
Antwoorden op nagekomen technische vragen van de fractie Op Ons Eiland.
Bijgevoegde vragen en antwoorden van op Ons Eiland worden hierbij met akkoord van wethouder De
Jonge naar de griffie doorgezet.

1. HVC geeft aan + 26 miljoen euro bedrijfsresultaat te hebben gehad in 2021. Hoeveel heeft 
gemeente Dordrecht via Gevudo (de aandeelhouder) als aandeelhouder daarvan ontvangen over 
2021? 
Nihil. HVC versterkt conform afspraken met de aandeelhouders voorlopig haar eigen 
vermogenspositie.
 
2. ACM heeft maximale tarieven voor 'warmte' vastgesteld (voor 2022) van max €53.95 per gigajoule.
HVC zit daar onder met €39,49. Kunnen we ervan uitgaan dat gehele jaar 2022 dit bedrag door HVC is
gehanteerd voor warmteleverantie aan Dordtse huishoudens die zijn gekoppeld aan warmtenet? 
Wanneer worden de tarieven voor 2023 gepubliceerd?  
Ja, conform de Warmtewet worden de warmtetarieven voor kleinverbruikers voor een heel jaar 
vastgesteld. De ACM stelt halverwege december de maximum tarieven vast. De tarieven van HVC 
voor 2023 worden eind 2022/begin 2023 gepubliceerd.
 
3. Wat zijn de kosten (gemiddeld eerste 9 maanden van dit jaar) van HVC voor het produceren en 
leveren van 1 gigajoule energie(warmte) aan de Dordtse huishoudens?  
Dit is geen gemeentelijke taak. De ACM stelt de kaders vast, HVC bepaalt daarbinnen en op basis van 
de eigen bedrijfsvoering de marges. De ACM controleert of warmtebedrijven daar geen oneigenlijke 
winst op maken. Daarnaast is het ook zo dat HVC de warmtetarieven niet lokaal vaststelt, de tarieven
gelden voor het gehele verzorgingsgebied waar HVC actief is in de warmtelevering. Zie hiervoor ook 
de beantwoording van vraag 4 van de artikel 40 vragen, inzake Warmtenet een betaalbaar 
alternatief? van de fractie VVD van januari 2022.
De consument betaalt het tarief dat conform de warmtewet voor een heel jaar wordt vastgesteld. 
Tussentijdse fluctuaties in de kosten voor het produceren van warmte (zo wel positief als negatief) 
hebben daar geen invloed op. 

4. Op de website van ACM staat vermeld: " 

Waarom zijn de warmtetarieven gekoppeld aan de gasprijs?

In de Warmtewet staat dat de warmtetarieven aan de gasprijs zijn gekoppeld. Het idee is dat de 
warmtegebruiker niet meer betaalt dan de consument die geen warmte gebruikt. Op dit moment 
gebruikt de meerderheid van de consumenten nog aardgas. Daarom is het warmtetarief aan de 
gasprijs gekoppeld. Dit betekent dat gasprijzen de hoogte van het maximale warmtetarief bepalen. 
Stijgen de gasprijzen? Dan stijgt ook het maximale warmtetarief." 
  
De warmteleverantie is gekoppeld aan gasprijzen. Heeft deze feitelijke gegeven invloed gehad op 
verbuikerskosten van de Dordtse gebruikers in 2022?   
Nee, de warmtetarieven voor kleinverbruikers worden niet tussentijds aangepast. 
 
5. Op de balans van HVC over eind 2021 staat dat er een reserve is opgenomen van + 135 miljoen 
euro. Heeft gemeente Dordrecht, via aandeelhouder Gevudo, zeggenschap over de bestemming van 
deze reserves? 
De aandeelhoudersvergadering, als collectief, beslist jaarlijks over de resultaat-toevoeging aan het 
vermogen bij de vaststelling van de jaarstukken. Deze toevoegingen houden verband met het 
antwoord op uw vraag 1. Voor alle zekerheid attenderen wij u erop dat dit niet betekent dat dit 
vermogen ook in cash beschikbaar is.




