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De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk  

onderdeel van de maandelijkse lasten. Dat geldt voor stroom 

en gas. Maar ook voor stadswarmte.

Hoe komt de prijs van stadswarmte nou precies tot stand?  

En hoe weet u, dat u niet teveel betaalt voor de dagelijkse 

verwarming en warm water? 

In deze brochure zetten we voor u kort en praktisch op een 

rij hoe de prijs van stadswarmte tot stand komt. Wij vinden 

het belangrijk, dat u weet hoe wij daarbij te werk gaan.

Hoe komt de prijs tot stand?



Stadswarmte, 
comfort met toekomst

Stadswarmte is een bijzondere energievoorziening.  

De meeste mensen in Nederland verwarmen hun woning met 

aardgas dat in een cv-ketel wordt verbrand. Dit levert  

verwarming op en warm water. Bij stadswarmte komt de 

warmte kant-en-klaar de woning binnen. 

Stadswarmte is meestal afkomstig van een 

grote installatie in de buurt, bijvoorbeeld 

een afvalverbrandingsinstallatie, een 

elektriciteitscentrale of een ander industrieel  

proces. In zulke installaties komt heel veel  

warmte vrij. Die kun je natuurlijk  

‘weggooien’, via de schoorsteen of het 

koelwater. Maar je kunt hem ook nuttig 

gebruiken door er woningen en bedrijven 

in de omgeving mee te verwarmen en 

warm water mee te maken. Dat gebeurt 

bij stadswarmte.

Stadswarmte is dus driedubbel slimme energie:

•  Het spaart schaarse brandstof;  

er is geen aardgas meer nodig
•  Het voorkomt dat warmte zomaar 

in de lucht of het oppervlakte-

water verdwijnt

•  Het geeft een constante stroom 

van comfortabele warmte en 

warm water voor woningen en 

bedrijven 
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Een vaste leverancier 

Stadswarmte is een prachtige oplossing. Comfortabel en  

milieuvriendelijk. Bovendien is het ook een heel moderne  

oplossing. In veel nieuwbouwlocaties wordt stadswarmte  

gebruikt.

Voor gas en stroom bestaat er in Nederland  

een vrije markt. U kunt zelf kiezen bij wie 

u de energie koopt. Bij stadswarmte kan 

dat technisch niet. Er is één vaste producent 

van de warmte (de installatie in de buurt) 

en ook één leverancier die de warmte bij 

u thuis brengt. In uw geval Nuon.

Dat betekent ook dat er bij stadswarmte 

geen prijsconcurrentie is. Er is één prijs die 

elk half jaar opnieuw wordt vastgesteld. 

Het is erg belangrijk dat die prijs zorg-

vuldig tot stand komt. Hoe zorgen wij  

ervoor dat de prijs eerlijk is en dat mensen 

niet te veel betalen voor hun stadswarmte? 

Daar is door de energiebedrijven, in nauw 

overleg met de overheid, een oplossing 

voor gevonden. 
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In de praktijk betekent dit dat uw rekening 

jaarlijks net zo op en neer kan gaan als de 

rekening van aardgasgebruikers. Aan de 

ene kant zien we dat het gemiddeld  

gebruik van gas de laatste jaren daalt 

doordat cv ketels steeds iets zuiniger 

worden. Dat leidt dus tot een lagere 

rekening. Aan de andere kant stijgt de 

gasprijs al een paar jaar flink. Die prijs is  

gekoppeld aan de prijs van olie die ook al 

een aantal jaren behoorlijk is opgelopen. 

En dat leidt dus weer tot hogere kosten 

voor de gebruiker. Ook zit er in de prijs  

een stevige energiebelasting. 

Alles bij elkaar is de energierekening voor 

vrijwel iedereen in Nederland de afgelopen  

jaren gestegen. De prijsstijging door olieprijs 

en belastingen was groter dan de daling door 

zuinig gebruik. Dat merkten alle gas- 

gebruikers en dus ook alle warmtegebruikers.      

Niet-Meer-Dan-Anders

Voor het vaststellen van een eerlijke prijs voor stadswarmte 

hebben de overheid en de energiebedrijven een belangrijk 

principe afgesproken: Niet-Meer-Dan-Anders.  

Dat houdt in dat u als bewoner van een woning met stads-

warmte niet meer betaalt dan wanneer u gewoon gas zou 

hebben gehad en een cv-ketel op zolder. Immers, meestal 

heeft u niet zelf voor stadswarmte gekozen. Die keuze is  

gemaakt bij de aanleg van uw woonwijk door de gemeente, 

de bouwers en het energiebedrijf.

Het Niet-Meer-Dan-Anders 

principe zorgt er voor dat 

u voor stadswarmte nooit 

teveel betaalt.  
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Hoe wordt de prijs bepaald?

Van beide groepen wordt het werkelijke 

energiegebruik gemeten: het aantal  

kubieke meters (m3) aardgas bij de  

gaswoningen en het aantal Gigajoules (GJ)

stadswarmte bij de stadswarmtewoningen. 

Daarnaast wordt het elektriciteitsgebruik 

vastgesteld. Want ook daar zijn verschillen:

in stadswarmtewoningen moet je  

bijvoorbeeld altijd elektrisch koken en in 

een gaswoning staat een cv-ketel die 

stroom gebruikt. Die verschillen worden 

‘rechtgetrokken’. 

We weten zo hoeveel energie er gemiddeld

wordt gebruikt in gaswoningen en hoeveel 

in stadswarmtewoningen. En die twee 

worden aan elkaar gelijk gesteld op grond 

van het Niet-Meer-Dan-Anders principe. 

Om de prijs voor stadswarmte te bepalen wordt elke twee jaar 

een gebruikersonderzoek gehouden onder twee grote  

(representatieve) groepen huishoudens, een groep met 

aardgas en een groep met stadswarmte. Dat onderzoek wordt 

gehouden in opdracht van de energiebedrijven en streng  

gecontroleerd door de overheid.

Als de prijs van een m3 

aardgas bekend is, kun je 

hieruit dus de prijs van een GJ 

stadswarmte berekenen. 

En zo gebeurt het ook.   



Vastrecht

Dat is het vaste bedrag dat u betaalt voor 

uw aansluiting. Iemand met stadswarmte 

betaalt vaak een iets hoger maandelijks 

vastrecht dan iemand met gas. Hoe komt 

dat? Naast het gewone vastrecht betaalt 

een bewoner met gas ook voor het  

onderhoud van de cv-ketel en (gemiddeld 

eens in de 15 jaar) voor de aanschaf van 

een nieuwe ketel.*) Een stadswarmteklant 

heeft dat niet, want die heeft geen cv-

ketel. In plaats daarvan onderhoudt en 

vernieuwt Nuon het hele stadswarmte-

systeem tot en met de warmte-afleverset 

in uw woning. Die kosten zitten in het 

vastrecht. 

*) Bij huurders zijn die kosten vaak in de huur en/of 

de servicekosten verwerkt.

Warmtegebruik

Stadswarmte wordt berekend in GJ’s. 

Die vindt u terug op uw rekening, net zoals 

gasgebruikers m3 aardgas op hun nota 

hebben staan. Op dit moment staat één GJ  

stadswarmte gelijk aan ongeveer 43 m3 gas. 

Om dit exact te berekenen wordt dus het 

gebruikersonderzoek gedaan.  

 

Zo weten we hoeveel een GJ stadswarmte 

waard is en wat u ervoor moet betalen. 

Maar: het aantal GJ’s dat u zelf heeft 

verbruikt, bepaalt uiteindelijk uw rekening. 

Onderzoek laat zien, dat het energie- 

gebruik van huishoudens enorm verschilt. 

De beste methode om tot een lage  

energierekening te komen, is zuinig zijn.  

Uw stadswarmterekening: 
vastrecht en warmtegebruik

Op uw energierekening vindt u twee verschillende onderdelen: 

vastrecht en stadswarmteverbruik. Het Niet-Meer-Dan-Anders 

principe geldt voor beide onderdelen. 

Kosten bij gas Kosten bij stadswarmte
CV-ketel: onderhoud plus  
reserveringen voor vervanging

Vastrecht

Verwarming
en elektriciteit

Verwarming
en elektriciteit

Vastrecht
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Nuon volgt het Niet-Meer-Dan-Anders principe nauwgezet. 

Dat wordt trouwens scherp in de gaten gehouden door de 

overheid. Die eist dat de energiebedrijven zich strikt aan het 

Niet-Meer-Dan-Anders principe houden. Maar Nuon gaat verder.

Nuon hanteert de laagste gasprijs 
voor stadswarmteklanten 

Sinds 2004 is de markt voor levering 

van gas in Nederland vrij. Dat betekent 

dat er  verschillen ontstaan in de prijzen 

die klanten voor gas moeten betalen. 

En dat klanten eventueel kunnen over-

stappen naar een goedkopere leverancier.

U als stadswarmteklant kunt dat niet.

Nuon heeft gezocht naar een mogelijk-

heid voor haar stadswarmteklanten om 

toch mee te profiteren van de vrije energie-

markt. 

We hebben daar, als enige energiebedrijf 

in Nederland, de volgende oplossing voor 

gevonden: wij gaan zelf voor u op zoek 

naar de laagste gasprijs in Nederland! 

Die gasprijs gebruiken we om uw prijs 

voor een GJ stadswarmte te berekenen.

Op www.nuon.nl kunt u lezen welke 

gasprijs we op dit moment als basis 

hanteren en de bijbehorende voorwaarden. 

 

Zo bent u, geheel auto-

matisch verzekerd van de 

laagst mogelijke prijs en 

profiteert u toch mee van 

de vrije gasmarkt. 

Ed
Highlight

Ed
Oval
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De Niet-Meer-Dan-Anders rekenmethode om de prijs van 

stadswarmte te bepalen heeft, zoals elke methode, 

plussen en minnen. Daarom is er soms discussie over.

Discussie over Niet-Meer-Dan-Anders

Sommigen vinden het een nadeel dat de  

prijs is gebaseerd op het gemiddelde  

gebruik van een grote groep andere mensen.  

In het gebruikersonderzoek zitten allerlei  

verschillende huishoudens, van heel zuinige  

tot ‘energieverslinders’. Die worden  

allemaal meegewogen in de berekeningen, 

om tot één stadswarmteprijs te komen. 

Voor een lage energienota 

blijft het nodig dat u zelf 

zuinig omgaat met warmte. 

Daarvoor zijn gelukkig  

veel mogelijkheden  

(voor besparingstips zie 

www.nuon.nl).

Er zijn ook mensen die het niet goed 

vinden dat de energiebedrijven zelf het 

gebruikersonderzoek doen. Ze willen dat 

de overheid dat overneemt. Nuon is het 

met deze kritiek eens, ook al wordt het 

huidige onderzoek streng gecontroleerd 

door de overheid. Wij steunen de plannen 

voor een Warmtewet, waarin dat geregeld  

gaat worden. 



In de Tweede Kamer wordt gewerkt aan een wet, waarin allerlei  

zaken rond stadswarmte geregeld zijn, zoals de

leveringszekerheid en de prijs. Juist omdat gebruikers gebonden 

zijn aan stadswarmte en niet vrij van leverancier kunnen  

wisselen, vinden velen het nodig dat de positie van gebruikers 

extra wordt beschermd. Nuon is het daar van harte mee eens 

en ondersteunt deze plannen.

Warmtewet

Alles wijst erop, dat de prijs voor stadswarmte 

ook in de toekomst wordt vastgesteld  

volgens het Niet-Meer-Dan-Anders principe. 

Het onderzoek hiervoor wordt dan niet 

meer gedaan door de energiebedrijven, 

maar door de overheid zelf. 

Zolang de Warmtewet er nog niet is, 

handelt Nuon zoveel mogelijk in de geest 

van die wet. Dat doen we op de manier die  

we in dit boekje hebben toegelicht. 

Dat doen we ook door hard te werken aan 

onze service en aan de kwaliteit van het 

product dat u van ons afneemt: Stadswarmte.

 

Een belangrijk onderdeel 

van de nieuwe wet is een 

regeling om de prijs te 

bepalen. 
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Alles wijst erop, dat de prijs voor stadswarmte 

ook in de toekomst wordt vastgesteld  

volgens het Niet-Meer-Dan-Anders principe. 

Het onderzoek hiervoor wordt dan niet 

meer gedaan door de energiebedrijven, 

maar door de overheid zelf. 

Zolang de Warmtewet er nog niet is, 

handelt Nuon zoveel mogelijk in de geest 

van die wet. Dat doen we op de manier die  

we in dit boekje hebben toegelicht. 

Dat doen we ook door hard te werken aan 

onze service en aan de kwaliteit van het 

product dat u van ons afneemt: Stadswarmte.

 



Meer informatie

Heeft u vragen, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen. 

Onze mensen zitten voor u klaar op nummer 0900 – 0808 (€ 0,10 per minuut). 

Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur. 


