
Eind vorige maand heeft de rechtbank uitspraak gedaan in een zaak die Stichting 
Stadsverwarming Eindhoven (SSE) heeft aangespannen tegen energiebedrijf 
Ennatuurlijk. SSE deed dit namens een collectief van bewoners. De rechtbank 
heeft geoordeeld dat Ennatuurlijk bij veel klanten ten onrechte een jaarlijkse 
aansluitbijdrage in rekening brengt. 

De uitspraak is goed nieuws voor veel 
huishoudens in Grasrijk, Zandrijk en 
Eindhoven centrum. Bij de meeste 
woningen in die buurten rekent 
Ennatuurlijk na oplevering van de woning 
30 jaar lang een rentedragende en 
tevens geïndexeerde ‘aansluitbijdrage’. 
Dit terwijl de aansluitkosten al zijn be-
taald tijdens de bouw van de woning. 
Na 30 jaar gaat het om een bedrag van 
ca. € 5.000 per huishouden. De rechter 
heeft nu geoordeeld dat de jaarlijkse 
aansluitbijdrage niet is afgesproken met 
bewoners. Op de website van SSE, 
stadsverwarming-eindhoven.nl, kun je 
lezen in hoeverre de uitspraak op jouw 
situatie van toepassing is.

Ennatuurlijk
Ennatuurlijk heeft laten weten dat zij 
verrast is door de uitspraak van de 
rechter en overweegt hoger beroep. 

Tegelijkertijd roept Ennatuurlijk (voor-
malige) klanten op om zich via de 
website ennatuurlijk.nl/vonnis-rechtbank-
periodieke-aansluitbijdrage te melden 
als zij van mening zijn dat de uitspraak 
van de rechter op hen van toepassing is. 
Een toezegging tot terugbetaling doet 
Ennatuurlijk echter nog niet. SSE en 
Ennatuurlijk zijn met elkaar in gesprek 
over het vervolgtraject.

Advies
SSE adviseert bewoners zich wel te 
melden bij Ennatuurlijk, maar vooralsnog 
geen vervolgactie te nemen. Een even-
tueel aanbod van Ennatuurlijk kan 
namelijk ongunstige voorwaarden be-
vatten. Ook kan het zijn dat bewoners 
niet alle kosten terugkrijgen waar ze 
recht op hebben. Zo deed Ennatuurlijk 
enkele jaren geleden al een aanbod om 
de jaarlijkse aansluitbijdrage in drie jaar 
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tijd af te bouwen. De mensen die destijds 
op dat aanbod zijn ingegaan, hebben 
tegelijkertijd afstand gedaan van hun 
recht om de reeds betaalde jaarlijkse 
aansluitbijdragen later terug te vorderen. 
Bewoners die bij het collectief van SSE 
zijn aangesloten, ontvangen binnenkort 
nadere instructies over hoe zij moeten 
handelen. 

Collectieve actie
SSE voert sinds 2015 strijd tegen 
onterechte kosten voor de stadsver-
warming waaronder de jaarlijkse aan-
sluitbijdrage, de hoge warmtetarieven 
en de huur van de afleverset. Om slag-
vaardig te kunnen optreden en de kosten 
van juridische procedures te kunnen be-
talen, is de stichting in 2018 een collec-
tieve actie gestart. De rechter heeft nu 
uitspraak gedaan over de jaarlijkse 
aansluitbijdrage. De overige geschil-
punten staan nog open. Bewoners 
kunnen zich nog steeds bij het collectief 
aansluiten. SSE wordt (financieel) 
gesteund door Bewonersvereniging 
Meerhoven. Leden krijgen daarom 
korting. Kijk voor meer informatie op 
stadsverwarming-eindhoven.nl.

Warmte-editie
De energieprijzen zijn dit jaar enorm 
gestegen. Veel bewoners gaan dat 
merken in hun portemonnee en 
hebben ons om advies gevraagd. 
Deze nieuwsbrief is bijna geheel 
gewijd aan de (stads)verwarming. 
Ook geven we tips om energie en 
kosten te besparen.



WARMTETARIEVEN FLINK GESTEGEN
Sinds 1 januari 2022 zijn de warmte-
tarieven enorm gestegen. Deze stijging 
is het gevolg van de forse stijging van 
de gasprijzen. Veel Meerhovenaren 
met een woning op stadsverwarming 
vinden dit onbegrijpelijk omdat ze 
geen gas afnemen. Hieronder leggen 
we uit hoe het precies zit.

Niet meer dan anders principe
In Nederland is het maximale warmte-
tarief gekoppeld aan de gasprijzen. 
Deze koppeling tussen warmte en gas 
is ooit bedoeld ter bescherming van de 
warmtegebruikers. Het uitgangspunt 
is dat een warmtegebruiker in zijn 
algemeenheid niet meer zou moeten 
betalen dan een aardgasgebruiker. Dit 
noemt men ook wel het ‘niet meer dan 
anders principe’ (NMDA).

Stijging gasprijzen
De forse stijging van de gasprijzen leidt 
er nu toe dat warmteleveranciers een 
hoger warmtetarief mogen vragen. Het 
maximale warmtetarief wordt jaarlijks 
bepaald door de Autoriteit Consument 
en Markt (ACM) en is voor dit jaar 
vastgesteld op € 53,95 per gigajoule 
(GJ). Ter vergelijking: vorig jaar was 
het maximale warmtetarief € 25,51 
per GJ. Een warmteleverancier hoeft 
niet het maximale tarief te rekenen, 
minder mag ook. De ACM heeft de 
warmteleveranciers daarom verzocht 
hun warmtetarief alleen te verhogen 
als dat nodig is en het maximale 
tarief niet te gebruiken om meer 
winst te maken. Ook wil de ACM dat 
het maximale warmtetarief wordt 
losgekoppeld van de gasprijzen. 
Hiervoor is echter een wetswijziging 
nodig en daar gaat wat tijd overheen.  

Warmtetarieven
Ook de warmtetarieven in Meerhoven 
zijn dit jaar fors gestegen. Dit lijkt niet 
logisch omdat de meeste huishoudens 
in onze wijk niet zijn aangesloten op gas. 
Wat veel mensen echter niet weten, is 
dat ongeveer de helft van de warmte 
van het warmtenet in Meerhoven 
wordt geproduceerd met aardgas. Zie 
ennatuurlijk.nl/warmtenetten/eindhoven. 
De tarieven liggen nog wel ruim onder 
het maximale, wettelijke tarief dat door 
de ACM is vastgesteld.

Warmteleveranciers
In Meerhoven zijn twee warmteleve-
ranciers actief: de gemeente Eindhoven 
(in Meerrijk en een deel van Waterrijk, 
Bosrijk en Landhof) en Ennatuurlijk 
(in Zandrijk en het grootste deel van 
Grasrijk). Let op dat de gemeente de 
facturatie uitbesteedt aan Ennatuurlijk 
waardoor het lijkt dat Ennatuurlijk de 
leverancier is. De gemeente Eindhoven 
rekent in 2022 een warmtetarief van 
€ 37,87 per GJ (ten opzichte van 
€ 25,51 in 2021). Ennatuurlijk rekent 
in 2022 € 42,92 per GJ (was € 22,76 
in 2021). Ook andere tarieven voor 

de stadsverwarming stijgen, maar 
veel minder dan het warmtetarief. 
De warmteleveranciers geven aan 
dat ze alles hebben gedaan om 
de prijsverhoging zo laag mogelijk 
te houden. De prijsverschillen zijn 
volgens de leveranciers te verklaren 
vanwege verschillen in inkoopbeleid. 
Het ene bedrijf wekt meer warmte zelf 
op en hoeft daardoor minder (dure) 
energie in te kopen dan het andere. 

Compensatie
De overheid compenseert de 
gestegen energiekosten deels met 
een verlaging van de energiebelasting. 
Het gaat om een verlaging van 
ca. € 22 per maand (los van het 
gebruik van elektra, gas of warmte). 
Deze compensatie loopt via je 
elektriciteitsleverancier.

Besparen
In tegenstelling tot gasgebruikers, 
kunnen warmtegebruikers niet 
wisselen van leverancier. Voor wie 
energie en kosten wil besparen, 
kunnen de tips van Duurzaam 
Meerhoven handig zijn. Zie hiernaast.



De kosten voor stroom, gas en stads-
verwarming rijzen de laatste tijd de pan 
uit. Velen zien dat als een gegeven, maar 
je hebt zelf veel invloed op het verbruik 
en daarmee op de kosten. Aan de hand 
van bespaartips en een eenvoudig 
stappenplan geeft de werkgroep Duur-
zaam Meerhoven hieronder advies. De 
werkgroep bestaat uit Inge Kouw, Edwin 
Swerink en Kees Verhagen.

Besparen
Inge Kouw: “Het eerste waar je aan zou 
moeten denken is: hoe kan ik energie 
besparen? Op duurzaammeerhoven.nu 
staan handige tips. Denk aan een warme 
trui en minder vaak en korter douchen. 
Verwarm bij voorkeur alleen de ruimte 
waar je bent en gebruik energiezuinige
apparaten en lampen. Wil je na het be-
sparen meer doen om je huis comfor-
tabeler en energiezuiniger te maken? 
Volg dan ons driestappenplan.”

Stap 1: Ventileren
Schone lucht in je huis is beter voor je 
gezondheid. Edwin Swerink: “Bij de 
meeste woningen in Meerhoven is een 
mechanische ventilatie-unit geïnstal-
leerd. Deze voert vieze lucht uit de 
woning af. Schone, verse buitenlucht 
komt vaak binnen via raam- en deur-
roosters. Als het buiten koud is, dan 
is de aangevoerde lucht ook koud. 
Je huis koelt dan binnen af als je 
niet bijverwarmt. Luchtventilatie met 
warmteterugwinning (WTW) is dan een 
betere en duurzamere oplossing, omdat 
minstens 90% van de warmte uit de 
binnenlucht via een warmtewisselaar 
wordt teruggewonnen.”

Stap 2: Isoleren
Huizen in Meerhoven zijn minder goed 
geïsoleerd dan de meeste mensen 
denken. De eerste woningen dateren 
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van 1999: dat is alweer 23 jaar geleden. 
Daarnaast zijn woningen die zijn 
aangesloten op de stadsverwarming 
in de meeste gevallen bewust minder 
goed geïsoleerd dan gasgestookte 
woningen. Dat komt omdat de stads-
verwarming wordt gezien als een 
duurzame warmtebron, ook voor het 
energielabel, waardoor met minder 
energiebesparende maatregelen toch 
wordt voldaan aan wettelijke normen. 
Het is verstandig om (samen met je 
buren) je dak alsnog beter te isoleren en 
om het glas van de ramen in de warme 
ruimtes van je huis te vervangen door 
HR+++ glas. Dubbelglas gaat 20 tot 30 
jaar mee.

Stap 3: Verwarmen en koelen
Veel woningen in Meerhoven zijn 
aangesloten op het warmtenet. Er is 
veel discussie over de oplopende 
warmtekosten en de leverancier heeft 
een monopoliepositie. Kees Verhagen: 
“Vaak is het mogelijk de warmtelevering 
stop te zetten. Je kunt dan een alter-
natieve verwarming laten installeren. 
Bijvoorbeeld een airco, infrarood-

verwarming of elektrische warmtepomp. 
In je huis moet daar wel de ruimte voor 
zijn, want je hebt ook nog warm water 
nodig. Daarnaast zijn er mogelijkheden 
om passief te koelen. Laat je goed 
adviseren voordat je aan deze 
aanpassing begint.”

Webinars
Bovenstaand stappenplan roept 
ongetwijfeld veel vragen op. Daarom 
organiseert Duurzaam Meerhoven 
dit jaar een serie webinars om het 
stappenplan nader toe te lichten. 
Het eerste webinar is gepland op 
29 maart 2022 van 20.00 tot 21.00 
uur. Interesse? Meld je dan aan via 
duurzaammeerhoven.nu. Een week 
voor aanvang ontvang je een link om 
het webinar bij te wonen.

Meer informatie
Kijk op duurzaammeerhoven.nu voor 
meer informatie.

Foto hieronder v.l.n.r.: Kees Verhagen, 
Inge Kouw en Edwin Swerink van de 
werkgroep Duurzaam Meerhoven.
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Bewonersvereniging Meerhoven is er 
voor alle Meerhovenaren. Hoe meer 
leden, hoe beter wij de wijk kunnen 
vertegenwoordigen. Als lid beslis je 
mee over de koers die we varen en 

LID WORDEN?
steun je diverse wijkinitiatieven. Het 
lidmaatschap kost slechts € 5 per 
huishouden per jaar. 
Nog geen lid? Meld je dan nu aan via 
www.meerhoven.nl/lidmaatschap.

Cricketpitch
Eind februari wordt gestart met de 
aanleg van een cricketpitch in Park 
Meerland. De werkzaamheden zouden 
eigenlijk deze zomer plaatsvinden, 
maar hebben vertraging opgelopen. 
De pitch komt er op verzoek van vele 
internationals in Meerhoven. Cricket is 
een populaire sport onder internationals. 
Voor deze sport is een groot veld nodig 
met in het midden een strook, de 
zogenoemde pitch. Aangezien de 

professionele velden niet of nauwelijks 
beschikbaar zijn voor amateursport, zijn 
de internationals op zoek gegaan naar 
een alternatieve locatie voor het spelen 
van ‘social cricket’. Daarbij kwam de 
speelweide van Park Meerland als meest 
geschikt uit de bus. Tijdens het spel 
is slechts een deel van de speelweide 
nodig. De weide blijft dus beschikbaar 
voor andere activiteiten. Meer info: 
meerhoven.nl/socialcricket.

Politiecomplex
Op woensdag 23 februari 2022 
organiseert de politie een online 
informatiebijeenkomst over het beoogde 
politiecomplex op Land Forum. De bij-
eenkomst start om 19.00 uur en duurt 
tot 20.30 uur. Bewoners kunnen zich aan-
melden via landforum@politie.nl. Enkele 
dagen voorafgaand aan de bijeenkomst 
ontvang je een link voor de online 
meeting. Naast een toelichting door 
de politie over de huisvestingsplannen 
kun je via de chatfunctie vragen stellen.  
Bewonersvereniging Meerhoven is niet 
betrokken bij de organisatie van de 
informatieavond maar roept bewoners 
wel op om de bijeenkomst bij te wonen,
hun mening te geven en vragen te 
stellen. Kijk op meerhoven.nl/landforum 
voor meer info over de ontwikkelingen 
rond het beoogde politiecomplex. Ook 
over een mogelijk alternatieve locatie.

Volg ons
Kijk voor het laatste nieuws en activi-
teiten op www.meerhoven.nl. Volg 
ons verder via Facebook ‘Meerhoven 
nieuws’, Twitter ‘MeerhovenNL’ of 
de MeerhovenApp (meerhoven.nl/
meerhovenapp). Verder vind je veel 
informatie op het digitale prikbord van 
Meerhoven: Facebook ‘Meerhoven 
Ontmoet Elkaar’.

Leegloop winkelcentrum
Gall & Gall, Etos, Primera en Pearl sluiten 
waarschijnlijk binnen afzienbare tijd hun 
deuren. Deze winkels zijn al sinds de 
opening van het winkelcentrum (10 jaar 
geleden) in Meerijk gevestigd. De huur-
contracten lopen nu af en de winkeliers 

willen de contracten niet verlengen. 
Volgens de makelaar heeft het niets te 
maken met hoge huurprijzen. Bewoners- 
vereniging Meerhoven ontvangt echter 
andere signalen. De vereniging heeft 
haar zorgen geuit bij de eigenaar van het 
winkelcentrum en de gemeente.


