
                                             

Motie 017  
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2021 

 

Onderwerp: Warmtetransitie  

Overwegende: 

Dat in de tweede kamer een motie van de leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) is aangenomen 
de derde tranche van het Programma Aardgasvrije Wijken pas open te stellen wanneer het 
bewonerstevredenheidsonderzoek gereed is en aanvragen alleen dan te honoreren als geborgd is dat 
de pilot voor alle bewoners betaalbaar is en kan rekenen op draagvlak en betrokkenheid, 

Dat uit het hierboven aangegeven bewonerstevredenheidsonderzoek inmiddels is gebleken dat de 
proeftuinaanpak een gemiddelde scoort van 5,3 en dat 46% van de inwoners van de proeftuinen het 
cijfer 1 tot 5 geeft. Dat mensen vinden dat aardgasvrij door de overheid wordt opgelegd en dus ook 
betaald moet worden door de overheid. Hierin speelt mee dat in de perceptie van bewoners het 
aardgasvrij maken een financieel voordeel zou moeten brengen, terwijl ze alleen maar geconfronteerd 
worden met kosten. Verder is er duidelijk nog veel discussie en ook onduidelijkheid over de 
alternatieven voor aardgas. Dit maakt bewoners onzeker en ze missen deze (onafhankelijke) kennis in 
het proces. Dit resulteert in twijfels of soms ook expliciet wantrouwen richting de voorgestelde 
technieken. Het zorgt voor onvrede over de aanpak. Dan blijkt tot slot uit het onderzoek dat de eis uit 
de motie Koerhuis/Beckerman dat de warmtetransitie voor alle inwoners betaalbaar moet zijn 
simpelweg niet wordt gehaald, mensen kunnen het financieel niet meemaken.  

Dat in verhouding het aandeel oudere woningen (bouwjaar vóór 1990) in Midden-Groningen zeer hoog 
is, 

Dat experts hebben becijferd dat het aardgasvrij maken van deze woningen €50.000 tot enkele tonnen 
kost (bron RTL-Nieuws 16 januari 2021) 

Dat experts hebben aangetoond dat vele van deze oudere woningen überhaupt niet zonder gas te 
verwarmen zijn 

Roept het college op: 
- Vanuit de huidige formatie een meldpunt dan wel helpdesk in te stellen waar recente informatie over 
de beschikbare techniek en kosten van oplossingen voor de warmtetransitie voorhanden zijn. 
- Dit meldpunt dan wel helpdesk in te zetten voor inwoners, die als gevolg van de warmtetransitie en 
de bouwstijl of leeftijd van hun woning, met onverantwoord hoge investeringskosten dreigen te worden 
geconfronteerd. 
- Gedurende de looptijd van de warmtetransitie actief te communiceren over de expertise die bij de 
gemeente beschikbaar is 
- Steeds samen met inwoners te streven naar een warmtetransitie waarbij de juiste oplossingen hand 
in hand gaan met verantwoorde investeringen zodat iedere inwoner dit kan gaan meemaken. 
- Deze bovengenoemde punten onderdeel te laten zijn van het beleidsplan Warmtetransitie dat de 
Raad ter besluitvorming zal worden voorgelegd. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Slochteren, 8 juli 2021 

Namens de fracties van  
 VVD,                PvdA,                          LMG                          GBMG 
 
 
Chris Ubels       Thea van der Veen    Nette Kruzenga         Markus Ploeger  
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Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


