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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake Vervolgvragen Warmtenet: 

een open en eerlijk systeem

Geachte heer Noldus en heer Tabak,

Bij brief van 31 januari 2022, ingekomen op 1 februuari 2022, heeft u op grond van 
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie VVD en D66 vragen gesteld inzake Vervolgvragen Warmtenet: een open en 
eerlijk systeem.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Klopt het dat grote/zakelijke afnemers hun tarieven wel langer vast 
kunnen zetten, maar particulieren niet? Zo ja, is het college met ons 
van mening dat hier de marktwerking ernstig tekortschiet door gebrek 
aan aanbieders en contractvormen?

Antwoord Nee, dat klopt niet. Tarieven voor grootverbruikers worden 2 x per jaar 
herzien op basis van de gasprijs, bij kleinverbruikers gebeurt dit 1 x 
per jaar (conform warmtewet).

Grootzakelijke klanten vallen onder een ander tarief, het 
grootverbruikerstarief, net zoals dit bij gas- en elektriciteitslevering het 
geval is. Als zij willen aansluiten op het warmtenet geldt ook het Niet-
Meer-Dan-Anders-principe. Om dat te kunnen garanderen vallen zij 
onder een ander tariefregime dan huishoudens. Er zijn geen contracten 
voor grootverbruikers waarbij dit tarief is vastgezet.

Met zakelijke afnemers die (een deel van) de investeringskosten voor 
de aanleg voor hun rekening nemen, en daarmee het risico van HVC 
overnemen, worden maatwerkafspraken gemaakt.

Vraag 2. Welke afspraken worden met Trivire gemaakt voor de aansluitingen op 
het warmtenet van hun corporatiewoningen? Zitten daar voor de 
huurders nog keuzemogelijkheden of contractafspraken die men via 
Trivire kan maken?

Antwoord Trivire wil haar bezit aantrekkelijk en betaalbaar houden en investeert 
daarom in energiebesparende maatregelen en verdere verduurzaming. 
Dit gebeurt op een zodanig manier dat de woonlasten van de huurder 
op een positieve manier worden beïnvloed.  

Met Trivire worden, net als met Woonbron, elke twee jaar 
prestatieafspraken gemaakt (PALT). Daarnaast is Trivire één van de 
partners die in 2018 het Klimaatakkoord Drechtsteden heeft getekend. 
Onderdeel daarvan is het thema Duurzaamheid. Hier valt ook het 
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aansluiten van bezit van de woningcorporatie op het warmtenet onder. 
Trivire heeft samen met de andere woningcorporaties in de 
Drechtsteden in 2021 een samenwerkingsovereenkomst met HVC 
gesloten om het aansluiten van corporatiebezit te versnellen. Hier is in 
het kader van de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen 
subsidie voor beschikbaar gekomen. Tot 2025 worden ruim 1.500 
woningen versneld aangesloten en een kleine 500 woningen gaan van 
het kookgas af.  

Als een woningcorporatie (een deel van) haar bezit wil aansluiten op 
het warmtenet, leidt dit tot een aanpassing van de woning (renovatie). 
Dat wordt altijd gedaan in een groter verband, dus samen met 
bijvoorbeeld isolatie van daken en buitenmuren. Daar is instemming 
van de huurder voor nodig. De woningcorporatie moet dan altijd een 
redelijk voorstel doen waarin de gevolgen van de renovatie in beeld 
worden gebracht. Als 70% van de huurders instemt met het voorstel, 
wordt deze als redelijk aangemerkt. Huurders sluiten dan direct met 
HVC een afnamecontract af.

Vraag 3. Welke kaders en uitgangspunten worden momenteel gehanteerd bij 
het opnemen van een verplichte aansluiting op het warmtenet bij 
nieuwe gebiedsontwikkelingen?
a. Klopt het dat een aansluiting op het Warmtenet hier voor 

verschillende ontwikkelingen als eis wordt meegenomen?
b. Hoe weegt het college dit in het kader van de hoge tarieven en het 

gebrek van vrije keuze door de consument?

Antwoord

a. In 2012 zijn de mogelijkheden om voorschriften te stellen in de 
gemeentelijke bouwverordening aanzienlijk beperkt. De plicht voor 
het aansluiten op het warmtenet, zoals die in Dordrecht het geval 
was, mocht niet meer worden opgenomen. Het Rijk heeft dat 
gerepareerd door in het (nu geldende) Bouwbesluit 2012 te bepalen 
dat voor een bepaald gebied waar reeds een plicht tot aansluiting 
op een warmtenet gold op grond van de gemeentelijke 
bouwverordening, deze plicht voor dat gebied van toepassing blijft. 
De plicht geldt voor het leveringsgebied van HVC, zoals dat is 
afgesproken in de Kaderovereenkomst. De plicht geldt tenzij dit niet 
tegen redelijke en acceptabele kosten kan.

b. In 2021 zijn de Transitievisie Warmte 2021 en de Regionale 
Energietransitie vastgesteld door de gemeenteraad. In beide 
documenten is de beleidslijn voor warmte vastgelegd. Er geldt een 
afwegingscriterium duurzaamheid, met een voorkeursvolgorde voor 
warmtebronnen. Betaalbaarheid (iedereen moet mee kunnen doen, 
laagste maatschappelijke kosten ) was één van de belangrijkste 
criteria die aan de volgorde ten grondslag liggen. 
Voorkeursvolgorde: 
 Direct bruikbare warmte = gebruik maken van restwarmte uit 

o.a. de industrie. Dit heeft de voorkeur.
 Op te waarderen warmte = gebruik maken van warmte uit 

ondiepe geothermie, oppervlaktewater of lucht. Hierbij is er 
altijd iets extra's nodig in de vorm van een elektrische 
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warmtepomp om de warmte op de juiste temperatuur te 
krijgen om de woning te verwarmen. Algemene term die 
hiervoor wordt gebruikt is 'all electric'.

 Te maken warmte = duurzame brandstoffen als groen gas of 
waterstof. Deze brandstof is niet aanwezig en moet nog 
'gemaakt' worden. Deze vorm heeft niet de voorkeur en wordt 
niet voorzien in de woonwijken.

Vraag 4. Wat is het oordeel van het college over de werking van het systeem 
rondom het warmtenet (in niettechnische zin)? Hierbij ingaande op:
a. De marktwerking en bijbehorende keuze voor de consument;
b. De spreiding van kosten, baten en risico's. Hierin meenemende dat 

de kosten voor de aansluiting op deze collectieve voorziening per 
huishouden wellicht relatief laag zijn, maar de gebruikskosten hoog.  
Effect is dat het voor ontwikkelaars en woningcorporaties mogelijk 
interessant is om aan te sluiten op het warmtenet, in verband met 
de relatief lage kosten en risico's van het gasvrij maken van 
woningen. Dit leidt echter tot een systeem waarbij de kosten en 
risico's voor dit systeem rusten bij de consument, die hierbij niet 
vrij is een andere keuze te maken.

Ligt er hiermee naar oordeel van het college een goede balans in 
het systeem?

Antwoord
a. Uitgangspunt is het huidige systeem, waarbij het Niet-Meer-

Dan-Anders-principe en Subsidie Duurzame Energie (SDE) sterk 
bepalende factoren zijn. Gemeenten hebben feitelijk geen 
positie om hierin te handelen. Ze zijn regisseur, geen 
producent. De betaalbaarheid zal zijn uitwerking moeten krijgen 
via nieuwe wet- en regelgeving. Hierbij houden wij uiteraard via 
o.a. de VNG vinger aan de pols,  zowel voor de betaalbaarheid 
voor de afnemer alsook voor kosten die mogelijk door de 
achterdeur, bijvoorbeeld als aandeelhouder, op lagere 
overheden afgewenteld worden. Dat desondanks de 
gebruikskosten veel hoger zullen worden dan dat wij gewend 
zijn staat vast. De afnemers betaalden voor het Groningse gas 
eigenlijk te weinig, afgezet tegenover gasprijzen elders in 
Europa.

b. Er kan onderscheid gemaakt worden in een collectief systeem 
en een individuele aanpak. Bij een collectief systeem, zoals het 
warmtenet, worden de kosten en de risico's gespreid. Ook in de 
toekomst. Bij een individuele aanpak niet. Daarnaast gaat het  
niet alleen om de aansluitkosten. De woningvoorraad zal op een 
bepaald isolatieniveau gebracht moeten worden om over te 
kunnen gaan op een andere warmtevoorziening. Hoe beter de 
isolatie, kierdichting en hoe efficiënter het ventilatiesysteem, 
hoe geschikter de woning is om met een lagere temperatuur, 
zoals all-electric, te kunnen verwarmen. De investering die 
daarmee samenhangt, wordt dus hoger naarmate het 
isolatieniveau hoger moet zijn. In bestaande woningen moeten 
dan daarnaast vaak radiatoren worden vervangen voor 
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bijvoorbeeld vloerverwarming om verwarming op lage 
temperatuur mogelijk te maken. Niet alle woningen zijn 
daarvoor geschikt.

Vraag 5. In het artikel in het ADI wordt als reden voor de prijsstijging onder 
andere een korting op de subsidie benoemd. Kunt u volledig 
transparant (laten) maken wat de oorzaken zijn, waardoor het 
noodzakelijk is de prijs zo fors te verhogen?

Antwoord De gas- en elektriciteitsprijzen zijn sinds vorig jaar flink gestegen. Dit 
gebeurt wereldwijd onder andere door geopolitieke omstandigheden 
alsook specifieke omstandigheden. Veel energiebedrijven hebben gas 
voor de korte termijn ingekocht. De gasopslagen waren verre van 
gevuld. Er is geen strategische reserve daarvoor geregeld. Het 
terugdraaien van de gasproductie in Groningen dreef de prijs vanwege 
mondiale schaarste verder op.
Dit raakt niet alleen de verbruikers, maar ook leveranciers. Enkele 
kleinere energieleveranciers zijn hierdoor vorig jaar al failliet gegaan. 
Met alle gevolgen van dien weer voor verbruikers. Zij moeten veel 
hogere tarieven betalen voor gas dan afgesproken met hun (failliete) 
leverancier. 

Ook de tarieven voor warmte stijgen. Dit omdat ze momenteel voor 
een groot deel zijn (wettelijk) gekoppeld 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 de kostprijs voor de 
warmtebedrijven stijgt.

2. De prijzen voor elektriciteit zijn gestegen, omdat ook die gekoppeld 
zijn aan de gasprijs. Warmtebedrijven gebruiken elektriciteit om de 
warmte vanuit de centrale naar de afnemers te pompen.

De ACM stelt jaarlijks de maximum tarieven vast die warmtebedrijven 
mogen hanteren. De maximumtarieven voor 2022 liggen flink hoger 
dan voor 2021. Warmtebedrijven mogen de maximale tarieven van de 
ACM niet gebruiken om meer winst te maken. De ACM gaat bij 
warmtebedrijven extra informatie opvragen over de wijze waarop zij 
haar tarieven voor 2022 vastgesteld hebben. Op basis daarvan zal 
gekeken worden of er verder onderzoek moet worden gedaan.

Alle verbruikers, huishoudens en industrie, hebben dus last van de 
stijgende energieprijzen. Dat geldt dus niet alleen voor de huishoudens 
die aangesloten zijn op het warmtenet.

Vraag 6. Wat heeft college gedaan tussen de door ons gestelde vragen en de 
inmiddels doorgevoerde tariefsverhoging

Antwoord We hebben, samen met HVC-aandeelhouder Gevudo, sinds eind vorig 
jaar duidelijk werd dat de energieprijzen flink zouden gaan stijgen, 
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uitvoerig met HVC gesproken over de betaalbaarheid en het belang de 
uitlegbaarheid van verhogingen.

Vraag 7. Hoe trekt de gemeente Dordrecht op met andere gemeenten die ook te  
maken hebben met deze casus en problematiek? Gaat dit college 
aansluiten bij het initiatief van diverse gemeenten (onder andere uit de  
G4) om een brandbrief richting de Minister te sturen om de 
warmteprijs los te koppelen van de gasprijs?

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. We staan dan ook achter het gestelde in de 
brief van de G4. Die brief is mede ondertekend door de 
(vertegenwoordiging van de) G40-gemeenten waar Dordrecht deel van 
uit maakt.

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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