Gemeente Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo

Lid Janssen
T.a.v. de heer L.F.M. Jansen
Postbus 18
7550AA Hengelo

Onderwerp
Beantwoording raadsvragen

Zaaknummer
3004014

Uw kenmerk

Datum
12 mei 2020

Geachte heer Jansen,
Op 22 december 2019 heeft u vragen gesteld over de kosten voor aanleggen en aansluiten op het
warmtenet in Hengelo. U verwijst naar de Vereniging Eigen Huis (VEH) die vreest dat
huizenbezitters hoge rekeningen moeten gaan betalen als zij gaan overschakelen op een
warmtenet. Dit naar aanleiding van de bekendmaking van Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat
rekening gehouden moet worden met hogere aansluittarieven voor 2020.
U geeft in uw brief aan dat het ACM de eenmalige kosten die energiebedrijven mogen rekenen om
een huis aan te sluiten op een warmtenet, heeft verhoogd naar € 4500,-. Volgens u een verhoging
van ruim vier keer zoveel. Verder stelt u dat de kosten voor het aanleggen van een warmtenet
volledig worden doorgerekend naar de klant. Uitgaande van de insteek dat in 2030, 1,5 miljoen
woningen van het aardgas af zijn en dat de helft daarvan wordt aangesloten op een warmtenet.
Volgens u is in Hengelo, ondanks politieke en burgerlijke sceptisch, dit proces al in gang gezet.
Inleiding
De energietransitie is in volle gang. Duurzame energiebronnen vervangen conventionele. In het
Klimaatakkoord is ruimt aandacht besteedt aan de mogelijke rol van – duurzame – warmte als
vervanger van gas als bron voor de verwarming van de gebouwde (stedelijke) omgeving. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties startte in 2018 een subsidieprogramma
‘Aardgasvrije wijken’ en stelde subsidie beschikbaar voor proeftuinen. Gemeente Hengelo is met de
Nijverheid één van deze proeftuinen en onderzoekt samen met partners en bewoners van de
Nijverheid wat het alternatief voor aardgas wordt. In de subsidie aanvraag is aansluiten op het
warmtenet in Hengelo als één van de mogelijkheden genoemd.
In 2014 is de Warmtewet in werking getreden die bescherming biedt aan consumenten die zijn
aangesloten op een warmtenet. Voor een goed functioneren van de warmtesector is de Autoriteit
Consument en Markt (ACM) aangesteld als toezichthouder en biedt in zekere mate juridische
structurering.
Tot dusver moest de Warmtewet met name bescherming bieden aan de positie van de kleine
warmteverbruiker. De minister van Economische Zaken ziet in de Warmtewet echter een goed
instrument om de markt voor collectieve warmtelevering te versterken en de energietransitie te
versnellen. Het voorstel tot wijziging van de Warmtewet dat hij hiertoe heeft ingediend is inmiddels
aangenomen en gepubliceerd. De wetswijziging treedt in tranches in werking.
Die wetswijziging bestrijkt diverse onderwerpen, zoals blokverwarming, tariefregulering, meting
van warmteafname, de leveringsovereenkomst en (onderhandelde) toegang tot warmtenetten.
Onder het laatste valt ook de aansluitbijdrage. Op basis van bestaande warmtewetgeving worden
maximale tarieven vastgesteld.
Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
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Vragen en beantwoording
1. Zijn de bovengenoemde tarieven, van het doorberekenen van hogere kosten voor het
gedwongen aanleggen en aansluiten van warmtenet, ook van toepassing bij nieuwe of
bestaande woningen in Hengelo? Zo ja, gaat de energieleverancier (Warmtebedrijf
Hengelo) dezelfde tarieven hiervoor rekenen die ACM voorstelt?
De nieuwe Warmtewet beoogt het verschil weg te nemen, ongeacht of het een aansluiting op een
nieuw of bestaand net is. Deze gelden dan ook voor nieuwe en bestaande woningen in Hengelo. De
ACM baseert de maximale aansluitbijdrage op de gewogen gemiddelde jaarlijkse kosten van
warmteleveranciers. Daarbij is uitgegaan van de totale werkelijke kosten van het totaal aantal
aangelegde aansluitingen gedeeld door het aantal aansluitingen van het betreffende jaar.
2. Als Warmtebedrijf Hengelo niet dezelfde verhoogde tarieven gaat toerekenen, welke zijn
dat dan wel en waar zijn deze dan op gebaseerd?
Deze tarieven worden jaarlijkse gepresenteerd op de website van het warmtebedrijf Hengelo/
Ennatuurlijk. De tarieven van het Warmtebedrijf zijn opgebouwd volgens de systematiek van ACM.
De maximale ACM-tarieven en die van het Hengelose Warmtebedrijf zijn terug te vinden in het
tarievenblad 2020 via onderstaande link. Deze Warmtebedrijf tarieven liggen lager dan de
maximale tarieven die het ACM voor 2020 heeft vastgesteld.
https://warmtebedrijfhengelo.nl/tarieven-warmtebedrijf-hengelo
3. Omdat Warmtenet, ondanks de sceptische 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
of 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?
Het VNG heeft als voorwaarde aan het Klimaatakkoord gesteld dat het tempo waarin gemeenten
met de uitvoering aan de slag kunnen (ook in de gebouwde omgeving) afhankelijk is van de mate
waarin de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor de samenleving. De gemeenten staan
voor een zorgvuldig proces, waarbij voor alle inwoners, ook die met een kleine beurs, geregeld is
om hun woning te verduurzamen (binnen de energierekening). Daarbij wordt er vanuit gegaan dat
dit als voorliggende voorziening landelijk wordt geregeld, dus ook voor inwoners van gemeente
Hengelo.
4. Hoe staat dat bij huurwoningen van Welbions die ‘gedwongen’ worden aangesloten op
warmtenet? Worden de verhoogde tarieven ook doorberekent in de huren?
Voor de huurwoningen van Welbions zal de aansluitbijdrage voor rekening komen van Welbions. De
leveringskosten voor warmte (net als voor aardgas en elektriciteit) waar het ACM ook het
maximale tarief voor bepaalt, worden door huurders betaald. Voor 2020 liggen deze maximale
tarieven lager dan die van 2019.
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.
Het is op dit moment nog niet bekend met hoeveel bestaande woningen we in Hengelo van het
aardgas afgaan voor 2030. Hiervoor wordt gewerkt aan een Transitie Visie warmte (TVW), die de
gemeenteraad vaststelt. In de TVW wordt opgenomen welke logische alternatieven voor welke
wijken er zijn en wanneer deze overgang gaat plaatsvinden (voor of na 2030). Daarbij ligt een
relatie met de RES Twente, die de regionale warmtebronnen in kaart brengt en verdeelt en de
benodigde infrastructuur beschrijft.
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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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