Motie VVD en ChristenUnie om nieuwe
procedure tegen Nuon te starten
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ALMERE - De VVD en de ChristenUnie willen dat onderzocht wordt of het zin heeft om een
nieuwe procedure tegen Nuon te beginnen in verband met de prijs van de stadsverwarming. De
gemeente leverde jarenlang een juridisch gevecht met de energiereus omdat er gevonden wordt
dat er door de Almeerders te veel wordt betaald voor de stadsverwarming. Aan die strijd komt een
einde, maar ChristenUnie en VVD willen een nieuwe beginnen.
,,We stonden nu op het punt om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Dat heeft volgens
deskundigen niet zo veel zin. Er wordt dan alleen naar de procedure gekeken en dat is lastig om
daar nog ons gelijk in te krijgen”, zo vertelde Marcel Benard van de ChristenUnie donderdagavond
tijdens de politieke markt. Er is dan ook afgesproken om niet in cassatie te gaan. ,,Echter op 1
januari 2014 is de nieuwe Warmtewet ingetreden en naar aanleiding daarvan zouden we een
nieuwe procedure kunnen beginnen. We moeten dan alleen weten of het zin heeft en dat willen
we laten onderzoeken. Ik begreep tijdens de bespreking dat wethouder Mark Pol wel oren heeft
naar een dergelijke onderzoek en eigenlijk hebben we al deskundigen gesproken die zeggen dat
het zin heeft, maar dat willen we zeker weten. Vandaar de motie”, vulde Benard donderdagavond
tijdens de politieke markt aan.
Tot nu toe werd Nuon bij elke rechtszaak in het gelijk gesteld, maar volgens Benard kan het zijn
dat de nieuwe Warmtewet gunstiger uitpakt. De centrale vraag is of gebruikers van de
stadsverwarming meer betalen dan mensen die daar geen gebruik van maken. Het zou geen
verschil moeten uitmaken, maar stadsverwarming blijkt in veel gevallen in Almere duurder. De
motie wordt over drie weken in stemming gebracht. Volgens Benard lijkt het er op dat er een
meerderheid is.

