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Gemeenteraad van Almere

Informatie aan de Raad : Hoger beroep in zaak warmtetarieven NUON

Datum
14 oktober 2009

Geachte raad,

Uw brief van/kenmerk

Aanleiding: Het college heeft in zijn vergadering van 13 oktober 2009 besloten
hoger beroep in te stellen tegen het vonnis waarbij zijn afgewezen de vorderingen
van de gemeente Almere over de tarieven van NUON voor stadsverwarming.

Ons kenmerk
SBV/JZ
Bijlage(n)

In uw vergadering van 2 maart 2006 heeft uw raad een motie aangenomen. In deze
motie verzoekt de raad het college een juridische procedure op te starten tegen
NUON over de tarieven van stadsverwarming. Aan deze motie is gevolg gegeven.
Een procedure is opgestart.
De gemeente heeft de rechtbank Arnhem gevraagd uit te spreken dat NUON
gehouden is de warmtetarieven in Almere te berekenen op basis van het “niet meer
dan” principe zoals in 1990 overeengekomen en dat de manier waarop NUON de
warmtetarieven in de praktijk berekent (volgens de EnergieNed-methode) niet in
overeenstemming is met dat “niet meer dan” principe.
Het “niet meer dan” principe houdt –kort samengevat- in dat afnemers van
stadsverwarming niet duurder uit mogen zijn dan wanneer zij gas zouden afnemen.
Voor het geval de rechtbank de vordering als hiervoor omschreven niet toe zou
kennen, vroeg de gemeente de rechtbank uit te spreken dat NUON fouten maakt bij
de toepassing van de door haar gehanteerde EnergieNed-methode.
De rechtbank Arnhem heeft bij vonnis van 22 juli 2009 beide vorderingen van de
gemeente afgewezen.
Positief in het vonnis is dat de rechtbank van oordeel is dat de gemeente in deze
zaak voldoende belang heeft om ten behoeve van haar inwoners te procederen.
Daarnaast is positief dat de rechtbank vindt dat de gemeente tijdig heeft geklaagd
over de hoogte van de tarieven van stadsverwarming.
Voor het overige is het vonnis negatief. De gemeente is voor wat betreft de inhoud
in het ongelijk gesteld.
Het vonnis overtuigt niet, mede omdat de rechter voorbij is gegaan aan een groot
aantal door de gemeente ingebrachte stukken. Om die reden hebben wij besloten
hoger beroep in te stellen.

Datum
14 oktober 2009
Ons kenmerk
SBV/JZ

Aan een procedure zijn kosten verbonden. Niet valt nu al aan te geven hoeveel de
kosten van het hoger beroep zullen bedragen. Dat zal van het verder verloop van de
procedure afhangen. Voorshands worden deze kosten ingeschat op € 100.000
(honderd duizend euro). Deze kosten kunnen worden gedekt uit de post onvoorzien
2010.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almere,
de secretaris,
A.J. Grootoonk

de burgemeester,
A. Jorritsma - Lebbink
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