
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Haag, 17 maart 2015 

 
 
 
 
 
Betreft: Hoge rekeningen voor het gebruik van aardwarmte en stadsverwarming  
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
In het AD/Haagsche Courant van maandag 2 maart wordt melding gemaakt dat bewoners in Ypenburg hoge 
rekeningen betalen voor het gebruik van stadsverwarming. Deze discussie duurt al geruime tijd, zo blijkt uit het 
voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Ypenburg Warmtekrachtcentrale uit 2012 (RIS 
256805). Eerder constateerde de PvdA al dat bewoners van Het Venster aan de Berensteinlaan in Zuid West 
ook onverklaarbare hoge rekeningen betalen. Dit geldt ook voor de bewoners van de nieuwbouwprojecten 
Cabo Verde, De Oriënt en Via Salsa in Transvaal. Eerder waren er problemen met stadsverwarming bij de 
nieuwbouw in Duindorp. De PvdA wil duurzaamheid van woningen stimuleren, maar tegelijkertijd moet het 
draagvlak onder bewoners niet verloren gaan door onverklaarbare energierekeningen.  

 
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen: 
 

1 Heeft het college kennis genomen van de berichten in AD/Haagsche Courant en De Posthoorn over de 
hoge rekeningen voor het gebruik van stadsverwarming en aardwarmte? Deelt het college de zorgen van 
bewoners? Zo nee, waarom niet. 

 
2 Is het college bekend met de hoge en onverklaarbare rekeningen van Hagenaars? Zo ja, wat gaat het 
college eraan doen? Is het college bereid haar aandeelhouderspositie bij Eneco te gebruiken om door een 
activistische houding te komen tot een duurzaam en klantvriendelijk beleid? Is het college bereid in 
gesprek te gaan met woningbouwcoöperaties over de onverklaarbare hoge energierekeningen? Zo nee, 
waarom niet? 

 
3 Welke verantwoordelijkheid kan de gemeente nemen om de problemen rondom aardwarmte en 
stadsverwarming te voorkomen als we deze duurzame energiebronnen willen uitbreiden? Is het college 
bereid een positie om geschillen op te lossen, zoals een ombudsvoorziening, op te nemen in haar 
warmtevisie? 

 
       4 Deelt het college de opvatting dat de belofte nagekomen dient te worden dat, aan de bewoners die 
gebruik maken van aardwarmte en stadsverwarming, deze minimaal even hoge of gelijkwaardige rekeningen 
dienen te betalen dan als zij een cv ketel hadden? En wat is het voordeel van aardwarmte en stadsverwarming 
ten opzichte van woonlasten? 
  
      5 Wat is de verantwoordelijkheid van het college in het ‘Niet meer dan anders’-principe uit de Warmte 
Wet?    
      
      6 Klopt de opvatting van de bewoners van Ypenburg dat de huizen in Ypenburg minder goed geïsoleerd zijn 
vanwege het gebruik van stadsverwarming om ze zodoende voor een lagere prijs te bouwen? Is er dan sprake 
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van een vergelijkbaar tarief met woningen die gas/CV ketels hebben dat door de autoriteit Consument en 
Markt jaarlijks wordt vastgesteld? Wat doet het college om hier invloed op uit te oefenen? 
 
    7  Klopt het dat het vastrecht jaarlijks omhoog gaat als men de huizen beter isoleert bij woningen die zijn 
aangesloten op stadsverwarming? Kan Eneco eenzijdig zonder onderbouwing het vastrecht verhogen? Strookt 
dat met de doelstelling om woningen in het kader van de klimaatdoelstelling beter te isoleren? Welke 
afspraken kan de Gemeente hierover maken met de aanbieders van stadsverwarming en aardwarmte? 
 
8  Is het college bereid voorwaarden te stellen waaraan aanbieders van stadswarmte zouden moeten voldoen 
voordat de gemeente nieuwe woningen wil aansluiten? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 
 
Als een bewoner een contra expertise wil is zij aangewezen op bedrijven die door de leverancier van de 
aardwarmte of stadsverwarming worden betaald. Volgens de PvdA is het niet wenselijk dat de leverancier op 
deze wijze haar eigen product keurt. 
 

9 Is het college het er mee eens dat deze situatie niet wenselijk is, en ziet het andere mogelijkheden? Zo ja, 
welke? 

 
Eneco, Staedion en Vestia zijn grote leveranciers van aardwarmte in Den Haag. De PvdA heeft meerdere 
klachten ontvangen omtrent de afhandeling van klachten. Bewoners van Het Venster zijn al jaren een verbeten 
strijd aan het voeren over de onverklaarbare hoge rekeningen. 
 
 

10 Is het college bereid met Eneco, Staedion  en Vestia in overleg te gaan over de hoge energierekeningen 
en hoe daar in de toekomst mee om te gaan? 
 
11 Waarom duurt de klachtenafhandeling bij Eneco en Staedion zo lang? Waar kunnen Hagenaars terecht 
met vragen en klachten over hoge energierekeningen? En welke rol kan de huurcommissie of ombudsman 
daarbij spelen? 
 
12 Is het een idee om een decentrale klachtenvoorziening voor bewoners in de warmtevisie op te nemen?  
 
13 Klopt het dat de installatie in het complex Het Venster niet goed was afgesteld? 

 
        14 Waarom is het vastrecht hoger bij aardwarmte dan bij reguliere energievoorziening? En waarom wordt 
er koud recht in rekening gebracht? 

 
 
De Haagse woningcorporaties en energie spelen een belangrijke rol in het kader van een duurzaam woonbeleid 
in Den Haag.  

 
15 Gaat het college tijdens de prestatieafspraken in gesprek met de corporaties omtrent hun rol in de 
verduurzaming met betrekking tot de vernieuwing van het vastgoed en het opereren naar beheersbare 
woonlasten in combinatie met duurzaam vastgoedbeheer? Worden hierin voorbeelden uit andere steden 
in mee genomen, zoals bijvoorbeeld de ‘0 op de meter’-woningen? 
 
16 Welke gemeentelijke en landelijke fondsen van het nationaal Energieakkoord worden nu of in de 
toekomst ingezet door woningcorporaties en energiemaatschappijen voor de verduurzaming van 
woningen, en welke andere mogelijkheden ziet het college? Indien geen enkele, waarom niet? 
 
17  Streeft het college naar een breder aanbod van aanbieders van stadsverwarming en aardwarmte zodat 
bewoners iets te kiezen hebben? Welke mogelijkheden biedt de afvalwarmte uit de Rotterdamse haven of 
van DUNEA voor woningen in Den Haag? Op welke wijze en met welk tempo gaat Den Haag haar woningen 
verduurzamen? 
 
18 Wat zou de verdere verduurzaming van de woningen door middel van aardwarmte en stadsverwarming  
in Den Haag aan banen en werkgelegenheid kunnen opleveren? 



 
 
 
Rajesh Ramnewash          Lobke Zandstra 
PvdA                                    PvdA 

 

  

 

Bron: Kamer wil ‘eerlijke prijs’ voor stadsverwarming: 
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3877065/2015/03/02/Kamer-wil-eerlijke-prijs-voor-
stadsverwarming.dhtml  
Bron: De Posthoorn- Torenhoge energienota’s in Den Haag: https://denhaag.pvda.nl/2014/12/posthoorn-
torenhoge-energienotas-in-den-haag/ 
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