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Geacht college,
De Vereniging Eigen Huis (VEH) vreest dat huizenbezitters hoge rekeningen moeten gaan betalen
als zij gaan overschakelen op warmtenet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft namelijk
bekent gemaakt dat de energieleveranciers namelijk vanaf volgende jaar (2020) hogere kosten
mogen gaan rekenen voor aanleggen en aansluiten van warmtenet.
Per e-mail: raadsgriffie@hengelo.nl
De eenmalige kosten die energiebedrijven mogen rekenen als ze een huis aansluiten op een
warmtenet heeft de ACM verhoogd naar € 4500,-. Een verhoging van ruim vier keer zoveel. De
kosten voor het aanleggen van warmtenet zal zelfs volledig doorgerekend worden naar de klant. De
insteek is dat in 2030, 1,5 miljoen woningen van het aardgas af zijn en dat de helft daarvan wordt
aangesloten op warmtenet. Ook in Hengelo is dat proces, ondanks politieke en burgelijke sceptes, al
in gang gezet.
Ondergetekende heeft de volgende vragen voor u,
1. Zijn de bovengenoemde tarieven, van het doorberekenen van hogere kosten voor het
gedwongen aanleggen en aansluiten van warmtenet, ook van toepassing zijn bij nieuwe of
bestaande woningen in Hengelo? Zo ja, gaat de energieleverancier (Warmtebedrijf Hengelo)
dezelfde tarieven hiervoor rekenen die ACM voorstelt?
2. Als Warmtebedrijf Hengelo niet dezelfde verhoogde tarieven gaat toerekenen, welke zijn dat
dan wel en waar zijn deze dan op gebaseerd?
3. Omdat Warmtenet, ondanks de sceptisch signalen en hoge financiële kosten, kost wat kost,
met o.a. steun van politieke partijen die eerst fel tegen waren, door moest gaan van de
gemeente Hengelo c.q. dit en vorige colleges, is de vraag gerechtvaardigd of het college od
de twee andere participanten bereid is/zijn om, bij flinke verhoging van de aanleg- en
aansluitkosten mee te betalen middels een vorm van subsidie/bijdrage aan de gedupeerden?
Zo ja, voor hoeveel? Zo nee, waarom niet?
4. Hoe staat dat bij huurwoningen van Welbions die ‘gedwongen’ worden aangesloten op
warmtenet? Worden de verhoogde tarieven ook doorberekent in de huren?
5. Kunt u mij ook aangeven over hoeveel woningen, die te maken krijgen met verhoogde
tarieven, de komende jaren hebben? Graag gesplitst in huur en koop.
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Ondergetekende kijkt met belangstelling naar de antwoorden op de gestelde vragen uit.

Met vriendelijke groet,

Leo Janssen
Onafhankelijk Raadslid
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