
        
 
 
 
 
  
  
 
 
 
   

 
 

    
    
 
 
 

   

    

 
 
 
 

            MOTIE: 
”Betaalbare warmtenetten” 

 
De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 24 februari 2022,  
Constaterende dat: 

1. De prijs van warmtenetten in Nederland gekoppeld is aan de gasprijs, wat de betaalbaarheid voor 
inwoners onder druk zet in deze tijd van stijgende gasprijzen.  

2. Het warmtenet in Zuidbroek goedkoop verwarmd wordt via rioolwatering en daarmee duurzaam en 
goedkoop is (24% is afhankelijk van gas).1  

3. Dit goedkope tarief niet wordt berekend aan de bewoners van de woningen die op dit warmtenet zijn 
aangesloten. Het betrokken warmtebedrijf voor het warmtenet Zuidbroek in 2022 een verhoging berekent 
van 87%; 

4. De calculatie-richtlijn van ACM (Autoriteit Consument en Markt) voor prijsstijgingen van warmtenetten in 
2022 is 67%.2 3  

5. De gemeente heeft als warmtebedrijf een concessie verleent aan Ennatuurlijk, waarmee er geen 
mogelijkheid voor inwoners bestaat om naar een andere leverancier uit te wijken.  

Overwegende dat: 
6. De gemeente ervoor kies om niet voor haar inwoners het gesprek met Ennatuurlijk aan te gaan om de (te) 

hoge prijsstijging terug te draaien.4 

 
1 Zie: https://ennatuurlijk.nl/warmtenet-apeldoorn-warmte-uit-rioolslib  
2 Zie: https://nos.nl/artikel/2410667-warmtetarieven-mogen-in-2022-met-maximaal-67-procent-stijgen  
3  Het warmtenet Zuidbroek bestaat voor 24 procent uit aardgas. Daardoor zou het warmtenet maar voor 24 procent van het 
totaal van de 67% toegestane prijsstijging van ACM hoeven te stijgen. Dat is 16% verhoging. Maar in totaal stijgen de variabele 
prijzen van 22,76 euro naar 42,92 per GJ. Dat is een verhoging van 87%.  
4 Zie de antwoorden op de schriftelijke vragen van Gemeente Belangen: 
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/questions/env=help/action=answerdoc/gd=26535/SV_GemeenteBelangen_Prijsstijgingen_S
tadverwarming.pdf  



7. Meerdere huishoudens binnen het warmtenet Zuidbroek zich thans overwegen af te sluiten van het 
warmtenet om toch die keuzevrijheid voor zichzelf te forceren, zodat de kosten van het warmtenet over 
minder inwoners kunnen worden opgeslagen met nieuwe prijsstijgingen tot gevolg. 

8. Inwoners door de prijsstijgingen hard geraakt worden en soortgelijke situaties als in Zuidbroek vermeden 
dienen te worden in de toekomst door betere afspraken met warmtebedrijven waarbij betaalbaarheid een 
belangrijke voorwaarde voor de gunning van een concessie wordt. 

9. Diverse gemeenten zich richting warmtebedrijven hebben uitgesproken tegen de stijgende prijzen aan 
inwoners van warmtenetten, zoals Tilburg en Breda.5 

10. De grootste 44 gemeenten, waaronder Apeldoorn, eerder deze maand een brief aan de Minister hebben 
gestuurd met de oproep om de prijs van stadwarmte los te koppelen van de gasprijs.6 
 

Roept het college op   
- Om alsnog in gesprek met het warmtebedrijf te gaan voor opheldering over het niet volgen van de ACM 

richtlijn en meer inzichtelijk te maken waaruit de prijsstijging exact bestaat; 
- In de toekomst bij de aanleg van warmtenetten transparante afspraken te maken met warmtebedrijven en 

daarin blijvende betaalbaarheid voor inwoners als een belangrijke voorwaarde mee te nemen  
- Zich actief te blijven inzetten bij de Rijksoverheid om de prijs van warmtewinning te ontkoppelen van die 

van de gasprijzen; 
-  

en gaat over tot de orde van de dag  
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5 Zie: https://www.bd.nl/tilburg-e-o/tilburg-en-breda-zie-af-van-oneerlijke-prijsverhoging-voor-51-000-gebruikers-
warmtenet~aaba20de/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F  
6 Zie: https://nos.nl/artikel/2415605-grote-gemeenten-koppel-prijs-stadswarmte-los-van-gasprijs 


