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De gemeente heeft energieleverancier Nuon gedagvaard. Nuon hanteert volgens de gemeente al
jarenlang te hoge tarieven voor stadsverwarming. ,,We hebben de rechter om een principe-uitspraak gevraagd", legt wethouder Martine
Visser uit. ,,Op het moment dat wij in het gelijk gesteld worden, gaan wij weer met Nuon om de teruggave van het teveel betaalde geld te
regelen."

Volgens Visser gaat het om meer dan honderd euro per jaar per huishouden. Het precieze bedrag hangt af van de uitspraak van de rechter.
,,Het is een ingewikkelde zaak, waarbij de rechter ons op verschillende punten wel of niet in het gelijk kan stellen. Afhankelijk van de
uitspraak kunnen we bepalen hoeveel geld teruggevraagd kan worden."
Het geld gaat linea recta terug naar de inwoners van Almere die jarenlang teveel betaald hebben, zo meent de wethouder. ,,De gemeente
heeft het proces aangespannen, maar het geld gaat naar de consumenten en niet naar de gemeente. Het enige wat wij terug willen van de
Nuon zijn de proceskosten."
Aan de dagvaarding is ruim een jaar voorbereiding vooraf gegaan. Dit ondanks een rapport van TNO en de dossiervorming door de stichting
Niet Meer Dan die al jaren tegen de tarieven strijdt. ,,Deze stukken zijn voor ons de basis geweest om een rechtszaak aan te spannen, maar
juridsch gezien was dit onvoldoende. Het probleem speelt al sinds midden jaren negentig. Om ons gelijk aan te tonen, moesten we niet
alleen ruim twintig jaar oude nota's van meerdere cliënten hebben, ook moesten alle oude contracten die stammen uit de jaren tachtig boven

tafel komen."
Niet Meer Dan is verheugd over de dagvaarding en heeft aangekondigd het proces nauwlettend te volgen. Een datum is nog niet vastgesteld.

 Historie
 
Halverwege de jaren tachtig sloot de gemeente een contract met de Nuon voor stadsverwarming. Hierin werd bepaald dat de tarieven hiervoor niet hoger mochten liggen dan
voor gas, het niet-meer-dan-principe. Midden jaren negentig stapte de energieleverancier over op een andere manier van tariefbereking, waardoor de tarieven wel degelijk
duurder werden dan gas. 
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