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Inleiding:
Stadsverwarming Purmerend heeft bekend gemaakt dat de tarieven voor 2022 gemiddeld met 42
procent zullen stijgen. Daarover heeft de VVD fractie de volgende 2 vragen.

Vraag 1:
Stijgen de kosten voor 2022 voor SVP ook met 42 procent? Zo ja, was er dan geen ruimte in de
geprognotiseerde (netto) winst om deze stijging (verder) te dempen voor de gebruikers van de
stadsverwarming? Zo nee, hoe is deze stijging van 42 procent dan tot stand gekomen?

Antwoord 1:
Voor de toelichting op de stijging van de tarieven verwijzen wij u naar de bijgevoegde informatie die van
SVP is ontvangen. De stijging was nodig om de gestegen kosten te dekken en geen verlies te lijden,
maar is ruim onder de wettelijke maximumtarieven.

Het college heeft in november 2021 de begroting van SVP vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering.
Het college deed dit in aanmerking nemend het door uw raad vastgestelde beleid, namelijk dat SVP een
gezonde BV moet zijn. Dat is ook de reden dat er in de commissievergadering van november 2019 is
gesproken over de inzet van het college gericht op balans tussen: 
a) Het verbeteren van de zwakke financiële positie van het bedrijf in het belang van de gemeente als
geheel en haar inwoners; 
b) Het behoud van het dividend in de begroting van Purmerend om de in het verleden geleden verliezen
te compenseren die door alle inwoners (ook niet-klanten) zijn bekostigd;
c) De verlaging van de tarieven van SVP ten opzichte van de gasprijzen t.b.v. het stimuleren van de
warmtetransitie.

Deze balans is nog steeds de inzet. Het is ook belangrijk te bedenken dat SVP vanwege de
monopoliepositie net als alle warmtebedrijven in Nederland onder toezicht van de Autoriteit Consument
en Markt (ACM) staat. Onder dit toezicht valt ook het rendementstoezicht

Vraag 2:
Heeft het College van B&W bemoeienis gehad met deze gemiddelde stijging van 42 procent? Zo ja, hoe
zag deze bemoeienis er concreet uit? Zo nee, waarom niet als 100 procent aandeelhouder, bij zo'n
ingrijpende tarievenverhoging?



Antwoord 2:
Het college stemt als aandeelhouder in met de begroting 2022 van SVP. Dat gebeurt eind no-vember.
Door de begroting en de vaststelling van het resultaat stuurt de aandeelhouder de tarieven die eind
december nog getoetst moeten worden aan de wettelijke maximumtarieven. SVP blijft ruim onder dat
maximum. De uiteindelijke vaststelling van de tarieven vindt eind december plaats door SVP binnen de
vastgestelde kaders van de begroting. Bij het vast-stellen van de begroting werd uiteraard duidelijk dat
de variabele tarieven zouden stijgen, maar het tarief bestaat ook uit vastrecht en dat stijgt veel beperkter.
Er was ook toen al het beeld dat de bijdrage van het Rijk deze stijging substantieel zou compenseren.
Het college heeft de begroting vastgesteld in de wetenschap dat warmteklanten in 2022 beter af zijn met
de tarieven dan de gemiddelde gasklant. Zie verder ook het antwoord op uw vraag 1.
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