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Honderdduizenden huishoudens hebben
stadsverwarming. Het lijkt duurzaam, maar dat valt
vaak tegen en dat geldt helemaal voor de prijs.
Lokale initiatiefnemers strijden om dit te veranderen.

46

CONSUMENTENGIDS NOVEMBER 2016

AANPASSING
WARMTEWET
De Consumentenbond wil dat het
niet-meer-dananders-principe
(NMDA), waardoor
huishoudens met
stadsverwarming
niet meer betalen
dan die met een
gasgestookte cvinstallatie, het
uitgangspunt blijft.
Verwarrende definities in de Warmtewet leiden ertoe
dat consumenten
te veel betalen. Die
definities moeten
dus worden aangepast. Verder horen
consumenten met
stadsverwarming
de mogelijkheid
te krijgen zich
tegen redelijke
kosten van het net
te laten afsluiten
en indien mogelijk over te gaan
naar een gewone
gasaansluiting.
Daarnaast moet de
duurzaamheid per
warmtenetwerk
inzichtelijk worden
gemaakt, en aan de
bewoners worden
gerapporteerd.

TEKST ELS BRENNINKMEIJER

Naar schatting 600.000 huishoudens
in Nederland hebben stadsverwar
ming. Warm water en verwarming
krijgen ze via een netwerk van warm
teleidingen. Het moest een milieu
vriendelijk alternatief voor gas zijn:
huizen zouden worden verwarmd
met restwarmte, bijvoorbeeld van
een energiecentrale.
Maar steeds vaker worden er voor
stadsverwarming speciale eenheden
gebouwd, waar geen restwarmte
meer aan te pas komt. Niet duurzaam
dus. Veel consumenten zijn vooral
teleurgesteld dat stadsverwarming
soms veel duurder blijkt dan stoken
met gas.
Wie is aangesloten op stadsverwar
ming, kan niet zomaar overstappen
naar een andere warmteleveran
cier. De warmtenetten zijn namelijk
niet met elkaar verbonden, zoals bij
elektriciteit en gas. Vaak is er maar
één lokale energiebron en is er één
leverancier, die de warmte opwekt.
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TE VEEL BETALEN

Overstappen naar een goedkopere
aanbieder is er dus niet bij. Mede
hierdoor betalen consumenten met
stadsverwarming al jaren te veel.
Derk Jansen uit Tilburg had dat niet
direct in de gaten. Hij verhuisde in
2009 naar de wijk De Reeshof. ‘Toen
ik er een jaar woonde, kreeg ik een
naheffing van €2000. Ik schrok me
rot. Daarna ben ik me gaan verdie
pen in stadsverwarming en stond ik
nog meer versteld.’ Consumenten
met stadsverwarming betalen per
jaar gemiddeld €200 tot €300 te
veel, becijferde Jansen. ‘Je huurt
verplicht apparatuur en een zoge

heten afleverset voor ongeveer €170
per jaar van de leverancier. Schaf je
die spullen aan, dan kost het €600.
Daarnaast betalen we in Tilburg 30
jaar lang een aansluitbijdrage – dat
is over al die jaren samen €2000 tot
€10.000.’ Derk Jansen en de Stich
ting Reeshofwarmte willen dat dit
verandert.
Een ander pijnpunt is dat veel huizen
met stadsverwarming slecht geïso
leerd zijn. Jansen: ‘Als projectontwik
kelaars stadsverwarming aanleggen,
scoren ze punten op een schaal voor
duurzame maatregelen. Nieuwe
woningen moeten een bepaald aantal
punten halen. De ironie is dat corpo
raties door de aanleg van stadsver
warming genoeg punten krijgen om
andere maatregelen, zoals isolatie,
achterwege te kunnen laten. Dat is de
wereld op zijn kop.’

WARMTEWET

Lokale groepen, zoals de Stichting
Reeshofwarmte, kaarten de proble
men en de hoge kosten van stads
verwarming al jarenlang aan bij de
politiek. Ook Vereniging Eigen Huis
en de Consumentenbond zetten
druk op de ketel. Met succes, zo
leek het: per 1 januari 2014 werd de
Warmtewet van kracht. Deze stelt
dat consumenten met stadsver
warming niet méér mogen betalen
voor hun verwarming dan wanneer
ze een gewone gasaansluiting zou
den hebben. Dit heet het ‘niet meer
dan anders-principe’.
De maximumprijs voor warmte is
gebaseerd op de prijs van gas. De
maximumtarieven worden jaarlijks
vastgesteld door de Autoriteit
Consument & Markt.

DE PRAKTIJK

Veel leveranciers
komen hun verplichtingen niet na”
CONSUMENTENBOND.NL

Tot zover de theorie. De praktijk is
anders, want de Warmtewet heeft
niet geleid tot lagere kosten voor
gebruikers van stadsverwarming. Er
is veel discussie over de interpretatie
van de wet. Daarnaast komen veel le
veranciers hun verplichtingen niet na.
Komend najaar wordt de Warmtewet

Consumenten
met stadsverwarming
betalen per jaar
gemiddeld €200 tot
€300 te veel”

herzien. Stichting Reeshofwarmte
en stadsverwarmingsplatforms uit
Almere, Utrecht en Den Haag hebben
hun ideeën naar de minister gestuurd.
Derk Jansen is niet optimistisch:
‘De belangen voor de energiebedrij
ven zijn groot’.

VOORUITGANG

Toch boeken de lokale actiegroepen
met enige regelmaat vooruitgang.
Stichting Reeshofwarmte spande
twee jaar terug een rechtszaak aan
tegen leverancier Ennatuurlijk, met
de eis de Tilburgse aansluitbijdrage
voor stadsverwarming af te schaffen. Vorige maand lukte dat: het
scheelt 30.000 huishoudens €154
per jaar. Verder kunnen zij met kor
ting een contract voor groene stroom
afsluiten. Bovendien wordt het voor
individuele huishoudens mogelijk
zich af te sluiten van het warmtenet
en te kiezen voor echte duurzame
oplossingen, zoals warmtepompen
en zonneboilers. ‘Die keuzevrijheid is
belangrijk’, vindt Jansen. ‘Hier heb
ben we jarenlang voor gestreden.’
Al met al gaan de vaste kosten van
de Tilburgse huishoudens met stads
verwarming €200 per jaar omlaag.
Jansen hoopt vurig dat dit soort
maatregelen de nieuwe Warmtewet
zullen halen. ‘Ik ben blij met dit resul
taat, maar echt gelukkig ben ik pas
als zulke zaken landelijk geregeld
zijn voor alle gebruikers van stads
verwarming.’ <<
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