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Geachte heer Dekker,  
 
Allereerst dank voor het beantwoorden van onze brief  dd 13 juli, ik wil echter toch 
nog een aantal onduidelijkheden naar voren brengen.  
 
U verwijst in uw brief naar de Tarieven- en vergoedingsregeling stadswarmte of 
stadswarmte en warm tapwater huishoudelijke verbruikers, waarom werd er in de 
brochure niet al een voorbehoud gemaakt dat er voorwaarden zijn verbonden aan uw 
nobele voornemen de laagste gasprijs op te sporen en zijn deze voorwaarden voor 
iedereen dan te vinden? Overigens verwijst u later in uw brief dat deze brochure is 
vervangen (wat ik betwijfel), waardoor het melden van deze zoektocht naar de laagste 
prijs ook is komen te vervallen, aangezien dit niet meer in de brochure Stadswarmte 
comfort met toekomst voorkomt. 
 
Door al deze voorwaarden blijft er dus een ongelijkheid tussen warmtegebruikers en 
gasgebruikers, want gasgebruikers kunnen dus wel een gasprijs overeenkomen die 
niet aan deze voorwaarden voldoet, zelfs bij de Nuon. 
Waarom zouden warmtegebruikers eigenlijk geen overeenkomst (lang of kort) kunnen 
afsluiten voor de (virtuele gasprijs) gascomponent in de GJ prijs? 
 
Aangezien de brochure De waarde van Stadswarmte nog steeds bestaat (iedereen kan 
hem downloaden van uw website) vind ik het vreemd dat u mijn vraag over  …streng 
gecontroleerd door de overheid niet wilt beantwoorden en zelfs al zou de brochure 
niet meer bestaan zou ik toch graag willen weten onder wiens strenge controle we al 
die jaren dan beschermd zijn.  
 
Bij deze verzoek ik u om mij het antwoord elektronisch te doen toekomen, aangezien 
ik tot begin september in Frankrijk verblijf en een snelle oplossing van deze kwestie 
geboden is. Mijn e-mail adres is edvw@nietmeerdan.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Ed van Weeren 
Voorzitter Stichting “Niet Meer Dan” 


