D66 Sittard-Geleen
Sittard-Geleen, 26 januari 2022

Hieronder de e-mail aan onze D66 vertegenwoordiger(s) in Den Haag:
Geachte heer Boucke,
In de bijlage vindt u een brief van huurdersorganisaties in Sittard-Geleen aan het college
van B&W in diezelfde gemeente. De brief is ook verstuurd aan de fracties in de
gemeenteraad, waaronder die van D66.
Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet de enige brief betreffende dit onderwerp zal zijn.
Des te meer reden voor ons om dit signaal door te sturen, aangezien het hier gaat om een
regeling die anders misschien pas in 2023 aangepast kan worden (met de nieuwe
Warmtewet).
Wij, als fractie onderschrijven de problemen die de huurdersorganisaties in deze brief
schetsen en wij vinden het van groot belang dat hier snel iets aan gedaan wordt. Dit zal
het draagvlak voor de energietransitie (en voor ons Groene Net) alleen maar vergroten.
Met vriendelijke groet,
Björn Bonten
Burgerlid fractie D66 Sittard-Geleen

Bijlage:
Datum
17 januari 2022

Onderwerp
Warmtetarief Het Groene Net 2022

Geachte College van Burgemeester en Wethouders,
Op 12 januari 2022 ontvingen wij, als huurdersorganisaties van ZOwonen, een kopie van
het schrijven van ZOwonen d.d. 12 januari 2022, geadresseerd aan uw college.
Het ongenoegen van ZOwonen wordt ook door ons onderstreept. Wij ondersteunen de
oproep van ZOwonen aan het Stadsbestuur om haar aandeel in deze kwestie te
erkennen en per direct met Ennatuurlijk BV zorg te dragen voor lagere tarieven voor
onze bewoners. Als huurdersorganisaties stellen wij al jaren vragen hierover en hebben
wij zorgen over de betaalbaarheid van onze huurders in de gemeentes alwaar het Groene
Net reeds in gebruik is en waar dit nog moet plaatsvinden. In tegenstelling tot
woningeigenaren hebben huurders geen enkele keuze en zitten zij jarenlang vast aan
een te duur contract. De betaalbaarheid van de woonlasten van uw inwoners in de
sociale huursector staat zwaar onder druk. Beloftes vullen geen gaatjes en ondermijnt
het draagvlak onder uw inwoners om voor verduurzaming te gaan.
Practice what you preach!
Wij roepen u op, om niet alleen met Ennatuurlijk contact op te nemen maar ook via uw
netwerk VNG, uw invloed uit te oefenen bij het ministerie.
De keuze voor een warmtenet is duurzamer dan aardgas, echter de bewoners, en
absoluut uw huurders in uw gemeente, worden alsnog gestraft voor het uit de hand
lopen van de gasprijzen. Door de koppeling van het maximumtarief van een warmtenet
aan het gastarief en de recente prijsexplosies van het maximale tarief, vergroot dit de
noodzaak om onmiddellijk actie te ondernemen om de betaalbaarheid te vergroten.
Wij pleiten voor een eerlijkere tariefstelling. Dit is van essentieel belang voor uw
inwoners maar nog meer voor de corporatiehuurders. Zij zijn gebonden aan één
aanbieder en kunnen niet overstappen. Indien de Klimaatakkoord afspraken gehaald
moeten worden (duizenden huishoudens aansluiten op een warmtenet) is de beslissende
factor bij het realiseren van deze ambitie in uw gemeente, het draagvlak onder uw
bewoners voor deze energietransitie.
Dit wordt mede bepaald door de mate waarin een warmtenet een aantrekkelijk en
betaalbaar alternatief is voor de huishoudens.
Daarom, pleit ook als gemeente bij het ministerie voor een absolute maximalisatie van de
warmtetarieven, en dat er haast wordt gemaakt met de nieuwe wet collectieve
warmtevoorziening.

Met vriendelijke groet,
Namens de huurdersorganisaties ZOwonen zijnde
Stichting Huurdersbelangen Limbricht, Sittard e.o
Huurdersvereniging Geleen
Stichting Huurdersbelangenraad Beek
Stichting Bewonersraad Beekdaelen

