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Beantwoording van de vragen 
Inleiding 
Een deel van de wijk Waterrijk is gekoppeld aan een collectief warmtesysteem. De woningen zijn gasloos maar de prijs 
voor energie van het warmtesysteem is gekoppeld aan de landelijke gasprijs. De koppeling werd gemaakt om te 
garanderen dat inwoners niet duurder uit zouden zijn dan mensen die aardgas gebruiken. Al met al was het de bedoeling 
dat het collectieve warmtesysteem voor inwoners voordeliger zou zijn dan gebruik van aardgas. 
Echter, mede door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen, waar onze fractie achter staat, en de oorlog in 
Oekraïne zijn de gasprijzen enorm gestegen  
Hoewel we begrijpen dat we over de breedte van de samenleving niet aan prijsstijgingen kunnen ontsnappen, wringt de 
situatie in Waterrijk. De inwoners gebruiken geen gas, maar betalen er wel naar. Zij gebruiken hernieuwbare bronnen, 
maar ervaren nu alsnog de nadelen van fossiele brandstoffen. Terwijl verduurzaming in deze tijd juist financieel in hun 
voordeel had kunnen zijn. Ook zijn er mensen die door de stijgende gasprijzen in financiële moeilijkheden kunnen raken, 
zo blijkt uit direct contact met enkele inwoners uit Waterrijk. 
 
 
Vragen aan het college 
1 Is het college op de hoogte van de situatie in Waterrijk? 
Ja het college is op de hoogte van het kleine warmtenet in Waterrijk waarmee woningen worden verwarmd op basis van 
energie uit de Cattenbroekerplas en energie-opslag in een ondergronds wko-systeem.   
 
2 Hoeveel woningen zijn gekoppeld aan het collectieve warmtesysteem? 
Voor zover bij ons bekend levert warmtenetten-exploitant Eteck warmte aan ongeveer 110 woningen in Waterrijk. 
 
3 Wat kan de gemeente doen om de betreffende inwoners tegemoet te komen? 
In heel Woerden ondervinden inwoners de gevolgen van de hoge gasprijs. De gemeente maakt gebruik van landelijke 
middelen voor het beperken van energie-armoede om inwoners te helpen die problemen hebben om de energierekening 
te betalen. Hierover bent u geïnformeerd in de raadsinformatiebrief over energie-armoede (D/22/053094) 
 
4 De prijskoppeling ligt landelijk vast. Wethouders uit verschillende gemeenten deden enkele weken terug al een oproep 
aan Den Haag 'Jetten wil eerlijker prijs voor stadswarmte', om een einde te maken aan de prijskoppeling. Sluit Woerden 
zich hier bij aan?  
Het college begrijpt de oproep van deze gemeenten. Het rijk is echter het bevoegd gezag hiervoor. Wij ondernemen 
daarom verder geen actie.   



 
5 Dezelfde wethouders doen een oproep aan hun energieleverancier om de prijzen te verlagen. Is de gemeente Woerden 
hier ook toe bereid?  
Als gemeente hebben we geen relatie met het bedrijf dat het warmtenet exploiteert. Het is de verantwoordelijkheid van de 
aangesloten huishoudens om bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan de bel te trekken als de exploitant een 
onredelijke prijs vraagt. De prijskoppeling via het 'Niet Meer Dan Anders'-principe (NMDA) is een wettelijke vastgestelde 
bovengrens aan warmtetarieven. Verwarmen via een warmtenet mag niet duurder zijn dan verwarmen met een gasketel. 
Dit principe is dus geen argument voor het onredelijk verhogen van de warmteprijs. De ACM controleert of de winst van 
de warmteleveranciers redelijk is. Een tariefverhoging mag niet worden misbruikt om meer winst te maken. Een 
toelichting staat op www.acm.nl.  
 
6 Is het college het met ons eens dat dergelijke regelingen onwenselijk zijn, zowel direct voor inwoners als breder gezien 
met oog op het draagvlak voor de energietransitie? 
Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk. Dit is een zaak van de landelijke politiek, waar aandacht is voor deze problematiek. 
 
7 Een enkele inwoner uit Waterrijk is eerder al door de toeslagenaffaire geraakt. Hoe kan de gemeente maatwerk leveren 
om energiearmoede te voorkomen? 
In het kader van de aanpak energie-armoede levert de gemeente maatwerk. Binnenkort komt er een financiële 
tegemoetkoming beschikbaar voor gezinnen met een laag inkomen. Zie verder onder vraag 3.  
  
 
   
 
Bijlagen 
 

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/warmtetarieven.


 

 

Schriftelijke vragen - Waterrijk: Geen gas gebruiken, wel betalen 

Inleiding: 

Een deel van de wijk Waterrijk is gekoppeld aan een collectief warmtesysteem. De woningen zijn 

gasloos maar de prijs voor energie van het warmtesysteem is gekoppeld aan de landelijke gasprijs. 

De koppeling werd gemaakt om te garanderen dat inwoners niet duurder uit zouden zijn dan 

mensen die aardgas gebruiken. Al met al was het de bedoeling dat het collectieve warmtesysteem 

voor inwoners voordeliger zou zijn dan  gebruik van aardgas. 

Echter, mede door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen, waar onze fractie achter staat, en 

de oorlog in Oekraïne zijn de gasprijzen enorm gestegen1. Hoewel we begrijpen dat we over de 

breedte van de samenleving niet aan prijsstijgingen kunnen ontsnappen, wringt de situatie in 

Waterrijk; de inwoners gebruiken geen gas, maar betalen er wel naar. Zij gebruiken hernieuwbare 

bronnen, maar ervaren nu alsnog de nadelen van fossiele brandstoffen. Terwijl verduurzaming in 

deze tijd juist financieel in hun voordeel had kunnen zijn. Ook zijn er mensen die door de stijgende 

gasprijzen in financiële moeilijkheden kunnen raken, zo blijkt uit direct contact met enkele inwoners 

uit Waterrijk. 

Vragen aan het college: 

1) Is het college op de hoogte van de situatie in Waterrijk? 

2) Hoeveel woningen zijn gekoppeld aan het collectieve warmtesysteem? 

3) Wat kan de gemeente doen om de betreffende inwoners tegemoet te komen? 

4) De prijskoppeling ligt landelijk vast. Wethouders uit verschillende gemeenten deden enkele 

weken terug al een oproep aan Den Haag2 om een einde te maken aan de prijskoppeling. 

Sluit Woerden zich hier bij aan?3 

5) Dezelfde wethouders doen een oproep aan hun energieleverancier om de prijzen te 

verlagen.4 Is de gemeente Woerden hier ook toe bereid? 

6) Is het college het met ons eens dat dergelijke regelingen onwenselijk zijn, zowel direct voor 

inwoners als breder gezien met oog op het draagvlak voor de energietransitie? 

7) Een enkele inwoner uit Waterrijk is eerder al door de toeslagenaffaire geraakt. Hoe kan de 

gemeente maatwerk leveren om energiearmoede te voorkomen? 

 

Lia Noorthoek 

ChristenUnie-SGP Woerden 

 

 

 

 
1 https://www.trouw.nl/buitenland/de-gasprijzen-schieten-omhoog-in-nederland-door-de-escalatie-in-oost-
oekraine~b2bb523a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
2 https://nos.nl/artikel/2415677-jetten-wil-eerlijker-prijs-voor-stadswarmte  
3 https://stadszaken.nl/artikel/4051/gemeenten-willen-ontkoppeling-prijs-gas-en-warmte 
4 https://nos.nl/artikel/2411124-gemeenten-bezorgd-over-stijgende-tarieven-stadsverwarming  

https://www.trouw.nl/buitenland/de-gasprijzen-schieten-omhoog-in-nederland-door-de-escalatie-in-oost-oekraine~b2bb523a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.trouw.nl/buitenland/de-gasprijzen-schieten-omhoog-in-nederland-door-de-escalatie-in-oost-oekraine~b2bb523a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://nos.nl/artikel/2415677-jetten-wil-eerlijker-prijs-voor-stadswarmte
https://stadszaken.nl/artikel/4051/gemeenten-willen-ontkoppeling-prijs-gas-en-warmte
https://nos.nl/artikel/2411124-gemeenten-bezorgd-over-stijgende-tarieven-stadsverwarming
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