VRAGEN AAN HET COLLEGE OVER:
”Prijsstijgingen bij Stadverwarming”

Geacht College

Conform artikel 34 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Apeldoorn, legt de fractie van
GemeenteBelangen Apeldoorn u hierbij de volgende vragen voor:

Constaterende;
-

-

Dat Apeldoorn bij nieuwbouwprojecten inzet op gasloos bouwen, waardoor huishoudens voor de
verwarming van hun huis aangewezen zijn op elektriciteit;
Dat in de zogeheten Warmtewet het Rijk ervoor gekozen heeft een koppeling te leggen tussen de
prijzen voor gas en die van elektra, waardoor die prijzen met de hogere gasprijzen nog verder
mee stijgen en dat er ook een koppeling gelegd werd met Stadsverwarming (uit elektra en
warmteopbrengst van afvalverwerking, zoals biomassa)
https://www.eneco.nl/klantenservice/tarieven-warmte/;
Dat de elektriciteitsprijzen voor particulieren momenteel de pan uit rijzen door Rijksbelastingen,
waarover dan ook nog de BTW berekend wordt naast een extra energie heffing om de
Rijksklimaatagenda* mee te financieren;

Overwegende;
-

-

Dat deze klimaatplannen uitgaan van een verondersteld verband tussen de negatieve effecten
van gasverbranding in Nederland en het leefklimaat op aarde;
Dat de koppeling van prijs van stadsverwarming aan die van elektriciteit is aangebracht om te
voorkomen dat de prijs van stadsverwarming hoger zou uitkomen dan die voor gas;
Dat biomassa verbranding maatschappelijk niet langer aanvaardbaar is, er bovendien steeds
meer vraagtekens rijzen bij (de efficiency van) deze vorm van energie-opwekking en producenten
prijsgaranties van de overheid blijken te hebben bedongen;
Dat huishoudens die aangewezen zijn op stadswarmte niet zelf hun energieleverancier kunnen
kiezen, reden waarom de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op basis van de gasprijs bepaalt
wat de maximale tarieven zijn, waardoor warmtetarieven volgend jaar met 67 (!) procent mogen
stijgen
https://nos.nl/artikel/2410667-warmtetarieven-mogen-in-2022-met-maximaal-67-procent-stijgen;
Dat er inmiddels diverse gemeenten, zoals Breda, Enschede en Tilburg, een beroep hebben
gedaan op warmtebedrijven om prijsstijgingen (ook van serviceskosten) beperkt te houden en af
te meten aan de daadwerkelijke kosten (dus voor zowel huur- als koopwoningen);
Dat ook de Vereniging Eigen Huis en de ACM warmtebedrijven er inmiddels op hebben
aangesproken om geen misbruik te maken van hun (monopoly) machtspositie;
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heeft de fractie van GemeenteBelangen (GB) de navolgende vragen:
1. Heeft het College van B&W van Apeldoorn de warmtebedrijven al aangesproken op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid de prijsstijgingen niet zo sterk door te berekenen aan inwoners van
Apeldoorn?
2. Is het College van B&W van Apeldoorn met GB Apeldoorn eens dat handhaving van de koppeling van
de prijs voor stadsverwarming aan die van elektra sociaal maatschappelijk zeer ongewenst is, strijdig met
de intentie van de wetgever en het draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen ondermijnt? Graag het
antwoord met onderbouwde toelichting. En sluit Apeldoorn zich nog aan bij de lobby richting de
Rijksoverheid om deze koppeling los te laten? Zo neen, waarom niet?
3. Welke stappen heeft het College ondernomen richting de warmtebedrijven die leveren aan Apeldoornse
huishoudens? En zo neen, waarom niet? En trekt zij daarin op samen met de VNG en/of de andere
gemeenten binnen en buiten de Stedendriehoek? En zo neen, waarom niet?
4. Indien deze koppeling van prijzen blijft, welke zijn dan de mogelijkheden op basis van de huidige regels
en afspraken die Apeldoorn maakte om het beleid om gasloos te bouwen los te laten? En gaat het college
daar in dan dat geval toe over? En zo neen, waarom niet?
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GB-Apeldoorn

