Stichting "Niet Meer Dan"

WarmteWet 1 januari 2014
Sinds de invoering van de warmtewet op 1 januari 2014 zijn er een aantal issues die we hier
de revue laten passeren
1. Warmtewet
o Maximumprijs
o Apart tarief Warmte en Warm Tap Water (WTW)
o Aansluitbijdrage
o Uitwerking in Almere
2. Duurzamheid
3. NUON beloftes

Warmtewet
Maximum prijs

Integraal betekent: volledig, in zijn geheel .....
 dus een afleverset is al onderdeel van de maximumprijs en kan niet apart berekend
worden
 Het maximum per aansluiting is dus Vaste Kosten €254 + Meetdienst €24,54

Er is geen apart tarief voor WARMTE en Warm Tap Water (WTW)
Tijdens de hoorzitting van de NMa is dit wel toegezegd
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Zoals de Hr. Ochu hierboven opmerkt moet dit dus aangepast worden, dwz als Warm Tap
Water (WTW) apart afgerekend moet kunnen worden, dan moet er dus ook een GJ tarief zijn
voor Warmte zonder WTW.

Aansluitbijdrage Almere
Is er bij de aansluitbijdrage ook sprake van NMDA?
Voor het (her)aansluiten van een warmtegebruiker is een maximum tarief bepaald van:
 € 911,78
echter voor een nieuwe kavel moet
 € 6934,51 worden betaald (tarief 2013 )
en dit terwijl een gas aansluiting in alle gevallen € 784,08 kost
Dit prijsverschil van grofweg € 6000 lijkt niet erg NMDA
Trouwens waarom is het aansluittarief voor Gas en Warmte niet gelijk?
Uitwerking in Almere
Voor Almere worden alle maxima die in de wet zijn genoemd toegepast, de hoofdprijs dus
Voor Amsterdam Zuid-Oost dat net als Almere Poort gebruik maakt van de warmte van de
Diemer Centrale blijken de tarieven fors lager uit te vallen, daar waar een gemiddelde
gebruiker (35 GJ per jaar) in
 Amsterdam Zuid-Oost € 1065,17 betaald
is dat voor een
 Almeerder € 1320,93
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Hoe kan dat ??

Duurzaamheid
Door de omissie in de wet (zoals hierboven vermeld), waardoor het niet mogelijk is om
Warmte en Warm Tap Water (WTW) apart te beprijzen, komt ook de duurzamheid is gedrang
 Stel u wilt uw WTW maken via een zonneboiler (aangevuld met stroom van uw
zonnepanelen), dan moet u toch een GJ prijs (voor de warmte) betalen waarin het
maken van WTW al is verrekend.
 U wordt aangemoedigd om korter te douchen (voor het milieu), maar de verhouding
van uw warmteverbruik en WTW verbruik staat allang vast, nl: 79% voor warmte en
21% voor WTW, daar betaald u voor in de GJ prijs.
Als de GJ prijs dus alleen maar zou bestaan uit de warmte (komt volgens de rendements
methode uit op 30,063 m³ gas, zonder leidingverliezen), dan heeft de warmteconsument net
zoveel te kiezen als een gas consument.
Hij maakt z'n WTW dan bv met:
 Een gekochte warmtewisselaar
 Een gehuurde warmtewisselaar (bij de energieleverancier)
 Een zonneboiler
 Een elektrische boiler (zonnepanelen)
 anders ............
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NUON Beloftes
Hieronder een aantal uitspraken gedaan door NUON in de brochure "De waarde van
stadswarmte".
 Wij hebben ernstige twijfels over het gebruik van de laagste gasprijs in Nederland
door de NUON
 Hoewel de brochure van voor de warmtewet is, wordt er al gehandeld in de geest van
de warmtewet, dus kunnen de verschillen nu de warmtewet er wel is niet groot zijn.

Beide uitspraken worden ons inziens geen gestand gedaan

N U O N en "De waarde van stadswarmte"
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