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Aan
de heer B.C.M. Stam en de heer D. Boone
van fractie Beter Voor Dordt
p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 8 november 2022
Ons kenmerk 2022- 0178611
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake tarieven warmtenet HVC en koppeling 

gasprijs

Geachte heren Stam en Boone,

Bij brief van 29 september 2022, bij ons ingekomen op 29 september 2022, heeft
u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
namens de fractie Beter Voor Dordt vragen gesteld inzake tarieven warmtenet HVC 
en koppeling gasprijs.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Deelt het college de zorgen met de inwoners van Dordrecht over het feit 
dat er nog geen duidelijkheid is over de positie van warmtenetten ten 
aanzien van het prijsplafond voor stroom en gas? Zo ja, via welke weg 
probeert het college dit door te geven aan het kabinet? En wat is de 
boodschap? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Wij hebben ons daar ook zorgen over gemaakt. Inmiddels is duidelijk 
geworden dat ook huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet 
een prijsplafond krijgen. Er geldt in 2023 een prijsplafond van € 47,39 
per GJ. Zie hiervoor de Kamerbrief over nadere uitwerking tijdelijk 
prijsplafond energie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ 
kamerstukken/2022/10/04/nadere-uitwerking-tijdelijk-prijsplafond-
energie.
Het prijsplafond voor gas geldt voor de eerste 1.200 m3 die wordt 
verbruikt. Wat nog wel onduidelijk is, is of er ook voor warmte een 
dergelijk maximum geldt binnen het prijsplafond.
Ook over een mogelijk prijsplafond bij blokverwarming is voor zowel gas 
als warmte nog geen duidelijkheid (circa 10 complexen met 
blokverwarming zijn in Dordrecht aangesloten op het warmtenet). Het 
Rijk geeft aan hier aan een oplossing te werken, maar dat het probleem 
complex is. 

Vraag 2. Voert het college gesprekken met het ministerie van Klimaat en Energie 
om een einde te maken aan de koppeling tussen de gasprijs en het 
maximale tarief voor warmtenetten? Zo ja, hoe verlopen deze 
gesprekken? Zo nee, waarom niet? Via welke weg probeert het college 
deze boodschap dan door te geven?

Antwoord Dordrecht is via Drechtsteden vertegenwoordigd in het overleg met het 
Rijk dat al een aantal jaar loopt over de wetswijziging van de huidige 
Warmtewet, waarin de koppeling van de gas- en warmtetarieven is 
bepaald. We blijven via dit gremium onze wens voor het opheffen van 
deze koppeling agenderen.
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Daarnaast gebruiken we onze positie binnen de VNG en de G40 om dit 
onderwerp te bespreken.

Vraag 3. Is het college in gesprek met HVC over tarieven? Zo ja, welke boodschap
wordt daar meegegeven? Zo nee, waarom niet? Wanneer gaat het 
gesprek dan wel gevoerd worden?

Antwoord De gemeente heeft geen zeggenschap over de te hanteren tarieven. De 
ACM stelt jaarlijks de maximumtarieven vast die warmtebedrijven 
mogen rekenen. 
HVC zal, net als in 2022, in 2023 niet op dit maximumtarief gaan zitten. 
Zie ook vraag 7. Ter vergelijking, het huidige tarief van HVC voor 
kleinverbruikers is € 39,49 per GJ. Dit is er ruim onder. We gaan ervan 
uit dat HVC, en dat blijkt ook uit ambtelijke gesprekken, net als voor dit 
jaar betaalbaarheid en het belang van de uitlegbaarheid van de tarieven
als principe hanteert. 

Vraag 4. Dordrecht is aandeelhouder van HVC, en is dat samen met andere 
gemeenten en waterschappen. Heeft het college als aandeelhouder van 
HVC contact met andere aandeelhouders met betrekking tot de 
tarieven? Zo ja, hoe kijken andere aandeelhouders aan tegen dit 
vraagstuk? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Zie vraag 3 en 6.

Vraag 5. Vindt het college het wenselijk dat HVC in deze tijd van energiearmoede 
en druk op de koopkracht toch blijft inzetten op verhoging van de 
solvabiliteit? Kan het college een gemotiveerde zienswijze geven op het 
bovenstaande?

Antwoord De verhoging van de solvabiliteit is geen doel op zich en is dat ook nooit 
geweest; niet van Gevudo en/of andere aandeelhouders. Het ging er 
vooral om HVC zelfstandig financierbaar te maken; zonder hoge 
overheidsgaranties. Die lijn steunen wij nog steeds. HVC meldt ook zelf 
in het jaarverslag 2021: "De balans van NV HVC kenmerkt zich door een 
lage solvabiliteit. Er is niet veel eigen vermogen aanwezig om 
resultaatschokken op te vangen."
Verder merken wij op dat het bedrijfsresultaat een resultante is van alle 
activiteiten bij elkaar, niet uitsluitend van energie. De hoofdinkomst is 
nog steeds de afvaltaak, met inbegrip van bedrijfsafval. Er mag geen 
sprake zijn van kruissubsidiering tussen afvaltaken inclusief inzameling 
en energie. Zeker bij projecten als warmtelevering geldt dat meestal de 
kost voor de baat uit gaat. 
Tot slot merken wij op dat HVC onder de door ACM vastgestelde 
maximum tarieven energie levert. Zie ook vraag 3.

Vraag 6. Vindt het college het niet tijd dat HVC haar best gaat doen om deze 
kostprijs wel goed inzichtelijk te krijgen en ook naar buiten te 
communiceren? Zo ja, wat gaat het college hier aan doen? Zo nee, 
waarom niet?

Antwoord Momenteel is de nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorziening in 
ontwikkeling. Naar verwachting worden daarin aanvullende eisen gesteld
aan transparantie. 
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Vraag 7. Wat is de gemotiveerde zienswijze van het college op bovengenoemde 
stelling?

Antwoord U geeft aan dat een tariefverhoging voor warmte niet legitiem is, 
aangezien HVC nauwelijks gas verbruikt voor het leveren van warmte via
het warmtenet. Een koppeling tussen de gasprijs en het warmtetarief is 
dan ook niet aan de orde. 
De stelling is niet juist. De warmte van HVC is een restproduct van de 
AVI. Voor het opvangen van de piekvraag wordt nu nog gas gebruikt, op 
korte termijn gaat gebruik worden gemaakt van een e-boiler. Hiermee 
wordt het net in Dordrecht het eerste grootschalige warmtenet zonder 
gasverbruik. Toch stijgen ook de tarieven voor warmte, hetzij niet met 
dezelfde percentages als gas. Dit omdat de kosten voor warmteopwek 
en distributie gedeeltelijk gekoppeld zijn aan de gasprijs:
1. Nederlandse warmtebedrijven halen hun warmte uit een veelheid van

bronnen. Deze duurzame energie is duurder dan gas. 
Warmtebedrijven worden daarom voor het verschil (onrendabele top) 
gecompenseerd via SDE (Subsidie Duurzame Energie). Nu de gasprijs
is gestegen, wordt het verschil kleiner en daarmee de SDE subsidie 
lager. Dit betekent dat bij een gelijkblijvende kostprijs de inkomsten 
afnemen en dus de tarieven stijgen. 

2. De prijzen voor elektriciteit zijn gestegen, omdat ook die gekoppeld 
zijn aan de gasprijs. Warmtebedrijven gebruiken onder meer grote 
hoeveelheden elektriciteit om de warmte vanuit de centrale naar de 
afnemers te pompen. In het geval van Dordrecht om binnenkort te 
voorzien in de piekvraag, zie hierboven.

De stijging die voortkomt uit deze afhankelijkheden is niet gelijk aan de 
stijging van de gasprijs. Dat valt terug te zien aan de tarieven van HVC 
die ruim onder het maximumtarief als de huidige gasprijs liggen. Ook 
voor 2023 heeft HVC uitgesproken de tarieven enkel te laten meestijgen 
met de toenemende kosten en daarmee verwacht ruim onder het 
maximumtarief en de gasprijs te blijven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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