het gas af te halen veel 
hoger blijken te zijn dan oorspronkelijk was gedacht. Meer dan tot nu toe zou er daarom 
gekeken moeten worden naar alternatieven, die wel betaalbaar zijn voor de burger.                                                                     
 
Wij herhalen dan ook het in onze brief van 1 april jl. neergelegde dringende verzoek aan u 
om een pas op de plaats te maken. 
 
 
Stadsraad Medemblik 
 
secretaris, 
J.C. Leystra 


