
De heer R.H.F. Leers 
Alhier

Heerlen,

25 februari 2022

Onderwerp

Beantwoording vragen ex. art. 33 RvO.

Geachte heer Leers,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 31 januari 2022 inzake Mijnwater delen wij u 
het volgende mede.

Vraag 1
Sinds wanneer en hoe bent u op de hoogte van problematiek in/bij Mijnwa-
terwoningen te Heerlerheide? 

Antwoord
Vanaf het moment dat de woningen in Heerlerheide zijn aangesloten in 2009, zijn 
er diverse problemen geweest. Mijnwater bespreekt de problematiek die zij ervaart 
met bewoners, VVE beheerder en woningbouwcorporatie. En op hun beurt 
informeren deze partijen Mijnwater over problemen die zij ervaren. Onlangs hebben 
een aantal bewoners van drie woningen in Heerlerheide contact gehad met een 
journalist van de Limburger waarbij zij hebben aangegeven dat er diverse 
problemen zijn bij de woningen. Mijnwater en woningbouwcorporatie hebben hier in 
gezamenlijkheid op geantwoord en erkennen dat er woningen zijn die onvoldoende 
comfort ervaren.

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat dit niet enkel in die woningen aldaar voorkomt maar -
bijvoorbeeld- ook bij/in het Maankwartier?

Antwoord
Ja.

Vraag 3
Om welke klachten gaat het en welke gevolgen brengen deze met zich mee?

Antwoord
Mijnwater houdt een register bij van alle meldingen die zij ontvangt van haar 
klanten. Uit analyse komt naar voren dat er een aantal korte 
leveringsonderbrekingen zijn geweest in 2021 in Heerlen. Daar waar Mijnwater 
langer dan 8 uur een onderbreking heeft in haar levering van warmte, wordt de 
klant, volgens de regels van de Wamtewet, gecompenseerd door Mijnwater.

Registratienummer:

BWV-22001676



Daarnaast zijn er bewoners die melding maken over onvoldoende comfort. 

Vraag 4
Kent u het niet meer dan anders principe?

Antwoord
Ja.

Vraag 5
Is het correct dat volgens dit principe Mijnwater niet duurder dan gas mag zijn?

Antwoord
Mijnwater volgt de richtlijnen van Autoriteit Consument en Markt (ACM) ten aanzien 
van haar prijsbeleid. De tarieven van de ACM zijn gebaseerd op het Niet-Meer-Dan-
Anders-principe, waarbij een berekening is opgenomen die gestoeld is op de 
gasprijs of de vervanging van een gasketel.

Vraag 6
Klopt het dat met aaneen gekoppelde prijzen (gas-Mijnwater) ook het Mijnwater 
stukken duurder voor de eindafnemer geworden is?

Antwoord
Mijnwater volgt de richtlijnen van ACM ten aanzien van haar prijsbeleid. Dat 
betekent dat de tarieven voor 2022 zijn gestegen. Mijnwater heeft de keuze 
gemaakt om de trend van de warmteleveringsbedrijven in Nederland te volgen en 
een lager tarief te hanteren dan het maximale tarief van de ACM voor 2022.

Vraag 7
Kunt u zich herinneren dat wij reeds meermaals opperden dat via dit principe de 
prijs weliswaar niet duurder dan mag zijn maar dit niet uitsluit dat het wel 
goedkoper kan/mag?

Antwoord
De tarieven vastgesteld door de ACM zijn gemaximaliseerde tarieven. De huidige 
tarieven (2022) van Mijnwater voor kleinverbruikers, waaronder particulieren, 
blijven hier ruimschoots onder. Mijnwater maakt geen gebruik van de maximale 
ruimte die de ACM haar biedt.

Vraag 8
Hoe gaat Mijnwater momenteel met het niet meer dan anders principe om?

Antwoord 
Mijnwater volgt de prijssystematiek van de ACM binnen de gestelde kaders van de 
Warmtewet en -regeling.
Mijnwater kiest ervoor om de maximale toegestane tarieven niet toe te passen.
Ook Mijnwater is van mening dat de energietransitie in een versnelling komt 
wanneer de kaders niet meer afhankelijk zijn van de gasprijzen.



Vraag 9
Welke kosten worden in rekening gebracht en hoe verhouden zich deze tot de 
productiekosten in verhouding tot de eindafrekening van/voor Mijnwater-
gebruikers?

Antwoord
De kosten die in rekening worden gebracht komen voort uit de afgenomen 
hoeveelheid verbruikte energie en vastrecht- en meetkosten per aansluiting. 
Mijnwater legt op dit moment toe op de dienstverlening. Omdat het netwerk nog 
niet in een volwassen omvang is, is de exploitatie van het netwerk is tot op heden 
verliesgevend.

Vraag 10
Is het juist/kunt u bevestigen dat Mijnwatergebruik (als verwarming of koeling) 
geen alternatieven kent dan enkel via elektriciteit (bij)verwarmen of koelen omdat 
een gasaansluiting als mogelijk alternatief tot verwarming(en/of om te koken) in 
Mijnwaterwoningen in het geheel ontbreekt/niet aanwezig is?

Antwoord
Een gasaansluiting is inderdaad niet als alternatief aangelegd. De keuze om geen 
gasaansluiting te realiseren bij nieuwbouw of grootschalige renovatie wordt bepaald 
door de woningeigenaar.

Vraag 11
Wat hebt u tot op heden ondernomen om Mijnwatergebruikers te 
helpen/ondersteunen bij voorkomende problematieken en hoe luiden de uitkomsten 
hiervan?

Antwoord
Om het voor de bewoner gemakkelijker te maken wordt er nu met 
woningcorporatie en Mijnwater samengewerkt aan een centraal meldpunt, zodat de 
bewoner niet zelf hoeft te bepalen waar de oorzaak van de storing ligt. 

Vraag 12
Wat is de meest actuele situatie met betrekking tot Mijnwater in onze stad en hoe 
en per wanneer informeert u ons hierover?



Antwoord
Mijnwater ontwikkelt momenteel een herzien Masterplan voor haar diensten in de 
regio Parkstad. Hierover is Mijnwater met diverse stakeholders, waaronder de 
gemeente Heerlen, in gesprek. Dit Masterplan voorziet in een geografische 
masterplanning aansluitend bij de warmte- en koude vraag uit de regio en 
anderzijds een product waarvan Mijnwater leveringszekerheid kan bieden voor 
tevreden klanten. Met het opstellen van de transitievisie warmte 2.0, naar 
verwachting gereed halverwege dit jaar zullen wij u verder informeren.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen, 
Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu,
C.M.J.P. Claessens
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