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Schriftelijke vragen ingevolge artikel 41 van het Reglement van orde voor de raad over de 
tarieven Stadsverwarming. 

Geachte heer Meulenberg, 

Naar aanleiding van de door u namens de fractie van de Stadspartij gestelde vragen over 
tarieven Stadsverwarming, kunnen wij u het volgende antwoorden. 

U begint met de volgende inleiding: "Eind december heeft de Stadsverwarming Purmerend 
zijn tarieven voor 2019 bekendgemaakt. Per 1 januari gaan gebruikers van de 
Stadsverwarming Purmerend een aanzienlijk hoger tarief betalen. De Stadsverwarming 
Purmerend volgt hierbij het advies van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor 100% 
op. Deze verhoging is gebaseerd op het in de warmtewet opgenomen artikel "niet meer dan 
anders" waarbij het uitgangspunt is dat bewoners die hun huis, in dit geval op 
stadsverwarming, verwarmen evenveel betalen als degenen die dat op gas doen. Naast de 
verhoging van de tarieven voor het gebruik van geleverde warmte gaan ook de 
vastrechttarieven omhoog met€ 9,43 naar€ 318,95 per jaar. Dit is het maximale tarief dat 
volgen de ACM mag worden berekend. De Stadspartij heeft, vooral ingegeven door de 
gewenste veranderingen in de energieverstrekking, de volgende vragen:" 

Uw constateringen leiden tot de volgende vragen inzake de tarieven van de 
Stadsverwarming. 

Vraag 1: 
De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat de koppeling tussen stadswarmte en gas wordt 
losgelaten en voert daar actief campagne voor bij het ministerie in Den Haag. Heeft het 
college ook contact met het ministerie om deze ongewenst koppeling Jos te 
laten? 

Antwoord: 
Wij kennen de campagne van VEH maar hebben hierover zelf geen contact. 
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Vraag 2: 
Is deze verhoging van de tarieven voor de inwoners die afnemen bij Stadsverwarming 
Purmerend wettelijk verplicht? Zo nee is er dan een mogelijkheid om deze verhoging van 
tarieven niet of slecht gedeeltelijk door te voeren (een hantering van de inflatiecorrectie zou 
dan aannemelijk zijn)? 

Antwoord: 
Deze verhoging is geen wettelijke verplichting. In de Warmtewet is bepaald dat voor de 
levering van warmte het Niet Meer Dan Anders tarief moet worden gehanteerd. Het Niet 
Meer dan Anders tarief is een maximum toegestaan tarief, waarbij het een keuze is om 
eventueel een lager tarief te hanteren. Het uitgangspunt voor de berekening van dit 
(maximum) tarief door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is dat de gemiddelde 
warmteklant maximaal evenveel betaalt voor eenzelfde hoeveelheid warmte als een 
gemiddelde gasklant. De door de ACM bepaalde maximum warmteprijs is daardoor 
gekoppeld aan de gasprijs inclusief energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie 
(ODE). Omdat zowel de gasprijs als de EB en ODE in 2019 sterk zijn gestegen, is ook de 
maximaal toegestane warmte prijs in 2019 toegenomen. SVP volgt evenals voorgaande 
jaren de door de ACM vastgestelde maximum tarieven. SVP is nog niet in de financiële 
positie om de warmte goedkoper aan te bieden 

SVP komt met ingang van 2020 mogelijk wel in een positie om warmte goedkoper aan haar 
klanten aan te bieden dan de door de ACM bepaalde maximum tarieven. Wij zullen hierover 
met SVP in gesprek gaan. Ook gaan wij met uw gemeenteraad in gesprek over alle 
afwegingen die hiermee gepaard gaan. 

Vraag 3: 
Is het college het met de Stadspartij eens dat deze verhoging geen stimulans oplevert voor 
de inwoners die nog aangesloten zijn op gas om andere warmtebronnen te gaan 
installeren? 

Antwoord: 
Aanbrengen en vergroten van een verschil tussen de prijs voor warmte via stadsverwarming 
en voor gebruik van gas is een van de stimulatoren voor mensen om over te willen stappen 
naar stadsverwarming. Zoals in het antwoord op vraag 2 gezegd gaan wij met SVP in 
gesprek over de mate van verhoging van de warmteprijs zodra het bedrijfsresultaat van SVP 
dit mogelijk maakt. 

Vraag 4: 
Kan het college aangeven of de verhoging van deze tarieven negatieve invloed heeft op de 
proefprojecten waarbij veel woningen in Purmerend van het gas af gaan? 

Antwoord: 
Dat is vooralsnog lastig te bepalen omdat wij nog met de bewoners van de proefwijk in 
gesprek zijn. De verschillende mogelijkheden worden bekeken alsmede de motivering voor 
deze keuzes. Wij krijgen dan een goed beeld voor de afwegingen die spelen. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoe de geïnformeerd te hebben. 
Hoogachtend, 


