
                                                                                        
Aan  : College van B&W te Hengelo 
Per e-mail : raadsgriffie@hengelo.nl 
Datum  : 27 december 2021 
Betreft  : Stijgende warmtetarieven tot maximaal 67%  
 

Geacht College, 
 
PVV Hengelo heeft vragen n.a.v. een artikel van de NOS van donderdag 23 december 2021  
 
De warmtetarieven mogen volgend jaar maximaal met 67 procent stijgen 
https://nos.nl/artikel/2410667-warmtetarieven-mogen-in-2022-met-maximaal-67-procent-stijgen 
 
De PVV verwacht dat de aangekondigde korting op de energiebelasting niet toereikend is om mensen 
met lage inkomens, maar ook de middeninkomens te compenseren, die niet in aanmerking komen 
voor een regeling of compensatie te compenseren. 
De gemeente heeft in 2008 een warmtenet aangelegd, dat gebruik maakt van lokale industriële 
restwarmte. Sinds 2016 zijn Firan en Ennatuurlijk als partners betrokken bij de stadsverwarming. 
 
PVV Hengelo maakt zich zorgen over de ontwikkelingen die plaatsvinden wat betreft de prijsstijging 
van zowel het gas, maar ook voor de kosten van het “veelbelovende” warmtenet. 
Veel inwoners moeten noodgedwongen van het gas af en we staan nog in de kinderschoenen v.w.b. 
“van het gas af” in de Nijverheid. 
De energietransitie is nog in volle gang en heeft nog veel haken en ogen. 
Echter staan er op zeer korte termijn dingen te gebeuren, die ingrijpend zullen zijn voor veel 
inwoners van Hengelo. 
Warmte en Energie zijn wat de PVV betreft een eerste levensbehoefte, dat nu onbetaalbaar schijnt te 
worden voor veel mensen. 
 
Dat roept bij PVV Hengelo de volgende prangende vragen op. 
 
1. Volgens de Vereniging Eigen Huis zijn in Nederland zo'n 500.000 huishoudens aangesloten op een              
    warmtenet. Hoeveel zijn dat er in Hengelo? 

2. Wat kan het college doen bij de warmtebedrijven, die in Hengelo betrokken zijn om ervoor te  
    zorgen dat er mogelijk niet met 67% verhoogd gaat worden? 

3. Is het college bereid deze zorg, die de PVV aanneemt breed gedeeld wordt, bij de minister kenbaar  
    te maken en tegemoetkoming of compensatie in welke vorm dan ook te bespreken? 
 
4. Heeft het college zelf al nagedacht over een mogelijke compensatie of regeling voor de  
    gasrekening, ook voor middeninkomens. 
 
5. Is het college het met de PVV Hengelo eens dat er straks duizenden mensen in financiële   
     problemen komen als we niet ingrijpen? 
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Met vriendelijke groet, 
 
Christian Benerink 
Fractievertegenwoordiger PVV Hengelo 
 
Jeanet Nijhof 
Fractievoorzitter PVV Hengelo 
 


