
Geachte raad, 
 
In augustus 2008 heeft de gemeente Almere NUON gedagvaard voor de rechtbank Arnhem. 
De gemeente heeft de rechtbank gevraagd uit te spreken dat NUON gehouden is de 
warmtetarieven in Almere te berekenen op basis van het “niet meer dan” principe zoals in 
1990 overeengekomen en dat de manier waarop NUON de warmtetarieven in de praktijk 
berekent niet in overeenstemming is met dat “niet meer dan” principe. En voor het geval de 
rechtbank de hiervoor omschreven vordering niet zou toekennen, heeft de gemeente de 
rechtbank gevraagd uit te spreken dat NUON fouten maakt bij de toepassing van de door 
NUON gehanteerde methode. 
 
De rechtbank heeft bij vonnis van 22 juli 2009 beide vorderingen van de gemeente 
afgewezen. Tegen dit vonnis is de gemeente maar ook de NUON in hoger beroep gegaan bij 
het Hof Arnhem. 
 
Het Hof Arnhem heeft op 8 januari 2013 een tussenarrest gewezen. Het Hof overweegt dat het 
beroep (de incidentele grieven) van Nuon faalt. Wat het beroep van de Gemeente betreft, 
overweegt het Hof dat het enkele feit dat Nuon in 1995 is overgestapt op de marktwaarde-
methode van EnergieNed geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst uit 1990 
oplevert. Volgens het Hof gaat het om de vraag of de warmtetarieven nog voldoen aan het 
“niet meer dan” principe, en zouden één of meer deskundigen kunnen worden benoemd om 
dit te onderzoeken. Het Hof verwacht dat dit zal leiden tot een complex, zeer langdurig en 
mogelijk zeer kostbaar onderzoek. Daarom legt het Hof eerst een alternatief aan partijen voor. 
Dit sluit aan bij de "praktische oplossing" die het Hof al tijdens de zitting op 31 augustus 2012 
suggereerde, namelijk een onderzoek naar de lokale situatie in Almere en de vraag of 
bewoners van warmtewoningen in Almere nu concreet "niet meer" betalen (en sinds 1995 
hebben betaald) dan bewoners van gaswoningen in Almere.  
  
Het Hof ziet veel aanknopingspunten om het “niet meer dan” principe uit de Overeenkomst 
uit 1990 op lokaal (Almeers) niveau uit te leggen en in te vullen (in plaats van met een 
generieke, landelijke formule), en vraagt partijen wederom of zij ermee kunnen instemmen 
dat dit wordt gedaan met een soort lokale marktwaarde-methode, via analyse van de 
verbruikscijfers van twee representatieve groepen in Almere: gasgebruikers en 
warmtegebruikers. Partijen worden nu in de gelegenheid gesteld zich hierover bij akte uit te 
laten, waarna een comparitie zal worden gehouden om de vormgeving van het onderzoek en 
de persoon en specialisatie van de te benoemen deskundige te bespreken (tenzij partijen 
gezamenlijk te kennen geven af te willen zien van het houden van een comparitie). 
 
Het tussenarrest ligt voor u ter inzage in de leeskamer van de raad. 
 
Op korte termijn zullen wij met onze advocaat overleg voeren over het tussenarrest en de 
mogelijke vervolgstappen. 
  
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Almere, 
 
 
 
de secretaris,     de burgemeester, 
A.J. Grootoonk     A. Jorritsma _ Lebbink 


