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Geachte heer Daals,
In uw brief van 27 december 2021 geeft u aan dat door de stijging van de warmteprijzen ten
gevolge van de enorme prijsstijging van aardgas de haalbaarheid en betaalbaarheid voor
aansluiting op het warmtenet onder druk komt te staan.
1. Bent u het met ons eens dat de huidige methodiek van prijsberekening van het warmtenet
op gespannen voet staat met de vastgestelde kaders uit de Transitievisie Warmte? Zo ja,
wat gaat u hieraan doen?
Nee. Aangezien de huidige methodiek van tariefstelling voor warmte gekoppeld is aan de
aardgastarieven (Niet Meer Dan Anders-principe) liggen deze tarieven nooit hoger dan die van
aardgas. De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks het maximumtarief
vast. De laatste jaren liggen de tarieven van het Warmtebedrijf Hengelo beneden de maximale
tarieven die de ACM heeft vastgesteld en is een warmte aansluiting gunstiger dan een aardgas
aansluiting. Dit staat dus niet op gespannen voet met het vastgestelde kader van betaalbaarheid,
maar maakt (het moment van) overstappen van aardgas dus aantrekkelijker.
2. Bent u bereid om in samenwerking met Ennatuurlijk onderzoek te doen (via bijvoorbeeld
een enquête of een persoonlijke mailing) naar huishoudens die na deze prijsstijging moeite
hebben om hun maandelijkse rekening te kunnen betalen en samen te kijken naar een
goede oplossing?
Nee. Aangezien niet alleen huishoudens die aangesloten zijn op het warmtenet met een hogere
energierekening worden geconfronteerd, maar alle huishoudens die energie gebruiken, zou een
dergelijke enquête geen goed beeld geven. Wij zijn van mening dat een onderzoek naar de
effecten van de stijgende warmteprijzen een te eenzijdige benadering is.
Vanuit het vorige kabinet zijn er middelen vrijgemaakt om de effecten van de stijgende
energiekosten op te vangen. Zo komt er een compensatie voor alle huishoudens in Nederland van
ongeveer € 420,-. Daarnaast komen er middelen voor een verlichting van huishoudens met
energiearmoede voor een eenmalig compensatiebedrag van circa € 200,-.
Echter zijn de kaders voor de uitvoering hiervan nog niet bekend. Ook is nog niet bekend hoeveel
middelen de gemeente Hengelo hiervoor ontvangt. Zodra hier meer over bekend is gaan we,
binnen de dan door het Rijk vastgestelde kaders en het dan definitief bekende bedrag, zo snel
mogelijk over tot actie om uitbetaling aan diegenen die daar recht op hebben mogelijk te maken.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres

E-mailadres

Burgemeester van der
Dussenplein 1

gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

Bladnummer
2

Zaaknummer
3358101

Uw kenmerk

Verder komen er voor deze doelgroep middelen om te besteden aan energiebesparende
maatregelen. Hiervoor werken we aan een aanpak die tevens input levert voor een
Stimuleringsplan energiebesparen.
Tot slot, het blijft belangrijk dat woningeigenaren hun woningen goed isoleren en aardgasvrij
maken als structurele oplossing om de toekomstige energierekening betaalbaar te houden. We
zullen hier komend jaar intensief campagne op voeren.
3. Kunt u aangeven of hier vanuit de regio Twente ook al op landelijk niveau aandacht voor is
gevraagd? Zo nee, zou u samen met de deelnemende gemeenten die gebruik maken van
het warmtenet in Twente, dit probleem ook vanuit onze regio willen aankaarten?
Ja. Gemeente Hengelo is al sinds 2018 samen met de regio Twente in gesprek met het rijk om
ervoor te pleiten dat de warmtetarieven worden losgekoppeld van de aardgastarieven en over de
beteugeling van stijgende energiekosten. Deze ontkoppeling en beteugeling is echter eenvoudiger
gezegd dan gedaan. In het wetsvoorstel collectieve warmtevoorziening dat in de maak is krijgt de
ontkoppeling vorm. Zoals dit nu voorligt wordt dat een kostprijs gebaseerde methode. Dan worden
de tarieven opgebouwd op basis van de kosten die warmtebedrijven moeten maken om
huishoudens van warmte te voorzien. De ACM zal daarop ook weer een benchmark voeren. De
beteugeling van stijgende energiekosten krijgt vorm door onder andere het nationaal
isolatieprogramma, het programma aardgasvrije wijken en diverse subsidieregelingen en de lokale
invulling en uitvoering daarvan. Zoals dit ook in het ontwerp transitie visie warmte staat
opgenomen: isoleren is altijd goed.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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