
Geachte ACM, 
 
Naar aanleiding van de uitnodiging van de ACM om te reageren op het concept Leidraad 
duurzaamheidsafspraken het volgende: 
 

-          Op 10 December 2019 heb ik namens de Huurdersraad West contact gezocht met de 
ACM over de energietransitie In de wijk Bospolder-Tussendijken (BoTu) In Rotterdam 
inzake kartelvorming. 
Het gesprek zou door [vertrouwelijk] verwoord worden, en ik zou een bevestiging 
krijgen van het gesprek. Dat is niet gebeurd. 
Dus helaas heeft de terugkoppeling nooit plaatsgevonden, en dat is meteen een punt 
van kritiek op het concept leidraad Duurzaamheidsafspraken. 
Indien ondernemingen twijfelen over de betrouwbaarheid van hun self assessment 
nodigt de ACM hen uit hierover met de ACM van gedachten te wisselen, liefst in een 
vroegtijdig stadium.  
(Zie leidraad duurzaamheidafspraken: punt 61) 
De ACM zal dan aangeven welke zorgen zij eventueel heeft en meedenken over 
mogelijke oplossingen. 
Maar belangenbehartigers van consumenten wordt die mogelijkheid niet geboden. De 
Huurdersraad West behartigt de belangen van zo’n 5.000 huurders, maar kon geen 
dossiernummer krijgen bij de ACM, en bij ontwikkelingen in relatie tot kartelvorming 
niet van gedachten wisselen met de ACM. 
Omdat bij de Leidraad Duurzaamheidsafspraken de lat voor kartelvorming lager wordt 
gelegd, lijkt mij dat ook voor behartigers van consumentenbelangen, er de 
mogelijkheid er moet zijn om  daarover van gedachten te kunnen wisselen met de 
ACM en naar mogelijke oplossingen te zoeken. 
Ondertussen is het eindrapport Raadsenquête Warmtebedrijf verschenen:  
Volgens Rijnmond nieuws concludeert de commissie dat de Gemeente teveel op de 
stoel van het Warmtebedrijf heeft gezeten. "Op belangrijke momenten stond de 
onderneming zelf aan de zijlijn", aldus commissievoorzitter Jan-Willem Verheij. ( 
https://www.rijnmond.nl/nieuws/199174/Risico-s-warmtebedrijf-onderschat-en-raad-
kreeg-niet-altijd-goede-informatie ) 
Deze samensmelting van bestuurlijke en ondernemersfunctie van de Gemeente 
Rotterdam is toch niet toegestaan inzake kartelvorming? 
De enorme gerichtheid van de Gemeente Rotterdam op het warmtenet uit zich ook in 
de nieuwsbrieven van de Gemeente Rotterdam over de energietransitie in BoTu. 

-          De vlag waaronder het warmtenet exclusief door Eneco kan worden gerealiseerd, is 
dat het warmtenet het beste maatschappelijk alternatief voor gas zou zijn voor BoTu. 
Dat zou dus te vergelijken zijn met de vorming van een duurzaam kartel. Tot stand 
gebracht door Eneco en de Gemeente Rotterdam die als ondernemer fungeert. 
Maar is het monopoliseren van dit warmtenet maatschappelijk gezien wel de beste 
oplossing? De nadelen zijn immers talrijk. 

 
Nadelen zoals bijvoorbeeld: 

-          Gebonden zijn aan 1 leverancier en beheerder van het warmtenet die in hoge mate de 
prijs en diensten kan bepalen van de geleverde warmte via het warmtenet. 
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-          Eénzijdigere gerichtheid op vervanging van de bron van warmte i.p.v. terugdringing 
van energiegebruik door bijvoorbeeld isolatie. 
Dus voortdurende hogere energiekosten voor huurders, en voortdurende 
milieubelasting. 

-          Geen mogelijkheid tot koeling via het warmtenet, wat een steeds groter probleem zal 
worden. 
Dus hoge kosten voor consumenten voor steeds noodzakelijker wordende koeling van 
woningen. 
Ook heel slecht voor het milieu, omdat de vraag naar elektriciteit zomers enorm zal 
toenemen. 

-          Verdere opwarming van de stad door eenzijdige aanvoer van warmte uit de haven. 
Door uitsluiting van deelname aan het warmtenet van lokaal opgewekte warmte (door 
zonneboiler of warmtepomp) blokkering van lokale leveranciers, alsmede blokkering 
afkoeling van de omgeving of woning. En ook geen concurrerend aanbod. 

-          Blokkering van innovatie, waarbij bijvoorbeeld via het warmtenet in de zomer via de 
retourleiding warmte afgevoerd zou kunnen worden richting haven. 
Normaal kan niet gebruikte elektriciteit terug geleverd worden aan het net, dus 
waarom zou dat bij warmtenet niet kunnen of mogen? 

 
De Huurdersraad West heeft een zeer uitgebreid wettelijk advies uitgebracht in het kader van 
de energietransitie in Bospolder-Tussendijken.  
Maar door het niet volledig bespreekbaar kunnen maken van onderwerpen zoals 
monopolisering van het warmtenet, blijft advisering op diverse punten een machteloos 
instrument. 
En mogelijk dat dit problemen gaat opleveren bij de gewenste realisering van het warmtenet 
nu en in de toekomst. 
Wij roepen de ACM op daar verandering in te brengen zoals aangegeven, niet alleen in het 
belang van de consumenten (huurders), maar ook vanuit maatschappelijk belang. 
 
Ik verzoek U om een ontvangstbevestiging van deze email. 
 
Hoogachtend, 
 
[vertrouwelijk] 
 
Lid van de werkgroep Energietransitie CO2-neutraal van de Huurdersraad West 
(www.huurdersraadwest.nl ) 
 
BCC: Voorzitter en adviseur Huurdersraad West + Lid werkgroep Energietransitie CO2-neutraal 
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