
Vereniging Eigen Huis hekelt monopoly Nuon 
'Almeerders met stadsverwarming hebben geen keuze'  
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ALMERE/MICHEL VAN DEN BERGH - De energiemarkt is sinds 2004 
geliberaliseerd. Nederlanders mogen vrij overstappen naar een andere leverancier 
van gas of elektriciteit. Ze zijn hier vaak flink goedkoper mee uit. Behalve de 
inwoners van Stad en Poort. Daar is voor gekozen. Die Almeerders zitten vast aan 
stadsverwarming. Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat niet van deze tijd. 

De slogans van de energiemaatschappijen liegen er niet om. Je bent stom als je niet 
overstapt. Een dief van je eigen portemonnee, daar komt het plat gezegd op neer. 
Manon van Essen, woordvoerder van Vereniging Eigen Huis, vindt dat het monopoly 
van de grote energiereuzen zoals Nuon, Eneco en Essent moet worden doorbroken. 
,,Er is een keuze voor een systeem gemaakt en de leverancier krijg je er bij. Wat ons 
betreft is de tijd rijp om de stadsverwarming toekomstbestendig te maken. Waarom 
zou je de levering niet van het technische deel loskoppelen? Je betaalt dan apart 
voor je aansluiting, maar kiest je energieleverancier’’, aldus Van Essen. 
Vereniging Eigen Huis stuurde vorige week een brief aan de minister Stef Blok en 
Henk Kamp. Huishoudens met stadsverwarming betalen volgens VEH gemiddeld 
275 euro meer dan huishoudens met een gasaansluiting. Dit prijsverschil wordt door 
verschillende factoren bepaald. Een oorzaak daarvan is de Warmtewet die begin dit 
jaar van kracht werd. Die wet is in het leven geroepen om de consument te 



beschermen te hoge energiekosten. Volgens VEH wordt daarbij echter uitgegaan 
van verkeerde en discutabele aannames. 
De kritiekpunten van de vereniging zijn mede gebaseerd op de ervaringen die 
consumenten hebben ingebracht via het Meldpunt ’Warmtewet’, dat in januari van dit 
jaar werd opgezet. In totaal ontving VEH zevenhonderd meldingen. 
 
Kritiekpunten Vereniging Eigen Huis: 
Vereniging Eigen Huis heeft in de elf pagina’s tellende brief aan de ministers Blok en 
Kamp een aantal kritiekpunten over stadsverwarming geformuleerd. We geven hier 
een beknopt overzicht van een aantal van deze punten. 

 Stadsverwarmingsklanten betalen gemiddeld 275 euro teveel per jaar. 
 Het verbruik wordt bij stadsverwarming gemeten in GigaJoules (GJ) en 

omgerekend naar kubieke meters (m3) gas. Die berekening is gebaseerd op 
het gemiddeld verbruik van een gashuishouden. 1 GJ staat gelijk aan 36,312 
m3 gas. Echter, het rendement van CV-ketels (gas) is aanzienlijk verbeterd. 
Gashuishoudens verbruiken minder, maar stadsverwarming heeft nog steeds 
dezelfde omrekenfactor. 

 Stadswarmte mag niet duurder zijn dan gaswarmte. De leveranciers hanteren 
echter het maximale tarief dat in de Warmtewet is vastgelegd en niet het 
laagste tarief. 

 Stadsverwarmingsklanten kunnen geen andere warmteleverancier kiezen in 
tegenstelling tot andere Nederlandse huishoudens. 

 Warmteleveranciers brengen huur voor de ‘warmtewisselaar’ in rekening. Daar 
vallen vaak ook leidingen en kranen onder die ook al bij de aansluitbijdrage is 
betaald. 

 
 


