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ALMERE/MICHEL VAN DEN BERGH - In het langslepende conflict over de tarieven voor stadsverwarming in
Almere komen de gemeente Almere en Nuon nog steeds niet nader tot elkaar. Het is nu weer aan de rechter om
hierover uitspraak te doen.

Almere wil voor haar inwoners via de rechter lagere tarieven voor stadsverwarming afdwingen. Energieleverancier
Nuon vindt echter dat Almeerders met stadsverwarming een redelijk tarief betalen en niet duurder uitzijn dan
huishoudens met een gaswoning.

De rechtbank in Arnhem zette beide partijen begin dit jaar via een tussenarrest weer aan de onderhandelingstafel.
Almere en Nuon moesten het eens zien te worden over het instellen van een onderzoek, waarbij het verbruik van
een Almeerse ’gaswoning’ onder aan de streep wordt afgezet tegen dat van een vergelijkbare
’stadsverwarmingswoning’.

,,We blijven van mening verschillen en hebben afgesproken dat we beide visies in aparte stukken samenvatten.
Die sturen we naar het hof. Het is dan aan de rechter om hierover een uitspraak te doen’’, aldus
gemeentewoordvoerder Peter Spek, die geen uitspraak op korte termijn verwacht. ,,Dat zal niet voor het einde van
het jaar zijn.’’

Neem nu een proefabonnement op uw regionale dagblad! [/artikel/]
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