
 

Eigen Huis: 'Stadswarmte veel te duur' 
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ALMERE / MICHEL VAN DEN BERGH -  
Waar de gemeente Almere en de Stichting ’Niet meer dan’ al jaren strijden tegen de in hun ogen te hoge 
tarieven voor stadsverwarming, mengt nu ook Vereniging Eigen Huis zich in de strijd. De vereniging 
heeft een brief gestuurd naar minister Stef Blok. 
Eigen Huis constateert dat huishoudens met stadsverwarming nog steeds te veel voor hun warmte 
betalen. Een gemiddeld gezin met stadsverwarming betaalt jaarlijks 275 euro meer dan een gezin met 
een gasaansluiting, stelt Eigen Huis in haar brief. 
Begin dit jaar werd de Warmtewet van kracht. Deze moet de consument beschermen tegen te hoge 
tarieven. Volgens Eigen Huis-woordvoerder Manon van Essen is de wet echter zo lang in voorbereiding 
geweest dat deze inmiddels is achterhaald.  
Ze noemt het Niet meer dan-principe als voorbeeld. Daarbij is het uitgangspunt dat stadsverwarming niet 
meer mag kosten dan gasverwarming. De Gigajouleprijs (stadsverwarming) is daarom gekoppeld aan de 
kubieke meterprijs voor gas. CV-ketels (gas) zijn volgens Van Essen echter veel zuiniger dan tien jaar 
geleden. Gashuishoudens zijn daardoor goedkoper uit, maar stadswarmte wordt nog steeds berekend 
aan de hand van het oude rendement. ,,Minister Kamp, die wij dezelfde brief hebben gestuurd, heeft in 
het verleden al eens aangegeven dat hij in hier in de toekomst nog eens naar wil kijken, wanneer blijkt 
dat CV-ketels zuiniger zijn geworden. Wij zijn van mening dat dat moment er nu al is’’, aldus Van Essen. 
Nuon zegt bij monde van woordvoerder Ariane Volz zich niet te herkennen in het geschetste beeld. ,,In 
de Warmtewet is geregeld dat een warmteklant met een gemiddeld verbruik nooit meer betaalt dan een 
gemiddelde gasverbruiker. Nuon is echter van mening dat bij een gemiddeld verbruik niemand nadeel 
ondervindt van de tarieven die de Warmtewet hanteert, omdat deze gebaseerd zijn op reële kosten van 
een gasverbruiker.’’ 
Lees later deze week meer in Almere Vandaag. 


