GEMEENTERAADSFRACTIE BREDA
Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Breda
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda

- verzonden per e-mail -

Breda, 15 augustus 2008

Betreft : Vragen op basis van artikel 41 RvO n.a.v. de juridische stappen die Almere
onderneemt tegen Nuon als leverancier van stadsverwarming in die
gemeente.

Geacht College,
Al een aantal maal heeft de PvdA in de commissie Milieu en Mobiliteit aandacht
gevraagd voor de problematiek van de kosten van stadsverwarming t.o.v. de kosten
van een eigen verwarmingsketel. Wethouder Willems heeft in de vergadering van de
commissie Milieu en Mobiliteit van 23 januari 2007 aangegeven, dat de gemeente
initiatieven van betrokken bewoners/bewonersgroepen zal steunen met raad en daad.
Op donderdag 14 augustus j.l. ontvingen wij het bericht dat de gemeente Almere Nuon
heeft gedagvaard inzake identieke problemen aldaar rondom de stadsverwarming.
De gemeente Almere blijkt een overeenkomst met Nuon c.q. haar rechtsvoorgangers te
hebben waarin het “niet meer dan anders” principe is vastgelegd. Dat principe zegt dat
iemand met stadsverwarming niet meer aan zijn verwarming zal betalen dan iemand
met een eigen HR ketel.
De Tweede Kamer heeft op 3 juli j.l. de nieuwe Warmtewet aangenomen en nu moet
deze nog door de Eerste Kamer worden behandeld. Het is belangrijk voor de betrokken
huishoudens dat deze wet er snel gaat komen en dat er daardoor snel helderheid komt
over het onafhankelijk toezicht en tariefstelling.
Het is jammer dat deze wet en dus ook de nieuwe tarieven zullen ingaan met
terugwerkende kracht tot 01-07-2007. Het te veel betaalde van voor die datum valt
daardoor buiten die wet en dat is wrang voor die huishoudens die al jarenlang vast
zitten aan de tarieven van de stadsverwarming. Toch is het aannemen van die
warmtewet een succes omdat hiermee een stuk onrechtvaardigheid wordt
weggenomen. Vooral voor huishoudens met een kleine beurs is dit goed nieuws in deze
tijd van mindere economische groei en druk op de koopkracht.
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GEMEENTERAADSFRACTIE BREDA
De stap die de gemeente Almere zet om Nuon te dagvaarden vanwege de hogere
prijzen die Nuon de bewoners in rekening brengt, leidt bij de PvdA tot de volgende
vragen:

1. Heeft de gemeente Breda een vergelijkbare overeenkomst zoals in Almere met Essent of haar rechtsvoorgangers over het “niet meer dan anders” principe?
2. Kan de gemeente Breda onderzoeken of er ook juridische mogelijkheden zijn om Essent voor de rechter te dagen?

3. Indien vraag 1 met “ja” wordt beantwoord doen wij het verzoek om aan te haken bij
het initiatief van de gemeente Almere.

4. Indien vraag 1 met “nee” wordt beantwoord, kunt u dan toelichten wat de reden is

waarom een dergelijke overeenkomst in het verleden niet is afgesloten? Hoe is dit
geregeld bij nieuwbouwprojecten met stadsverwarming, is hier wel sprake van een
overeenkomst met Essent?

5. Tot slot verzoeken wij u om alle huishoudens met stadsverwarming via bijvoorbeeld
een Breda Bericht te informeren over de stand van zaken rondom de nieuwe warmtewet en wat dat voor die huishoudens gaat betekenen. Gaat u op dit verzoek in en
wanneer kunnen wij dit verwachten?

Met vriendelijke groet,
Namens de Partij van de Arbeid fractie,
Frans Szablewski
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