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Geacht college,  
 
Over Warmtenet is jarenlang in de gemeenteraad gediscuseerd. Het was o.a. de VVD fractie die 
zich samen met ondergetekende zich daar zeer kritisch overuit hebben gelaten. Het heeft de 
Hengelose gemeenschap meer dan € 15.000.0000 gekost. Of zoals SP wethouder mevrouw M. Ten 
Heuw bij RTVOost aangaf: Warmtenet Hengelo: "Als we alles hadden geweten, was het er nooit 
gekomen" - RTV Oost . Een beetje laat, deze uitspraak zullen we maar zeggen. Het geld had ook in 
mooie projecten voor de sociale woningbouw gestoken kunnen worden. Nu moet Hengelo, net als 
de rest van het land, (verpicht) van het gas af. En is Warmtenet één van de peilers om dit te 
realiseren. Maar is dit wel zo gunstig voor diegene, die vaak verplicht worden aangesloten op het 
Warmtenet? De vraag stellen is de vraag beantwoorden. Graag een reactie van het college hierop? 
 
Kijkende naar de uitzending van AvroTros Radar en de ervaringen die niet alleen in de rest van het 
land, maar ook in Hengelo zouden daar fikse vraagtekens bijgezet kunnen worden. In hoe staat het 
met de bescherming van de consument? https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/van-het-
gas-af-warmtewet-beschermt-de-consument-onvoldoende/  
 
Het gaat hier vooral om storingen waardoor de verwarming of het warm tapwater uitvalt, een 
zogenaamd verminderde levering wat inhoudt dat het water niet op de gewenste temperatuur 
aangeleverd wordt. Daarnaast krijgen bewoners ook nog eens te maken met hoge rekeningen voor 
wat betreft het vastrecht en de verbruikskosten. De energieleveranciers zeggen zich te houden aan 
de Warmtewet en daar moeten de bewoners het mee doen. Hoe zit dit in Hengelo? Worden hier de 
steeds aanhoudende problemen wel adeqaut opgelost? Wat is de rol van de gemeente daarbij? 
Graag een reactie van het college hierop? 
 
Er is een nieuwe Warmtewet in de maak. Het wetsvoorstel moet nog worden aangenomen maar er 
zijn nu al vragen hierover. In de nieuwe warmtewet is er geen waarborg dat de prijzen voor 
bestaande aansluitingen niet zullen stijgen. Ook in het aanbestedingsproces zou het goed zijn als 
het consumentenperspectief wordt meegenomen. Graag een reactie van het college hierover? Vindt 
het college dat ook? En zo ja, wat gaat het college dan doen om dit in Hengelo te realiseren? Zo 
nee, waarom niet?  
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Ook de Vereniging Eigen Huis maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van de 
warmtetarieven, de aansluitkosten en overige kosten van de energietransitie voor 
eindgebruikers van een Warmtenet: 'Het wetsvoorstel geeft geen invulling geeft of aandacht 
besteedt aan het uitgangspunt van woonlastenneutraliteit. Verder moeten huiseigenaars in staat 
gesteld worden eenvoudig een gefundeerde keuze te maken tussen aansluiten op een warmtenet of 
een alternatief.’ Ook qua keuzevrijheid vragen wij een betere bescherming van de eindgebruiker. Er 
is niet uitgewerkt wat onder een gelijkwaardig alternatief moet worden verstaan. Wat vindt het 
college hiervan? Zal het college zich richting de tweede kamer hier hard voor maken, net als bij de 
huurbevriezing?  

Buiten de boven gestelde vragen nog wat aanvullende vragen: 

 Hoe is de huidige situatie in Hengelo m.b.t. het Warmtenet? Is die vergelijkbaar met 

bewoners zoals in de wijk Transvaal in Den Haag, de wijk Duindorp in Den Haag, 
Diemen, Dongen, Tiel en Bodegraven, etc. etc.? Zo ja, wat gaat het college dan doen om 
dit op te lossen? Zo nee, wat zijn de verschillen? 

 De Vereniging Eigen Huis maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid, aansluitkosten en 
overige kosten. Hoe zit dat bij het college en kan het college die kou uit de lucht halen? 

 Mensen worden ook in Hengelo gedwongen zich aan te sluiten op het Warmtenet en/of van 
het gas af moeten. Zoals de Nijverheid. In de verstrekte foldervan BON (Stichting 
BewonersOverleg de Nijverheid) is een vergelijk geweest tussen 5 verschillende 
alternatieven. Aan dit onderzoek heeft ook gemeente meegewerkt. 
https://www.denijverheid.nl/index.php/nieuws/109-nieuwsbrief-nijverheid-aardgasvrij-2   

Warmtenet kwam daar als slechtste uit. De BON is ook geen voorstander van Warmtenet. De 
motivatie hierbij is dat het een onevenredige grote investering vraagt en zowel voor huurders 
als wooneigenaren tot extra kosten per jaar kan leiden. Vragen: Hoe staat college hierin, wat 
is de rol van de gemeente? Mogen de huurders en wooneigenaren van de Nijverheid straks 
zelf bepalen welke alternatief ze gaan nemen? Zo ja, stel dat niemand voor Warmtenet 
(Warmtebedrijf Hengelo) kiest welke gevolgen heeft dit dat dan voor het Warmtebedrijf 
Hengelo? Zo nee, waarom niet? 

Ondergetekende ziet met grote belangstelling uw reactie tegemoet. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Leo Janssen  
Onafhankelijk Raadslid 
Gemeente Hengelo 
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Uitkomst onderzoek BON, Genseler samen met de gemeente Hengelo. 


