
     
 
 
 
 
 
 
 

Almere, 24 maart 2014 
NUON Stadswarmte 
tav Klachtenafdeling 
Postbus 41920  
1009 DC Amsterdam 
 
Betreft: Bezwaar tarief stadsverwarming 2014 
 
LS,  
 
 
De NUON “Stadswarmte tarieven 2014 - Kleinverbruik - voor Gelderland en Flevoland” zijn o.i. 
niet in overeenstemming met de op 1 januari 2014 ingevoerde Warmtewet c.q.  ACM Besluit. 
Dit schrijven is een formeel bezwaar tegen het toepassen van voornoemde NUON tarieven, 
voor de warmteafnemers in Almere. 
De inhoudelijke bezwaren zijn samengevat in de volgende punten en vragen.     

1. Kosten voor het verbruik (variabel kosten) 
Het NUON warmtetarief per GJ is gelijk gesteld aan het ACM maximum tarief van  
€ 24,03 per GJ. Deze warmteprijs is gebaseerd op 36,312 m3 gas per GJ en een 
maximum gasprijs van  € 0,6618 per m3. Bij NUON geldt voor gaslevering echter een 
gastarief van € 0,6517 per m3 gas. Het NUON warmtetarief per GJ behoord dan ook 
niet hoger te zijn dan € 23,66 per GJ. 

 
Daarnaast heeft NUON met haar Brochure “De waarde van stadswarmte” nadrukkelijk 
de belofte gedaan om voor het warmtetarief, citaat: “zelf op zoek te gaan naar het 
laagste gasprijs in Nederland”.  
Wij zijn van mening dat NUON deze toezegging gewoon dient na te komen en 
verzoeken om een overeenkomstige aanpassing van de NUON - variabel kosten, 
zijnde het warmtetarief per GJ alsmede het tapwater tarief per m3. 
 

2. Kosten voor de aansluiting (vaste kosten per jaar) NUON 
Voor “Ruimteverwarming per aansluiting tot en met 49 kW” is dit als volgt opgebouwd: 

 ACM maximum tarief   € 254,00 
 Huur afleverset / verbruikmeter €   98,50  (nieuw onbekend tarief)  
 Meetdienst    €   24,54 

      Tarief € 377,04 
 

 Vergoeding tapwater CW4 Tarief € 102,84   
 

Onderdeel van het ACM maximum tarief (€ 254,00) zijn de “gemiddelde gewogen vaste 
tarieven voor gaslevering” en bedragen: 

 VKg (a t/m d) - Vaste kosten gas € 179,59 
 GKw (a) - Sluitpost   €   17,46 GKg(a) - GKw(a) 
 GKg (b) - Sluitpost   €   56,97 GKg(b) - {GKw(b) + Ke} 

                                                                   (€ 254,02) 
 GKw (c) - Meetdienst   €   24,54 

Tarief € 278,54 
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 Vergoeding tapwater CW4 
 GKw (a) - Kapitaalslasten  €   73,08 berekend op basis rapport RHK 
 GKw (b) - Onderhoud  €   44,67 

Tarief € 117,75 
 

Er moet worden vastgesteld dat niet is voldaan aan het ACM Besluit omdat de NUON 
tarieven in totaal maar liefst € 83,59 {(377,04 + 102,84) - (278,54 + 117,75)}  te hoog 
zijn.  
Wij zijn van mening dat de NUON - vaste kosten per jaar in overeenstemming dient te 
brengen met de 1 januari 2014 ingevoerde Warmtewet c.q.  ACM Besluit. 

 

3. Vergoeding tapwater CW5 en CW6 
 
Ondanks een extra eenmalige aansluitbijdrage is er een toeslag op de vergoeding  
 (per jaar) van: 
  
●   Klasse CW 5 (+ 38%)        ●   Klasse CW 6 (+100%)   

 
Rest de vraag waarop een extra eenmalige aansluitbijdrage is gebaseerd ?  
en  
bovendien hoe de redelijkheid van een toeslag op de vergoeding (per jaar) is 
onderbouwd ?.  

 
Als voorzitter van de Stichting "Niet Meer Dan" (met meer dan 2000 donateurs) overweeg ik 
om deze kwestie voor te leggen aan de Geschillencommissie Energie. Graag ontvang ik van u 
binnen een week een eerste reactie c.q. ontvangstbevestiging en uiterlijk binnen 2 weken een 
inhoudelijk reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
E.A. van Weeren 
 
edvw@nietmeerdan.nl 


