
GEMEENTERAAD 

 

RIS-nummer: 305960 

  
 
 

Pagina 1 van 2 
 

Schriftelijke vragen: Bewoners Transvaal dupe van warmtelevering Staedion/Energiek2 B.V. 

Indiener: Adeel Mahmood (NIDA)  

 

Datum: 15 juli 2020 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

Op 10 juni jl. hebben de bewoners van Transvaal-Midden die gebruikmaken van een WKO-systeem hun 
ongenoegen geuit middels een brief aan de wethouders Duurzaamheid en Energietransitie en Wonen, 
Wijken en Welzijn (GRF/2020.176). In de brief wordt er uitgebreid ingegaan op de problemen die de 
bewoners de afgelopen jaren hebben ervaren met betrekking tot de bedrijfszekerheid en warmtelevering, 
klantvriendelijkheid en prijsstelling van het vastrecht en de verbruikskosten van Energiek2, exploitant 
van de WKO-systemen, 100% eigendom van woningbouwcorporatie Staedion dat weer beheerd wordt 
door Vaanster Energie Service B.V.  
De bewoners hebben ook meerdere malen hun ongenoegen en klachten geuit bij Autoriteit Consument 
& Markt (ACM) en het heeft tot dusver nauwelijks iets opgeleverd om de situatie te verhelpen.  
 
Overeenkomst artikel 30 van het Reglement van Orde stelt fractie NIDA het college de volgende 
vragen: 
 
Fractie NIDA heeft gesproken met de bewoners van Transvaal. De verslagenheid en teleurstelling bij de 
bewoners is enorm. De initiatiefnemers worden massaal gesteund door de geraakte huishoudens om in 
actie te komen. “Duurzaamheid” blijkt voor hen een nachtmerrie vol onzekerheden waarbij zij flink 
geraakt worden in de portemonnee. 
 

1. Is het college bekend met de problemen die de bewoners van Transvaal-Midden ervaren met 

betrekking tot de warmtelevering van Energiek2 B.V.? 

Zo ja, wat is de reactie van het college op deze klachten van de bewoners? 

 

2. Heeft Staedion/Energiek2 B.V. enige vorm van subsidie ontvangen voor de aanleg van de 

WKO-warmte systemen? 

Zo ja, zijn er afspraken gemaakt met Staedion/Energiek2 B.V. over de exploitatie van de 

systemen?  

 

3. Wat is de reactie van het college op de, meerdere malen namelijk 22 keer om precies te zijn, 

voortgekomen storingen in 2019, die ook in sommige gevallen meer dan 24 uur hebben 

geduurd?  

 

De woningen aan de Kritzingerstraat/Morgenzonlaan hebben een A+++ label en zijn zeer 

energiezuinig als het aankomt op warmteverlies. Echter zijn de kosten voor het verwarmen 

van tapwater en woning dusdanig hoog dat vele oude woningen in Den Haag van een 

vergelijkbare omvang die op gas stoken goedkoper uitkomen. In dit geval kan er 

geconcludeerd worden dat duurzaam stoken niet per se goedkoper is terwijl er beweerd wordt 

dat WKO-systemen tot wel 70% zuiniger zijn.  

 

4. Wat is de reactie van het college op het feit dat de bewoners die gebruikmaken van een WKO-

systeem uiteindelijk meer geld kwijt zijn voor hun energiekosten waarbij de kosten met het 

jaar hoger worden vergeleken met bewoners die hun huis stoken met gas?  

 

5. Acht het college het redelijk dat de vastrechtonderdelen van een WKO-systeem hoger zijn dan 

de vastrechtonderdelen van een gaslevering?  
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Zo ja, graag toelichting. 

Zo nee, is het college bereid om in gesprek te gaan met Staedion/Energiek2/Vaanster om hier 

duidelijkheid over te krijgen? 

 

6. Acht het college het redelijk dat de bewoners, middels een huur- en koopcontract, gebonden 

zijn aan één energieleverancier?  

Zo ja, graag toelichting. 

 

7. Acht het college het redelijk dat de bewoners die gebruikmaken van WKO-systemen niet 

meedelen met de financiële duurzaamheid van deze systemen?  

Zo ja, graag toelichting. 

 

8. Hoe strookt deze casus met de duurzaamheidsambities van het college? Ook met name om 

duurzaamheid betaalbaar te maken/houden.  

 

9. Is het college bereid om onderzoek te laten verrichten met betrekking tot de klachten van de 

bewoners van Transvaal-Midden die gebruikmaken van WKO-systemen? 

Zo nee, waarom niet? 

 

 

Adeel Mahmood   
NIDA 
 


