
 

 

Gemeente Hengelo 

College van B&W  

Postbus 18 

7550 AA HENGELO 

 

Per e-mail:  raadsgriffie@hengelo.nl 

Datum:   27 december 2021 

Betreft:  Vaststelling tarieven warmtenet 

Geacht college, 

 

Op 6 oktober 2021 hebben wij al vragen gesteld over de koppeling van de gasprijs aan het 

warmtenet. De ACM heeft bepaald dat in 2022 de prijzen voor huishoudens aangesloten op 

warmtenet met maximaal 67% mogen stijgen. Op de warmtenetten in Hengelo, Almelo en Enschede 

zijn op dit moment ongeveer 12.000 woningen en ruim 200 zakelijke klanten aangesloten.  

 

De raad heeft kaders gesteld in het plan van aanpak van de Transitievisie Warmte, waarvan 

warmtenet een cruciaal onderdeel is. Haalbaarheid en met name betaalbaarheid zijn daar als 

algemene kaders vastgesteld. De betaalbaarheid komt met de koppeling aan de gasprijs onder grote 

druk te staan en is naar onze mening in tegenspraak met de eerder vastgestelde kaders van de raad. 

 

Vraag 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? 

 

De stijgende energiekosten en de inflatie baren veel mensen zorgen. Dat blijkt uit een onderzoek van 

overheidsplatform ‘Wijzer in geldzaken’ naar de goede voornemens die Nederlanders hebben op het 

gebied van hun financiën. Zes op de tien ondervraagden verwacht dat de hoge energiekosten 

invloed zal hebben op hun financiële situatie. Driekwart van deze groep geeft aan dat het moeilijk zal 

worden om rond te komen.  

 

De stijging van kosten van warmtenet raakt veel inwoners in Twente. Deze prijsstijging betekent een 

stijging van soms honderden euro's per jaar. Zoals u in bovengenoemd onderzoek kunt lezen 

verwachten veel huishoudens moeilijk rond te kunnen komen. Zelfs inclusief de compensatie van de 

overheid. 

 

Vraag 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? 

 

  



 

 

 

 

 

In een artikel van de Tubantia konden wij lezen dat de wethouder in Enschede recent heeft 

gesproken met Ennatuurlijk, maar helaas zonder positief nieuws. Uit het artikel konden wij ook het 

volgende lezen: 

 

"Ennatuurlijk zegt niet heel veel marge te hebben. Voor Ennatuurlijk geldt dat hun inkoopprijs 

gekoppeld is aan de gasprijs. Ennatuurlijk neemt de warmte voor een deel af van Twence”.   

 

De overheid stimuleert de overgang van gas naar elektriciteit om de CO2-uitstoot te verminderen. 

Om het gasverbruik te ontmoedigen is de energiebelasting op gas verhoogd en zal nog verder 

toenemen. Daarentegen is de energiebelasting op elektriciteit verlaagd om het gebruik van 

bijvoorbeeld  warmtepompen te stimuleren. Gebruikers van warmtenet zijn nu en in de toekomst 

dus duurder uit omdat hun energiekosten gekoppeld zijn aan de gasprijs. Bij gebruikers van een 

elektrische warmtepomp zijn de energiekosten gekoppeld aan de elektriciteitsprijs,  dus zij zijn 

goedkoper uit.  Dit is tegenstrijdig. Warmtenet wordt hierdoor naar onze mening ontmoedigd. 

 

In een brief aan staatssecretaris Yeşilgöz - Zegerius uiten de Consumentenbond, Vereniging Eigen 

Huis en de Woonbond reeds hun zorgen over de enorme stijging van de maximum warmtetarieven. 

 

Vraag 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? 

 

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de haalbaarheid voor een regionaal warmtenet. 

Hiermee zouden meer dan 100.000 woningen in Twentse steden kunnen worden verwarmd.  

Wij vragen u dringend ook te kijken naar de financiële gevolgen die dit voor huishoudens met zich 

mee kan brengen door landelijke regelgeving. 

 

Wij kijken uit naar uw antwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Han Daals 

BurgerBelangen Hengelo 


