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Onderwerp liberalisering elektriciteitsmarkt

Ons kenmerk SSC/AIWID

Geacht college,
Conform het B&W-voorstel, kenmerk SBC-765, heeft u in december 2001 opdracht gegeven om alle
gevolgen van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt op alle relevante beleidsterreinen te
inventariseren. Deze inventarisatie is verricht door een werkgroep onder supervisie van een
projectgroep, gecoördineerd door de Stafdiensten en een externe projectleider.
In de projectgroep en de werkgroep participeerden medewerkers van de diensten en afdelingen van
SW, SO, Concernstaf, Stafdiensten, Belastingen, O&W, Brandweer en Kunsten.
In december 2002 is deze notitie voorgelegd aan de portefeuillehouders en zijn een aantal zaken
aangepast en aangevuld, waardoor de notitie nu aangeboden kan worden.
U treft bij deze brief het resultaat van deze inventarisatie aan in de vorm van een notitie.
Naar aanleiding van deze inventarisatie worden in de notitie de volgende conclusies gemaakt c.q. de
volgende aanbevelingen gedaan.
1. De conclusie van de projectgroep is dat de gemeente voor wat betreft haar
grootverbruikaansluitingen gerechtigd is om inkopen te doen op de vrije markt.
Het verdient geen aanbeveling om voor de totale omvang een 'groene' leverancier te kiezen.
2. De projectgroep heeft geconcludeerd dat de omvang van de levering van de vrije
aansluitingen van de gemeente tot 1 januari 2004 onder de grens van de Europese
aanbesteding ligt. Na 1 januari 2004 is de gemeente een geheel vrije afnemer en dient een
nieuwe opdracht tot leveren van elektriciteit Europees te worden aanbesteed. Het huidige
contract wordt echter verlengd met één jaar.
3. De projectgroep heeft voor de inkoop op de vrije markt gebruik gemaakt van de voor de hand
liggende mogelijkheid om te onderhandelen met de huidige leverancier (Eneco Energie). Er zijn
offertes bij verschillende leveranciers aangevraagd om de marktconformiteit van de huidige
leverancier vast te kunnen stellen. Uitgaande van het huidige verbruik gaat dit traject een
besparing opleveren voor de levering van elektriciteit van ongeveer € 91.000 tot en met 31
december 2003. Een contractverlenging tot 31 december 2004 zal worden gerealiseerd;
welke gevolgen deze verlenging met zich meebrengt is nog onbekend. De projectgroep heeft
een aantal aandachtspunten gesignaleerd en adviseert deze te betrekken bij het totale
inkoopproces.
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4. De projectgroep adviseert om de ontvangst en de betaling van de energiefacturen centraal af
te handelen teneinde de factuurkosten te reduceren.
5. De projectgroep adviseert om te onderzoeken welke voorwaarden door de diverse
Drechtsteden gesteld worden en op basis daarvan te onderzoeken of samenwerking mogelijk
is op het gebied van de Europese aanbesteding medio 2004.
6. De projectgroep adviseert om de huidige leveringsovereenkomsten voor de
grootverbruikaansluitingen uiterlijk per 1 juli 2004 {in verband met half jaar opzegtermijn) op
te zeggen, zodat per 1 januari 2005 een nieuw leveringscontract kan worden afgesloten.
Voorkomen moet worden dat over de huidige overeenkomsten geschillen ontstaan en
juridische strijd moet worden aangegaan.
7. De projectgroep adviseert de afdeling Belastingen van Publieksdiensten het voortouw te laten
nemen in een onderzoek naar hoe de inning van afvalstoffen-heffing, het rioolrecht
kleinverbruik en het reinigingsrecht in de toekomst zou moeten verlopen nu de mogelijkheid
om mee te liften op ENECO-fakturen niet meer aanwezig is in het geval dat burgers hun
stroom niet (meer) van Eneco betrekken, maar van een andere elektriciteitsleverancier.
8. In verband met de vrijheid van burgers om over te stappen naar andere energie leveranciers
dan Eneco en de mogelijkheid energienota's van cliënten van de Sociale Dienst en bureau
schuldhulpverlening te laten betalen door deze laatstgenoemde instanties, adviseert de
projectgroep het volgende;
De Sociale Dienst dient zelf een werkgroep te starten die een onderzoek doet naar de
volgende vragen omdat deze vragen niet een directe relatie hebben met de inkoop van
energie door de gemeente Dordrecht, maar uiteraard wel heel belangrijk zijn voor de
werkprocessen en het klantencontact van de Sociale Dienst.
Hoe makkelijk kunnen cliënten overstappen tussen energieleveranciers?
•
Hoe gaan nieuwe leveranciers om met jaarafrekeningen?
•
Welke voorwaarden worden gesteld aan contracten met particulieren?
•
Wat is het verschil tussen de diverse aanbieders? Voor een goede voorlichting aan
cliënten is inzicht in de verschillen noodzakelijk.
•
Zijn er afspraken te maken met deze leveranciers of met een enkele leverancier?
•
Zijn de verschillende leveranciers bereid een vergoeding te betalen voor de
incassowerkzaamheden van de gemeente Dordrecht? Eneco betaalt op dit moment
ook geen vergoeding.
9. De projectgroep adviseert de afdeling Uitvoering/wegen en constructies om vóór de formele
opzegging van de concessieovereenkomst met de netbeheerder afspraken te maken over de
eigendomssituatie van het ondergrondse deel van de Openbare Verlichting, gelet op de
verantwoordelijkheden van de verschillende partijen, Eneco Energie, Eneco Netbeheer,
(CityTec) en de gemeente en de doelstellingen van de liberalisering.
10. De projectgroep adviseert de afdeling Uitvoering/wegen en constructies van
Stadswerken in overleg te treden met de netbeheerder om meer duidelijkheid te krijgen op
het toepassen van de aansluitdefinitie op aansluitingen van openbare verlichting. In de
praktijk zijn er namelijk drie varianten te onderscheiden waarop openbare verlichting is
aangesloten: op een hoofdader, op een hulpader of op een aparte OV-kabel. In Dordrecht
komen minimaal twee van de drie genoemde varianten voor. Wederzijds moet er duidelijkheid
bestaan over de aansluit- en transporttarieven die worden berekend ten aanzien van de
Openbare Verlichting.
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11. De projectgroep adviseert om -nu de concessieovereenkomst zal worden opgezegdeen werkgroep in te stellen bestaande uit medewerkers van Stadsontwikkeling afdeling
Grondbedrijf en van de sector Openbare Ruimte die de problematiek omtrent het aanleggen,
herstellen, vernieuwen en uitbreiden van netten ter hand zal nemen en een raamvergunning
en daarbij horende afspraken zal voorbereiden. De reactie van het Ministerie van
Economische Zaken op een brief van de VNG, waarin deze problematiek is aangekaart, zal
daarbij worden meegenomen.
12. De projectgroep adviseert om alle contracten van de gemeente Dordrecht met de
netbeheerder door de projectgroep te verzamelen en deze te laten controleren op de juiste
contractuele aansluitwaarde ten opzichte van de werkelijk af te nemen hoeveelheid
elektriciteit. Daarnaast adviseert de projectgroep om deze standaard contracten (inclusief de
standaardvoorwaarden) per aansluiting niet aan te gaan, voordat de te benoemen
energiebeheerder (zie hiervoor paragraaf 9) een (mantel) contract heeft afgesloten met de
netbeheerder.
13. De projectgroep adviseert, gelet op de liberalisering van de energiemarkt en de toekomstige
Europese aanbesteding en gelet op het sectoroverschrijdende karakter, iemand binnen de
Stafdiensten verantwoordelijk te maken voor het energiebeheer en dit centraal te organiseren
en/of coördineren. Dit centraal energie coördinatiepunt gaat zich ook bezighouden met de
noodzakelijke voorbereidingen voor de Europese aanbesteding die per 1 januari 2005
gerealiseerd moet zijn. Daarnaast dient het onderzoeken van de
samenwerkingsmogelijkheden met de Drechtsteden en de inventarisatie van het gasverbruik
tot het takenpakket van deze functie te worden gerekend. Het punt ondersteunt de dienst
Stadsontwikkeling bij het ontwikkelen van de gemeentebreed beleid op energiegebied en
houdt zich op de hoogte van de rapportages gemaakt door de werkgroepen. De inschatting
is dat 0,4 fte benodigd zal zijn (na de opstartfase), en dat dit punt op HBO niveau moet
functioneren.
14. De projectgroep adviseert het totale gasverbruik te inventariseren en aan te besteden om zo
tot een nieuwe overeenkomst te komen per 1 januari 2005. Het beheer hiervan zou dan
vervolgens onder het centrale energiebeheer kunnen vallen.
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Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen wordt u verzocht om in te stemmen met de
volgende beslissingen.
1) Kennisnemen van conclusies en aanbevelingen van de projectgroep
2) De werkgroep Belastingen in te stellen en op te dragen om uiterlijk 1 oktober 2003 en 1
januari 2004 te rapporteren over de wijze waarop de diverse heffingen moeten verlopen per
1 januari 2005.
3) Een werkgroep Sociale dienst in te stellen en op te dragen om uiterlijk 1 oktober 2003 en 1
januari 2004 te rapporteren over de wijze waarop schuldhulpverlening van klanten moet
worden georganiseerd m.b.t. het betalen van energienota's niet alleen afkomstig van Eneco
maar ook van andere energieleveranciers.
4) Een werkgroep Stadswerken in te stellen en op te dragen om uiterlijk 1 oktober 2003 en 1
januari 2004 te rapporteren over de afspraken die zijn gemaakt t.a.v. de eigendomssituatie
van en de tarieven voor openbare verlichting.
5) Een werkgroep in te stellen bestaande uit medewerkers van Stadsontwikkeling (GBD) en de
sector Openbare Ruimte om de gehele problematiek omtrent het aanleggen, herstellen,
vernieuwen en uitbreiden van netten ter hand te nemen en deze op te dragen om uiterlijk 1
oktober 2003 en 1 januari 2004 over de voortgang ervan te rapporteren.
6) In te stemmen met het instellen van een centraal energiecoördinatiepunt, uitgaande van 0,4
fte na de opstartfase en hier financiële middelen voor te reserveren: € 25.000 op jaarbasis
inclusief overhead en deze structurele lasten te dekken d.m.v. het behaalde energievoordeel
binnen de diensten en bedrijven.
7) Stafdiensten opdracht te geven dit punt verder vorm te geven, waarbij relaties met- en
expertise van de diverse diensten en bedrijven nadrukkelijk wordt meegenomen
Daarnaast wordt gevraagd deze notitie ter behandeling aan de commissie Bestuur en Middelen voor
te legger^
Namens delwerkgroep liberalisering elektriciteitsmarkt verblijf ik,
hoogachtend.

stverlening
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1. INLEIDING EN VERANTWOORDING

Conform het B&W-voorstel, kenmerk SBC-765, heeft het college van burgemeester en
wethouders in december 2001 opdracht gegeven om alle gevolgen van de liberalisering van
de elektriciteitsmarkt op alle relevante beleidsterreinen te inventariseren.
Deze notitie is opgesteld onder supervisie van een projectgroep, gecoördineerd door de
Stafdiensten en een externe projectleider. Het inhoudelijke werk is verricht door een
werkgroep, bestaande uit: Annelies Meijers, Arianne de Ruiter, Arie Zwaai, Niek Jongejan
en Gerard Lappee.
In de projectgroep en de werkgroep participeerden medewerkers van de diensten en
afdelingen van SW, SO, Concernstaf, Stafdiensten, Belastingen, O&W, Brandweer en
Cultuur.
Tijdens de inventarisatie bleek dat het niet mogelijk was om binnen de afgesproken
rapportagetermijn alle vragen op de relevante beleidsterreinen ook daadwerkelijk te
beantwoorden. De projectgroep heeft getracht de nog te nemen stappen zo goed mogelijk
aan te geven.
In december 2002 is deze notitie voorgelegd aan de portefeuillehouders en zijn een aantal
zaken aangepast en aangevuld, waardoor de notitie nu aangeboden kan worden.
2. WAT MAG EN MOET DE GEMEENTE BIJ DE INKOOP VAN STROOM IN HET
KADER VAN DE ELEKTRICITEITSWET (E-WET)

Om te bepalen wat de gemeente moet of mag op het gebied van elektriciteitsinkopen op de
vrije markt dienden de omstandigheden van de gemeente aan twee verschillende criteria te
worden getoetst.
De eerste toets betrof de vraag of de gemeente in aanmerking komt voor inkopen van
elektriciteit op de vrije markt. Hiervoor was een juridische en technische beoordeling
noodzakelijk.
De juridische beoordeling is opgenomen in bijlage 1.
De technische beoordeling (inventarisatie en analyse) is opgenomen in bijlage 2.
De conclusie van deze beoordelingen is dat de gemeente nu (nog) niet al haar benodigde
stroom vrij kan inkopen, omdat ze voor een aantal aansluitingen nog steeds een
beschermde afnemer is in de zin van de E-wet. Volgens de E-wet heeft een beschermde
afnemer geen keuze bij wie hij zijn elektriciteit inkoopt. Een afnemer met aansluitingen die
een aansluitwaarde hebben van meer dan 3 x 80 Ampère is een vrije afnemer. De
gemeente heeft een aantal aansluitingen dat sinds 1 januari 2002 vrij is.
Eneco Energie stelt zich op het standpunt dat de Elektriciteitswet, ook na de volledige
liberalisering van de energiemarkt per 1 oktober 2003, geen mogelijkheid biedt om voor de
kleinverbruikaansluitingen vrije afnemer te worden. Voor deze omissie zou volgens Eneco
reparatiewetgeving nodig zijn. Eneco is overigens de enige leverancier die dit standpunt
huldigt.
De werkgroep gaat er vooralsnog vanuit dat na 1 januari 2004 de gemeente Dordrecht
geheel vrij is in het kiezen van een elektriciteitsleverancier.
In verband met artikel 1 lid 2 van de Elektriciteitswet kan nog het volgende worden
opgemerkt ten aanzien van de aansluitwaarden van de openbare verlichting en de
verkeersregelinstallaties in de gemeente Dordrecht. Deze aansluitwaarden kunnen niet bij

elkaar worden opgeteld omdat de bedrijfsuitoefening niet door één eenheid op fysiek
geïntegreerde basis gebeurt.1
Dit betekent dat deze aansluitingen eerst per 1 januari 2004 vrij zullen moeten zijn.
Ten aanzien van groene stroom kan worden opgemerkt dat per 1 juli 2001 in Nederland elke
afnemer van groene stroom een vrije afnemer is. Dus ook de gemeente Dordrecht. Er is dus
in ieder geval op dit moment reeds beleidsvrijheid ten aanzien van de keuze voor een
'groene' leverancier. Groene stroom is echter schaars en zou gereserveerd moeten worden
voor kleinverbruikers (huishoudens). De gemeente zou, als grootverbruiker, haar invloed
aan moeten wenden om haar 'grijze' stroom zo schoon mogelijk op te laten wekken.
Zie blz. 5.
De conclusie van de projectgroep is dat de gemeente voor wat betreft haar
grootverbruikaansluitingen (zie bijlage 1, vraag 3) gerechtigd is om inkopen te doen
op de vrije markt.
Het verdient geen aanbeveling om voor de totale omvang een 'groene' leverancier te
kiezen.
De tweede toets betrof de vraag of de gemeente wel of niet verplicht is om Europees aan te
besteden. Bij de beoordeling van de omvang van het verbruik dienen de verbruiken van alle
vrije aansluitingen van alle gemeentelijke diensten bij elkaar te worden opgeteld. Er is
hieromtrent verschil van mening over de interpretatie van de E-wet.
Voor beantwoording van de vraag of de inkoop van elektriciteit dient te worden aanbesteed
is de financiële omvang van de levering bepalend. Deze omvang wordt bepaald door de
hoogte van het verbruik per tijdseenheid, het te verwachten leveringstarief en de tijdsduur
waarover de leveringsovereenkomst van toepassing zal zijn.
Gelet op de onduidelijkheid over de interpretatie van de aansluitwaarden van de Openbare
Verlichting, het standpunt van Eneco dat de Openbare Verlichting onder kleinverbruik valt
en het kleinverbruik pas vrij is per 1 januari 2004, is de projectgroep er daarom van
uitgegaan dat de omvang van de levering tot 1 januari 2004 onder de grens van de
Europese aanbesteding ligt.
Uitgaande van de overeengekomen prijsaanpassing tot 31 december 2003 gaat de
projectgroep er echter vanuit dat na 1 januari 2004 de gemeente Dordrecht geheel vrij is in
het kiezen van een elektriciteitsleverancier, het contract zal echter 1 jaar worden verlengd
tot eind 2004. Een nieuw contract, verworven middels een Europese aanbesteding, zal op 1
januari 2005 afgesloten zijn.
„*s

De projectgroep heeft geconcludeerd dat de huidige omvang van de levering van de
vrije aansluitingen van de gemeente tot 1 januari 2004 onderde grens van de
Europese aanbesteding ligt. Na 1 januari 2004 is de gemeente een geheel vrije
afnemer en dient een nieuwe opdracht tot leveren van elektriciteit Europees te
worden aanbesteed. Het huidige contract wordt echter verlengd met één jaar.
3. DE PROCEDURE VAN DE INKOOP OP DE VRIJE MARKT

Er was voor de gemeente Dordrecht een zekere bestuurlijke wens voor het continueren van
de levering door de bestaande leverancier. Dit heeft onder meer te maken met de
aandeelhoudersrol van de gemeente in Enecoa, het feit dat men de bestaande goede
verhoudingens niet wil verstoren en de gedachte dat het minder werk met zich meebrengt
om alles bij het oude te laten en slechts een korting te bedingen op de leveringsprijs, die in
overeenstemming is met de nieuwe marktprijzen.
1 De bedrijfsuitoefening van de Openbare Verlichting gebeurt door Stadswerken en die van de verkeersregelinstallaties door
Stadsontwikkeling
2 De Gemeente Dordrecht is voor 9,05% aandeelhouder in Eneco Holding N.V.
3 Eneco sponsort een aantal grote evenementen in Dordrecht

Als de gemeente zich niet goed voorbereidt op de onderhandeling met de bestaande
leverancier, dan is het zeer waarschijnlijk dat niet de laagste kosten zullen worden bereikt.
Om succesvol te kunnen onderhandelen met de oude leverancier is de aangetrokken
externe projectleider gevraagd om dit deel voor zijn rekening te nemen, mede omdat hij
beschikt over voldoende kennis van het eigen elektriciteitsverbruik en over voldoende
kennis van de markt en de mogelijkheden op de markt.
Voordat de onderhandelingen met de bestaande leverancier plaatsvonden is een complete
inventarisatie gemaakt van de eigen aansluitingen op het openbare net, zodanig dat een
analyse kon worden gemaakt van het elektriciteitsverbruik (zie bijlage 2, technische
beoordeling).
De projectgroep had eveneens als opdracht om na te gaan of in de periode tot 1 januari
2004 al financiële voordelen te behalen zijn.
Het proces om te komen tot de prijsaanpassing met Eneco verliep zodanig dat de
marktconformiteit is getoetst bij diverse leveranciers waarna tot een scherpe
prijsaanpassing is gekomen. Uitgaande van het huidige gebruik zal het een besparing
opleveren van circa € 91.000 in de periode van 1 september 2002 tot en met
31 december 2003.
Wat de verlenging van het contract tot 1 januari 2005 voor gevolgen met zich meebrengt is
tot op heden onbekend.
Aandachtspunten
De projectgroep heeft voor het vervolgtraject van het onderzoek een aantal belangrijke
aandachtspunten gesignaleerd dat te maken heeft met het inkoopproces en de toekomstige
aanbesteding:
Tijdig opzeggen van lopende contracten met Eneco (zie paragraaf 6)
Beleidskeuze voor de inkoop van 'grijze' of groene stroom. De opvatting van Eneco
Energie heeft als gevolg dat haar aanbieding voor een groot deel uit groene stroom
bestaat; Eneco Duurzaam genoemd, opgewekt door wind, zon, water of biomassa.
Er lag geen opdracht bij de inkoopfunctie om een vast percentage groene stroom in
te kopen, maar Eneco's standpunt en acceptatie van de offerte heeft geleid tot een
verbruik van 4.826.041 kWh duurzaam opgewekte stroom; dat is 42% van het totale
gemeentelijk verbruik. De gemeente, zou als grootverbruiker, haar invloed aan
moeten wenden om 'grijze' stroom zo schoon mogelijk op te laten wekken.
Bij Europese aanbesteding van elektriciteitslevering is reductie van koolstofdioxide
(CO2) uitgangspunt. Voor kleinverbruik wordt 'groene elektriciteit ingekocht en voor
grootverbruik zo schoon mogelijke 'grijze elektriciteit. Bij schone grijze elektriciteit
moet gedacht worden aan:
- liever stroom uit een kleinschalige gasgestookte warmte-/krachtcentrale, dan uit
een grootschalige kolengestookte centrale (hoger energetisch rendement,
schonere verbranding, minder afval, minder transportverliezen);
- liever stroom uit een kolengestookte centrale in Nederland, dan uit een
bruinkoolgestookte centrale in Duitsland (hoger energetisch rendement, minder
landschapsaantasting, schonere verbranding, minder afval, minder
transportverliezen);
- geen elektriciteit uit kerncentrales (levert volgen het Kyotoverdrag geen bijdrage
aan de doelstelling van de 6% CO2-reductie).
Besparing op vastrecht en gecontracteerd vermogen.
Behalve een lagere prijs is bedongen dat geen vastrecht meer betaald wordt per
aansluiting en per gecontracteerd vermogen. Daarnaast kan de factuurstroom

genormaliseerd worden. De kosten voor een verzamelfactuur (van bijvoorbeeld alle
verkeersregel installaties (VRI)) zijn nog onbekend.
Verdere besparingen zijn te behalen bij een analyse van de gecontracteerde
vermogens en de piekbelasting van het afgelopen jaar. Als de piekbelasting ver
onder het gecontracteerde vermogen ligt moet de netbeheerder het gecontracteerde
vermogen aanpassen wat een maandelijkse besparing op transportkosten zal
opleveren.
Europees aanbesteden
Het inkoopvolume van elektriciteit in de gemeente Dordrecht overschrijdt
ruimschoots de Europese drempel. Dit betekent dat elektriciteit Europees moet
worden aanbesteed. De vraag is echter of het Kleinverbruik (waar het grootste
gebruik, de Openbare Verlichting, onder valt) vrij is voor aanbesteding. Volgens
Eneco Energie is het Kleinverbruik niet vrij. Het standpunt van Eneco Energie
rechtvaardigde het gemeentelijke uitgangspunt om eerst met de huidige leverancier
besprekingen te voeren en om te onderzoeken of tot een nieuwe, kortlopende,
overeenkomst gekomen kon worden voor levering tegen marktconforme prijzen.
Risico's voor juridische claims leken niet aan de orde te zijn. Wanneer een
verlenging van de prijsaanpassing gerealiseerd kan worden, dient per 1 januari 2005
een nieuw contract afgesloten te zijn dat Europees is aanbesteed.
Nieuwe contracttermijn bij het openbreken van lopende contracten.
Het nieuwe contract heeft een looptijd tot en met 31 december 2003, maar zoals
eerder beschreven, wordt dit contract verlengd tot 31 december 2004.
Uitspraken van de VNG met betrekking tot het al dan niet vrij worden van de
openbare verlichting moeten gevolgd worden. Eneco Energie heeft als enige
leverancier in Nederland het standpunt dat elektriciteit voor Openbare Verlichting
nooit vrij zal komen4. Dit standpunt is nergens mee te staven.
Als de gemeente de levering van elektriciteitsverbruik van de rioolgemalen
afzonderlijk kan en gaat aanbesteden, of als het verbruik van de rioolgemalen een
belangrijk gedeelte van het totaal aan te besteden verbruik uitmaakt, moet bedacht
worden dat dit verbruik neerslagafhankelijk is. Een extreem droog jaar en een
extreem nat jaar kunnen in de praktijk een verschil in elektriciteitsverbruik
veroorzaken van een factor 2. Daarom zou in het leveringsbestek voor rioolgemalen
een marge van 50% in de omvang van het jaarverbruik bedongen moeten worden.
Voor de openbare verlichting kan de leveringsmarge beperkt worden tot 5 a 10% en
voor overige verbruikers is een marge van 15 tot 20% voldoende.
De projectgroep heeft voor de inkoop op de vrije markt gebruik gemaakt van de voor de
hand liggende mogelijkheid om te onderhandelen met de huidige leverancier (Eneco
Energie). Er zijn offertes bij verschillende leveranciers aangevraagd om de
marktconformiteit van de huidige leverancier vast te kunnen stellen. Uitgaande van het
huidige verbruik gaat dit traject een besparing opleveren voor de levering van elektriciteit
van ongeveer €91.000 tot en met 31 december 2003. Een contractverlenging tot 31
december 2004 zal worden gerealiseerd; welke gevolgen deze verlenging met zich
meebrengt is nog onbekend. De projectgroep heeft een aantal aandachtspunten
gesignaleerd en adviseert deze te betrekken bij het totale inkoopproces.

4 Zie bijlage l antwoord bij vraag 3

4. TE VERWACHTEN KOSTENBESPARINGEN DOOR CENTRALE AFHANDELING
FACTUREN

Op grond van de recente ervaring met de inkoop van elektriciteit verwacht de projectgroep
dat niet alleen de gebundelde inkoop een kostenbesparing oplevert, maar dat ook op de
kosten van administratie op termijn een kostenbesparing te realiseren valt, door bijvoorbeeld
de betaling van de facturen centraal af te handelen.
De kosten, die een gemeente momenteel per elektriciteitsfactuur voor de afhandeling
maakt, liggen in de orde van grootte van € 40 in verband met parafen, administratie,
betalingshandelingen en archivering. Met de nieuwe leverancier en de netbeheerder moet
worden afgesproken dat er gebundeld wordt gefactureerd en elektronisch wordt
gespecificeerd.
Dat betekent dat binnen de gemeente de ontvangst en de betaling van facturen centraal
moeten worden afgehandeld.
De projectgroep adviseert om de ontvangst en de betaling van de energiefacturen
centraal af te handelen teneinde de interne factuurkosten te reduceren.
5. SAMENWERKING MET ANDERE GEMEENTEN

Kostenbesparing is tevens mogelijk door samenwerking met de Drechtsteden op het gebied
van de Europese aanbesteding. Het is wenselijk om deze mogelijkheid te onderzoeken. De
gemeenten in de Drechtsteden bevinden zich immers in hetzelfde stadium van het
liberalisatietraject. Momenteel wordt door de gemeente onderzocht welke voorwaarden door
de diverse steden gesteld worden en of op basis daarvan samenwerking mogelijk is:
bijvoorbeeld bij de Europese aanbesteding medio 2004. Van deze samenwerking van de
Drechtsteden moet niet worden verwacht dat het grotere inkoopvolume tot een substantieel
lagere prijs zal leiden, dan bij afzonderlijke inkoop. Als argumenten voor een samenwerking
kunnen de volgende worden aangevoerd:
de Drechtsteden kunnen een gemeenschappelijk inkoopbeleid voorbereiden en
steun hebben aan de inzichten die gezamenlijk worden ontwikkeld;
van de samenwerking kan een 'gezonde' dwang uitgaan om de voorbereidingen voor
energie-inkoop met enige voortvarendheid aan te pakken;
de Drechtsteden kunnen de kosten van een (eventuele) externe adviseur delen;
de Drechtsteden kunnen eventueel besluiten tot een gezamenlijke aanpak, die niet
alleen de inkoop van energie betreft, maar ook van de uitvoering van energiebeheer
en kostenbewaking.
De projectgroep adviseert om te onderzoeken welke voorwaarden door de diverse
Drechtsteden gesteld worden en op basis daarvan te onderzoeken of samenwerking
wenselijk is op het gebied van de Europese aanbesteding medio 2004.
6. OPZEGGING VAN DE BESTAANDE (LEVERINGS)OVEREENKOMSTEN

Van kleinverbruikaansluitingen bestaan doorgaans geen leveringsovereenkomsten en dus
ook geen opzeggingstermijn. De meeste grootverbruikovereenkomsten zijn gebaseerd op
de zogenaamde concessie-overeenkomst. Deze overeenkomst is afgesloten met de
rechtsvoorganger van Eneco Energie. De overeenkomst is afgesloten op 18 december 1985
en is aangegaan voor een periode van 30 jaar.
Deze concessie-overeenkomst is opgesteld vóór de inwerkingtreding van de nieuwe E-wet.
Ze bevat tevens allerlei voorwaarden die niet zozeer met de levering, als wel met het
transport en het onderhoud van de aansluitingen te maken hebben. De concessieovereenkomst en de daaruit vloeiende oude algemene voorwaarden kunnen daarom niet
meer van toepassing zijn op de huidige levering.

Uit de ervaring van de afgelopen twee jaar is gebleken dat vrijwel alle energiebedrijven
menen dat ze de afnemers kunnen houden aan de opzegtermijn van de vroegere algemene
voorwaarden. In de praktijk is er een aantal geschillen geweest tussen afnemers en
energiebedrijven. Voor zover bekend hebben deze geschillen nergens tot een gerechtelijke
uitspraak geleid over de geldigheid van de opzegtermijn. Steeds heeft één van beide
partijen zich neergelegd bij de wensen van de andere partij.
De projectgroep adviseert om de huidige leveringsovereenkomsten voor de
grootverbruikaansluitingen uiterlijk per 1 juli 2004 (in verband met halfjaar
opzegtermijn) op te zeggen en centraal te coördineren, zodat per 1 januari 2005 een
nieuw leveringscontract kan worden afgesloten. Voorkomen moet worden dat over de
huidige overeenkomsten geschillen ontstaan en juridische strijd moet worden
aangegaan.
7. CONSEQUENTIES ANDERE BELEIDSTERREINEN (HEFFINGEN,
SCHULDHULPVERLENING EN OPENBARE VERLICHTING)

Dit hoofdstuk geeft de consequenties van de liberalisering weer voor de overige relevante
beleidsterreinen.
a.

Meeliften op facturen van Eneco m.b.t. inning afvalstoffenheffing, rioolrecht
kleinverbruik en reinigingsrecht
Sinds jaren lift de gemeente voor wat betreft de inning van de Afvalstoffenheffing, het
rioolrecht kleinverbruik mee met de nota van het energiebedrijf Eneco. In 1998 is hier
ook de heffing van het Reinigingsrecht bij gekomen. Deze laatste heffing gebeurt
echter door tussenkomst van Netwerk. Door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt
is dit niet altijd meer mogelijk. Burgers kunnen hun elektriciteit van een andere
leverancier dan Eneco betrekken.

De projectgroep adviseert de afdeling Belastingen van Publieksdiensten het
voortouw te laten nemen in een onderzoek naar hoe de inning van afvalstoffenheffing, het rioolrecht kleinverbruik en het reinigingsrecht in de toekomst zou moeten
verlopen nu de mogelijkheid om mee te liften op ENECO-fakturen niet meer aanwezig
is in het geval dat burgers hun stroom niet (meer) van Eneco betrekken, maar van een
andere elektriciteitsleverancier.
b.

Sociale Dienst en Bureau Schuldhulpverlening
De Sociale Dienst heeft lang geleden afspraken met Eneco gemaakt over de betaling
van Eneco- nota's van cliënten van de Sociale Dienst. Voor ongeveer 1000 cliënten
van de Sociale Dienst verzorgt de Sociale Dienst de betaling of incasso van de
voorschotbedragen op de energienota's. Daarnaast verzorgt de Sociale Dienst ook de
jaarafrekeningen van deze groep.
Daar veel particulieren tegenwoordig de wettelijke mogelijkheid hebben om voor hun
stroomvoorziening te gaan shoppen, is het niet uitgesloten dat cliënten van de Sociale
Dienst en mensen die zich melden bij het Bureau Schuldhulpverlening dit ook
daadwerkelijk zullen gaan doen. Dit betekent dan dat er nota's zullen komen, die
afkomstig zijn van leveranciers met wie de Sociale Dienst en het Bureau
Schuldhulpverlening geen betalingsregelingen hebben afgesproken.
De vragen die
•
•
•
•

nu beantwoord moeten worden zijn de volgende:
Hoe makkelijk kunnen cliënten overstappen tussen energieleveranciers
Hoe gaan nieuwe leveranciers om met jaarafrekeningen?
Welke voorwaarden worden gesteld aan contracten met particulieren?
Wat is het verschil tussen de diverse aanbieders? Voor een goede
voorlichting aan cliënten is inzicht in de verschillen noodzakelijk.

•
•

Zijn er afspraken te maken met deze leveranciers of met een enkele
leverancier?
Zijn de verschillende leveranciers bereid een vergoeding te betalen voor
de incassowerkzaamheden van de gemeente Dordrecht? Eneco betaalt
op dit moment ook geen vergoeding.

De vragen zijn op dit moment nog niet in zijn geheel te beantwoorden.
In verband met de vrijheid van burgers om over te stappen naar andere energie
leveranciers dan Eneco en de mogelijkheid energienota's van cliënten van de
Sociale Dienst en bureau schuldhulpverlening te laten betalen door deze
laatstgenoemde instanties, adviseert de projectgroep het volgende; De Sociale
Dienst dient zelf een werkgroep te starten die een onderzoek doet naar de
bovenstaande vragen omdat deze vragen niet een directe relatie hebben met de
inkoop van energie door de gemeente Dordrecht, maar uiteraard wel heel belangrijk
zijn voor de werkprocessen en het klantencontact van de Sociale Dienst.
Openbare Verlichting
In Dordrecht was het volgende aan de hand met betrekking tot de openbare verlichting
(OV). Vanuit de concessieovereenkomst geredeneerd was het zo dat kabels of hulpaders
van de openbare verlichting in eigendom zijn bij een werkmaatschappij van het regionale
energiebedrijf die de gehele openbare verlichting exploiteert.
De OV-bekabeling werd aangemerkt als installatie van de exploitant. De exploitant koopt
elektriciteit voor zijn eigen installatie. De gemeente koopt het product licht op straat. In
deze variant zou de gemeente dus niet verantwoordelijk zijn voor de inkoop van
elektriciteit voor de openbare verlichting. Eneco Energie heeft derhalve als enige
leverancier in Nederland het standpunt dat elektriciteit voor openbare verlichting niet vrij
zal komen. Dit standpunt is vanuit de concessieovereenkomst wel te begrijpen, maar of dit
standpunt van Eneco Energie in het kader van de liberalisering kan worden gehandhaafd,
is de vraag.
Een ander punt dat hierbij speelt is dat er in 1992 een belangrijke aanpassing is gedaan in
het Burgerlijk Wetboek. De aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, Boek 6, artikel 174, lid
5, heeft een belangrijke wijziging tot gevolg voor de positie van de gemeente. Het
wetboek bepaalt dat de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk is voor schade aan de
weg, inclusief de openbare verlichting (weguitrusting), niet voldoet aan de eisen die men
daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen
of zaken oplevert. Vóór 1992 kon de benadeelde slechts beroep doen op de algemene
'regels omtrent onrechtmatige daad en diende hij aan te tonen dat de wegbeheerder
nalatig of onzorgvuldig was geweest. De weggebruiker hoeft tegenwoordig niet de schuld
van de wegbeheerder aan te tonen, maar slechts de gevaarlijke toestand van de weg en
het daardoor intredende gevaar. Door de aanpassing van het Wetboek zal de
wegbeheerder eerder civielrechtelijk aansprakelijk gesteld worden en is het van belang
rekening te houden met het gegeven dat in bepaalde situaties de weg, met name de
weguitrusting, gevaar kan opleveren. Wettelijk is niet vastgesteld aan welke kwaliteit de
verlichting moet voldoen. Het is dus van belang dat de openbare verlichting in een
dusdanige staat van onderhoud verkeert dat deze geen gevaar oplevert en er geen
aansprakelijkheidsrisico optreedt in dat opzicht. Dit kan alleen als de gemeente voldoende
bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft op het gebied van de openbare verlichting
om dit goed te kunnen regelen. Dit punt is in de huidige concessieovereenkomst
onvoldoende geregeld.
Omdat vanuit het oogpunt van beheer behoefte was aan meer sturing van de gemeente
en duidelijkere afspraken, is de aan de concessieovereenkomst ondergeschikte
overeenkomst inzake de zorg voor de openbare verlichting tijdig per 1 januari 1999
opgezegd.
De gemeente beschouwt vanaf 1 januari 1999 het beheer en het onderhoud van het
bovengrondse gedeelte van de Openbare Verlichting tot haar verantwoordelijkheid. De

opzegging van de bovengenoemde overeenkomst heeft echter nog geen duidelijkheid
geschapen over de vraag of het ondergrondse gedeelte van de Openbare Verlichting
thans behoort tot de verantwoordelijkheid van de netbeheerder of dat dit gedeelte
(bekabeling tot aan de transformatorruimte) moet worden beschouwd als eigendom van
de gemeente. Deze vraag komt echter wel aan de orde als de concessieovereenkomst
wordt opgezegd.
Het onderhoud van het bovengrondse gedeelte van de Openbare Verlichting wordt thans
vanuit de gemeente opgedragen aan CityTec, een dochter van Eneco Energie. Het
verdient in het kader van de liberalisering aanbeveling om het onderhoudscontract met
CityTec te analyseren om na te gaan of de diverse onderhoudscontracten met betrekking
tot de Openbare Verlichting via openbare aanbesteding in de markt kunnen plaatsvinden.
De projectgroep adviseert de afdeling Uitvoering/wegen en constructies om vóór de
formele opzegging van de concessieovereenkomst met de netbeheerder afspraken
te maken over de eigendomssituatie van het ondergrondse deel van de Openbare
Verlichting, gelet op de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen, Eneco
Energie, Eneco Netbeheer, (CityTec) en de gemeente en de doelstellingen van de
liberalisering.
Toepassen definitie aansluiting op aansluitmethoden in de praktijk
Het begrip aansluiting is in de E-wet gedefinieerd als één of meer verbindingen tussen
een net en een onroerende zaak zoals bedoeld in artikel 16, lid a tot en met d, van de Wet
waardering onroerende zaken (WOZ). Bij toepassing van deze definitie op lichtmasten
blijkt dat lichtmasten geen onroerende zaken zijn in de zin van de WOZ. Uit de E-wet blijkt
echter dat het wel de duidelijk kenbare bedoeling van de wetgever is geweest om
openbare verlichting als een organisatorische eenheid (= een afnemer) te beschouwen.
Dit blijkt uit de bepaling in artikel, lid 2, waarin wordt aangegeven dat een organisatorische
eenheid die zich in hoofdzaak bezig houdt met openbare verlichting en op basis van de
aard van de bedrijfsvoering over verscheidene aansluitingen beschikt, het beschikbare
vermogen op deze aansluitingen mag optellen. In het geval dit opgetelde beschikbare
vermogen meer bedraagt dan 2 MW wordt deze afnemer niet als beschermde afnemer
beschouwd. Om te kunnen bepalen welke aansluit- en transporttarieven betaald moeten
worden, is het echter noodzakelijk de verbindingen tussen één of meer lichtmasten en het
net van de netbeheerder als één of meer aansluitingen te beschouwen. Een aansluiting is
opgebouwd uit drie elementen: de knip, de beveiliging en de verbinding daartussen. De
netbeheerder, in Dordrecht is dit Eneco Netbeheer BV heeft het exclusieve recht in het
voor hem vastgestelde gebied aansluitingen te maken en te onderhouden. Bij het
* toepassen van de aansluitdefinitie op de drie genoemde fysieke aansluitmethoden moet
per geval bepaald worden wat als één aansluiting kan worden gezien. Een overleg
hierover met de netbeheerder is onvermijdelijk, aangezien er in Dordrecht minimaal 2 van
de 3 genoemde aansluitvarianten in het verleden zijn toegepast. De wijze waarop dit
gebeurt, heeft uiteraard consequenties voor de aansluit- en transporttarieven die moeten
worden betaald aan de netbeheerder.
De projectgroep adviseert de afdeling Uitvoering/wegen en constructies van
Stadswerken in overleg te treden met de netbeheerder om meer duidelijkheid te
krijgen op het toepassen van de aansluitdefinitie op aansluitingen van openbare
verlichting. In de praktijk zijn er namelijk drie varianten te onderscheiden waarop
openbare verlichting is aangesloten: op een hoofdader, op een hulpader of op een
aparte OV-kabel. In Dordrecht komen minimaal twee van de drie genoemde varianten
voor. Wederzijds moet er duidelijkheid bestaan over de aansluit- en transporttarieven
die worden berekend ten aanzien van de Openbare Verlichting.
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8. CONTRACT/CONCESSIE VOOR DIENSTEN VAN DE GEMEENTE DORDRECHT
AAN DE NETBEHEERDER EN CONTRACTEN VAN DE NETBEHEERDER AAN DE
GEMEENTE DORDRECHT
Elektriciteitsleveranciers leveren elektriciteit aan afnemers. Deze elektriciteit wordt
aangeleverd door middel van netten. Sinds de invoering van de E-wet worden deze netten
in Nederland beheerd door 20 wettelijk aangewezen netbeheerders. Zij hebben in het kader
van het beheer van de netten de wettelijke taak om netten aan te leggen, te herstellen, te
vernieuwen of uit te breiden. Voor de gemeente Dordrecht is Eneco Netbeheer als
netbeheerder aangewezen.
Voor de invoering van de E-wet lag de genoemde taak bij de elektriciteitsleverancier.
Afspraken met de elektriciteitsleverancier hieromtrent liggen vast in de hiervoor reeds
genoemde concessieovereenkomst. Nu het netbeheer is afgesplitst van Eneco en de zojuist
genoemde overeenkomst door de gemeente zal worden opgezegd zullen de bestaande
afspraken tussen gemeente en de netbeheerder komen te vervallen.
Bij het aanleggen van netten is men bij Stadsontwikkeling in het kader hiervan op
problemen gestuit. Eneco Netbeheer vraagt aan de gemeente voor de ontwikkeling van
Amstelwijck een tegemoetkoming in de kosten voor uitbreiding van het net aldaar. Ook
andere gemeenten in Nederland worden met dit probleem geconfronteerd.
Sinds vorig jaar zijn enkele gemeenten, waaronder Dordrecht, samen met de VNG hierover
in overleg met Energiened (sectie netbeheerders) en de Dienst uitvoering en Toezicht
energie (DTe) getreden.
Partijen zijn het over eens dat slechts in beperkte mate sprake is van wettelijke regulering.
Het overleg heeft echter nog niet geleid tot een gezamenlijke beleidslijn over deze
problematiek. Eén en ander leidt ertoe dat de onderhandelingen tussen netbeheerders en
gemeenten (waaronder de gemeente Dordrecht) over uitbreiding van het elektriciteitsnet ten
behoeve van concrete (nieuwe) bedrijventerreinen en woonwijken, in een impasse zijn
geraakt, met alle vertraging en kosten van dien.
Onlangs heeft de VNG een brief naar de ministervan Economische Zaken (EZ) gestuurd,
met het verzoek om bemiddeling en overleg. De VNG adviseert haar leden om, totdat het
overleg met EZ en de sector is afgerond, geen bijdragen te verstrekken aan netbeheerders,
één en ander met uitzondering van bijzondere situaties.
Bij Stadswerken verwacht men bij het ontbreken van geldende afspraken problemen bij het
herstellen en vernieuwen van netten. Voor de inwerkingtreding van de E-wet gold de
concessieovereenkomst onverkort. Bij opzegging van de concessieovereenkomst vallen
deze afspraken weg en treedt er niets voor in de plaats. Juridisch is het logisch om bij de
nieuwe (raam) vergunning afspraken hieromtrent vast te leggen.
De projectgroep adviseert om -nu de concessieovereenkomst zal worden opgezegd een werkgroep in te stellen bestaande uit medewerkers van Stadsontwikkeling
afdeling Grondbedrijf en van de sector Openbare Ruimte die de problematiek omtrent
het aanleggen, herstellen, vernieuwen en uitbreiden van netten ter hand zal nemen en
een raamvergunning en daarbij horende afspraken zal voorbereiden. De reactie van
het Ministerie van Economische Zaken op een brief van de VNG, waarin deze
problematiek is aangekaart, zal daarbij worden meegenomen.
De netbeheerders hebben de plicht aan ieder die daarom verzoekt een aansluiting op het
openbare net ter beschikking te stellen. De netbeheerders werken hierbij met
standaardvoorwaarden en standaardcontracten. Voor gebruikers van meerdere
aansluitingen, zoals de gemeente Dordrecht, kunnen contracten voor meerdere
aansluitingen worden gebundeld. Afspraken over groepering van de aansluitingen en over
facturering rechtstreeks aan de gemeente of via de leverancier kunnen worden gemaakt in
overleg met de netbeheerder en naar eigen inzicht van de gemeente.
Op dit moment komen er standaard contracten per aansluiting van Eneco Netbeheer
binnen. Deze contracten zijn eenzijdig door de netbeheerder opgesteld. Het lijkt verstandig
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om deze contracten op contractuele aansluitwaarde te vergelijken met de werkelijk af te
nemen hoeveelheid energie. Indien deze aansluitwaarde afwijkt, dient deze waarde te
worden aangepast. Daarnaast lijkt het niet verstandig om deze contracten voor onbepaalde
tijd af te sluiten.
De projectgroep adviseert om alle contracten van de gemeente Dordrecht met de
netbeheerder door de projectgroep te verzamelen en deze te laten controleren op de
juiste contractuele aansluitwaarde ten opzichte van de werkelijk af te nemen
hoeveelheid elektriciteit. Daarnaast adviseert de projectgroep om deze standaard
contracten (inclusief de standaardvoorwaarden) per aansluiting niet aan te gaan,
voordat de te benoemen energiebeheerder (zie hiervoor paragraaf 9) een (mantel)
contract heeft afgesloten met de netbeheerder.

9. ENERGIEBELEID, INKOOPBELEID EN -BEHEER

Energiebeleid, de bevordering van energiebesparing en duurzame energie wordt al een
aantal jaren uitgevoerd binnen de sector Stadsontwikkeling.
Door de liberalisering van de energiemarkt is het van belang om energie-inkoopbeleid te
ontwikkelen en energiebeheer in te voeren.
Over energie-inkoopbeleid is in hoofdstuk 2 van deze notitie al het nodige besproken. Gelet
op het sectoroverschrijdende karakter van dit beleid, lijkt het logisch om deze functie of taak
onder te brengen bij de sector SSC Stafdiensten.
Gedacht moet worden aan het opzetten van een centraal energie coördinatie punt, met een
bezetting van ca. 0,4 fte (na de opstartfase) en bezet door een medewerker op HBO niveau.
Deze bezetting zal na een jaar worden geëvalueerd.
Dit coördinatiepunt en functie zal verder door de Stafdiensten vorm gegeven moeten
worden, waarbij de bestaande expertise bij de diensten en bedrijven zal worden
meegenomen.
Energiebeheer wil onder meer zeggen:
Overzichtelijk registreren van de meetgegevens van de aansluitingen en van de
bijbehorende verbruikskosten;
Genereren van managementinformatie met betrekking tot het energieverbruik;
Het leveren van input ten behoeve van de ontwikkeling van gemeentebreed beleid;
Europese aanbesteding coördineren;
Rapportages volgen van de werkgroepen.
Bewaken van verbruikscijfers en kosten
Bewaken van de maandelijkse en jaarlijkse verbruikscijfers van alle aansluitingen is zinvol
om afwijkingen te signaleren en te kunnen onderzoeken wat de oorzaken zijn van de
afwijkende verbruikscijfers. Bewaken van de verbruikcijfers is ook zinvol om maandelijks
een complete factuurcontrole te kunnen uitvoeren. Regelmatig worden vergissingen in de
facturen gemaakt, zeker nu er zoveel zaken tegelijk veranderen in de elektriciteitssector. Als
de gemeente in het leveringsbestek als voorwaarde opneemt dat de verbruikcijfers
maandelijks in digitale vorm worden aangeleverd en gegroepeerd volgens onze wensen,
dan kunnen de maandelijkse verbruikscijfers in een spreadsheet snel worden verwerkt en
de kosten kunnen automatisch worden berekend met de tarieven van de netbeheerder en
de overeengekomen tarieven van de leverancier.
Bewaken van piekbelastingen en contractvermogens
Het is zinvol de hoogst voorkomende belasting kW (max) van alle
grootverbruikaansluitingen te bewaken en te vergelijken met de door de netbeheerder
gecontracteerde vermogens.
Als de kW (max) meer dan 12 maanden achtereen onder het niveau van de contractwaarde
is gebleven, verdient het aanbeveling verlaging van het gecontracteerde vermogen bij de
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netbeheerder aan te vragen. Verhoging van de contractwaarde bij overschrijding van het
gecontracteerde vermogen vindt automatisch plaats door de netbeheerder. Verlaging is
echter de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Ook verdient het aanbeveling te
onderzoeken bij de gebruikers of er mogelijkheden bestaan om de kW (max) te verlagen, in
het bijzonder wanneer de hoogste kW (max) slechts weinig keer per jaar voorkomt. Soms
zijn er namelijk mogelijkheden om te voorkomen dat bepaalde installaties gelijktijdig worden
ingeschakeld. Ook zijn PLC-schakelingen mogelijk waarmee de gelijktijdigheid van
bepaalde installaties automatisch wordt voorkomen.
In 2003 zal er onderzoek naar een kostenbeheerssysteem, dat ter ondersteuning van de
functie dient, plaatsvinden zodat de beheerfunctie begin 2004, tijdens het verlengde contract
met Eneco, van start kan gaan.
Ondersteuning bieden aan Stadsontwikkeling
De energiebeheerder ondersteunt de dienst Stadsontwikkeling bij het ontwikkelen van
beleid op energiegebied.
De projectgroep adviseert, gelet op de liberalisering van de energiemarkt en de
toekomstige Europese aanbesteding en gelet op het sectoroverschrijdende karakter,
iemand binnen de Stafdiensten verantwoordelijk te maken voor het energiebeheer
en dit centraal te organiseren en/of te coördineren.
Dit centraal energie coördinatiepunt gaat zich ook bezighouden met de noodzakelijke
voorbereidingen voor de Europese aanbesteding die per 1 januari 2005 gerealiseerd
moet zijn. Daarnaast dient het onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden
met de Drechtsteden en de inventarisatie van het gasverbruik tot het takenpakket
van deze functie te worden gerekend. Het punt ondersteunt de dienst
Stadsontwikkeling bij het ontwikkelen van gemeentebreed beleid op energiegebied en
houdt zich op de hoogte van de rapportages gemaakt door de werkgroepen. De
inschatting is dat 0,4 fte benodigd zal zijn (na de opstartfase), en dat dit punt op HBO
niveau moet functioneren.
10.GAS(WET)
In opvolging van de liberalisering van de Elektriciteitsmarkt, komt ook de gasmarkt vrij. Op 1
oktober 2003 wordt de gasmarkt voor kleinverbruikers vrij. Voor gas valt de gemeente onder
het regiem van de kleinverbruikers. In de praktijk zijn er al voorbeelden van
grootverbruikers, dat ook op dit gebied financiële voordelen te behalen zijn.
De projectgroep adviseert het totale gasverbruik te inventariseren en aan te besteden
om zo tot een nieuwe overeenkomst te komen per 1 januari 2005. Het beheer hiervan
zou dan vervolgens onder het centrale energiebeheer kunnen vallen.

13

11. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Conform het B&W-voorstel, kenmerk SBC-765, heeft het college van burgemeester en
wethouders in december 2001 opdracht gegeven om alle gevolgen van de liberalisering van
de elektriciteitsmarkt op alle relevante beleidsterreinen te inventariseren. Deze inventarisatie
is verricht door een werkgroep onder supervisie van een projectgroep, gecoördineerd door
de Stafdiensten, en een externe projectleider. In de projectgroep en de werkgroep
participeerden medewerkers van de diensten en afdelingen van SW, SO, SBC,
Stafdiensten, Belastingen, O&W, Brandweer en Kunsten. Naar aanleiding van deze
inventarisatie en het opstellen van deze notitie worden de volgende conclusies en
aanbevelingen worden gedaan.
1

De conclusie van de projectgroep is dat de gemeente voor wat betreft haar
grootverbruikaansluitingen gerechtigd is om inkopen te doen op de vrije markt.
Het verdient geen aanbeveling om voorde totale omvang een 'groene'leverancier te
kiezen.

2

De projectgroep heeft geconcludeerd dat de huidige omvang van de levering van de vrije
aansluitingen van de gemeente tot 1 januari 2004 onder de grens van de Europese
aanbesteding ligt. Na 1 januari 2004 is de gemeente een geheel vrije afnemer en dient
een nieuwe opdracht tot leveren van elektriciteit Europees te worden aanbesteed. Het
huidige contract wordt echter verlengd met één jaar.

3

De projectgroep heeft voor de inkoop op de vrije markt gebruik gemaakt van de voor de
hand liggende mogelijkheid om te onderhandelen met de huidige leverancier (Eneco
Energie). Er zijn offertes bij verschillende leveranciers aangevraagd om de marktconformiteit
van de huidige leverancier vast te kunnen stellen. Uitgaande van het huidige verbruik gaat
dit traject een besparing opleveren voor de levering van elektriciteit van ongeveer € 91.000
tot en met 31 december 2003. Een contractverlenging tot 31 december 2004 zal worden
gerealiseerd; welke gevolgen deze verlenging met zich meebrengt, is nog onbekend. De
projectgroep heeft een aantal aandachtspunten gesignaleerd en adviseert deze te betrekken
bij het totale inkoopproces.

4

De projectgroep adviseert om de ontvangst en de betaling van de energiefacturen
centraal af te handelen teneinde de interne factuurkosten te reduceren.

5

De projectgroep adviseert om te onderzoeken welke voorwaarden door de diverse
Drechtsteden gesteld worden en op basis daarvan te onderzoeken of samenwerking
,, wenselijk is op het gebied van de Europese aanbesteding medio 2004.

6

De projectgroep adviseert om de huidige leveringsovereenkomsten voor de
grootverbruikaansluitingen uiterlijk per 1 juli 2004 (in verband met halfjaar opzegtermijn)
op te zeggen en centraal te coördineren, zodat per 1 januari 2005 een nieuw
leveringscontract kan worden afgesloten. Voorkomen moet worden dat over de huidige
overeenkomsten geschillen ontstaan en juridische strijd moet worden aangegaan.

7

De projectgroep adviseert de afdeling Belastingen van Publieksdiensten het voortouw te
laten nemen in een onderzoek naar hoe de inning van afvalstoffen-heffing, het rioolrecht
kleinverbruik en het reinigingsrecht in de toekomst zou moeten verlopen nu de
mogelijkheid om mee te liften op ENECO-facturen niet meer aanwezig is in het geval dat
burgers hun stroom niet (meer) van Eneco betrekken, maar van een andere
elektriciteitsleverancier.

8

In verband met de vrijheid van burgers om over te stappen naar andere energie
leveranciers dan Eneco en de mogelijkheid energienota's van cliënten van de Sociale
Dienst en bureau schuldhulpverlening te laten betalen door deze laatstgenoemde
instanties, adviseert de projectgroep het volgende; De Sociale Dienst dient zelf een
werkgroep te starten die een onderzoek doet naar de volgende vragen omdat deze
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vragen niet een directe relatie hebben met de inkoop van energie door de gemeente
Dordrecht, maar uiteraard wel heel belangrijk zijn voor de werkprocessen en het
klantencontact van de Sociale Dienst.
Hoe makkelijk kunnen cliënten overstappen tussen energieleveranciers?
• Hoe gaan nieuwe leveranciers om met jaarafrekeningen?
• Welke voorwaarden worden gesteld aan contracten met particulieren?
• Wat is het verschil tussen de diverse aanbieders? Voor een goede voorlichting aan
cliënten is inzicht in de verschillen noodzakelijk.
• Zijn er afspraken te maken met deze leveranciers of met een enkele leverancier?
• Zijn de verschillende leveranciers bereid een vergoeding te betalen voor de
incassowerkzaamheden van de gemeente Dordrecht? Eneco betaalt op dit moment
ook geen vergoeding.
9

De projectgroep adviseert de afdeling Uitvoering/wegen en constructies om vóór de
formele opzegging van de concessieovereenkomst met de netbeheerder afspraken te
maken over de eigendomssituatie van het ondergrondse deel van de Openbare
Verlichting, gelet op de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen, Eneco
Energie, Eneco Netbeheer, (CityTec) en de gemeente en de doelstellingen van de
liberalisering.

10 De projectgroep adviseert de afdeling Uitvoering/wegen en constructies van
Stadswerken in overleg te treden met de netbeheerder om meer duidelijkheid te krijgen
op het toepassen van de aansluitdefinitie op aansluitingen van openbare verlichting. In
de praktijk zijn er namelijk drie varianten te onderscheiden waarop openbare verlichting
is aangesloten: op een hoof dader, op een hulpader of op een aparte OV-kabel. In
Dordrecht komen minimaal twee van de drie genoemde varianten voor. Wederzijds moet
er duidelijkheid bestaan over de aansluit- en transporttarieven die worden berekend ten
aanzien van de Openbare Verlichting.
11 De projectgroep adviseert om -nu de concessieovereenkomst zal worden opgezegdeen werkgroep in te stellen bestaande uit medewerkers van Stadsontwikkeling afdeling
Grondbedrijf en van de sector Openbare Ruimte die de problematiek omtrent het
aanleggen, herstellen, vernieuwen en uitbreiden van netten ter hand zal nemen en een
raamvergunning en daarbij horende afspraken zal voorbereiden. De reactie van het
Ministerie van Economische Zaken op een brief van de VNG, waarin deze problematiek
is aangekaart, zal daarbij worden meegenomen.
f2 De projectgroep adviseert om alle contracten van de gemeente Dordrecht met de
netbeheerder door de projectgroep te verzamelen en deze te laten controleren op de
juiste contractuele aansluitwaarde ten opzichte van de werkelijk af te nemen
hoeveelheid elektriciteit. Daarnaast adviseert de projectgroep om deze standaard
contracten (inclusief de standaardvoorwaarden) per aansluiting niet aan te gaan, voordat
de te benoemen energiebeheerder (zie hiervoor paragraaf 9) een (mantel) contract heeft
afgesloten met de netbeheerder.
13 De projectgroep adviseert, gelet op de liberalisering van de energiemarkt en de
toekomstige Europese aanbesteding en gelet op het sectoroverschrijdende karakter,
iemand binnen de Stafdiensten verantwoordelijk te maken voor het energiebeheer
en dit centraal te organiseren en/ofte coördineren. Dit centraal energie coördinatiepunt
gaat zich ook bezighouden met de noodzakelijke voorbereidingen voor de Europese
aanbesteding die per 1 januari 2005 gerealiseerd moet zijn. Daarnaast dient het
onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden met de Drechtsteden en de
inventarisatie van het gasverbruik tot het takenpakket van deze functie te worden
gerekend. Het punt ondersteunt de dienst Stadsontwikkeling bij het ontwikkelen van
gemeentebreed beleid op energiegebied en houdt zich op de hoogte van de rapportages
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gemaakt door de werkgroepen. De inschatting is dat 0,4 fte benodigd zal zijn (na de
opstartfase), en dat dit punt op HBO niveau moet functioneren.
14 De projectgroep adviseert het totale gasverbruik te inventariseren en aan te besteden om zo
tot een nieuwe overeenkomst te komen per 1 januari 2005. Het beheer hiervan zou dan
vervolgens onder het centrale energiebeheer kunnen vallen.

16

12. GEVRAAGDE B&W-BESLISSINGEN

1) Kennisnemen van conclusies en aanbevelingen van de projectgroep.
2) De werkgroep Belastingen in te stellen en op te dragen om uiterlijk 1 oktober 2003
en 1 januari 2004 te rapporteren over de wijze waarop de diverse heffingen
moeten verlopen per 1 januari 2005.
3) Een werkgroep Sociale Dienst in te stellen en op te dragen om uiterlijk 1 oktober
2003 en 1 januari 2004 te rapporteren over de wijze waarop schuldhulpverlening
van klanten moet worden georganiseerd m.b.t. het betalen van energienota's niet
alleen afkomstig van Eneco maar ook van andere energieleveranciers.
4) Een werkgroep Stadswerken in te stellen en op te dragen om uiterlijk 1 oktober
2003 en 1 januari 2004 te rapporteren over de afspraken die zijn gemaakt t.a.v. de
eigendomssituatïe van en de tarieven voor openbare verlichting.
5) Een werkgroep in te stellen bestaande uit medewerkers van Stadsontwikkeling
(GBD) en de sector Openbare Ruimte om de gehele problematiek omtrent het
aanleggen, herstellen, vernieuwen en uitbreiden van netten ter hand te nemen en
deze op te dragen om uiterlijk 1 oktober 2003 en 1 januari 2004 over de voortgang
ervan te rapporteren.
6) In te stemmen met het instellen van een centraal energiecoördinatiepunt,
uitgaande van 0,4 fte na de opstartfase en hier financiële middelen voor te
reserveren: € 25.000 op jaarbasis inclusief overhead en deze structurele lasten te
dekken d.m.v. het behaalde kostenvoordeel binnen de diensten en bedrijven.
7) Stafdiensten opdracht te geven dit punt verder vorm te geven, waarbij relaties
met- en expertise van de diverse diensten en bedrijven nadrukkelijk wordt
meegenomen.
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Bijlage 1
Inleiding
De liberalisering van de elektriciteitsmarkt heeft juridische consequenties. Om tot een
juridische beoordeling ten aanzien van beleidsvrijheid voor de inkoop van elektriciteit op de
vrije markt en ten aanzien van de concessie voor kabels en leidingen te komen heeft het
college besloten dat de volgende vragen beantwoord dienen te worden.
Vragen die beantwoord dienen te worden
1. Welke contracten zijn er door de gemeente met Eneco gesloten?
2. Wat is de status van deze contracten met Eneco?
3. Wat is de beleidsvrijheid van de gemeente ten aanzien van inkoop van elektriciteit
los van de bestaande contracten?
4. Wat is de interpretatie van de huidige wetgeving in relatie tot de contracten met
Eneco inzake de (aanleg en onderhoud) van kabels en leidingen en openbare
verlichting?
5. Wat zijn de bestaande relaties van de gemeente met Eneco en welke consequenties
heeft de liberalisering van de energiemarkt op deze relaties?
Beantwoording van vraag 1.
1 .Welke contracten zijn er door de gemeente met Eneco gesloten?
De concessieovereenkomst
Deze overeenkomst is op 18 december 1985 afgesloten voor een periode van dertig jaren,
ingaande op 1 januari 1986. Een opzeggingsmogelijkheid gedurende deze periode is niet in
de overeenkomst opgenomen.
De belangrijkste zaken uit deze overeenkomst worden hieronder in punt 1 tot en met 8
besproken.
Met uitsluiting van anderen, ook van de gemeente Dordrecht, verleent de gemeente
Dordrecht aan het Regionaal Energiebedrijf Dordrecht (R.E.D NV) concessie voor de
levering van elektrische energie aan derden in de gemeente Dordrecht en aan de gemeente
Dordrecht zelf, zowel voor verlichting en beweegkracht als voor andere doeleinden zonder
dat daarvoor enige belasting, vergoeding recognitie of retributie, in welke vorm ook door de
gemeente Dordrecht van het R.E.D. mag worden gevorderd.
De gemeente heeft zich ook verbonden, voor zover haar bevoegdheid gaat, aan geen
andere natuurlijke- en/of rechtspersonen of lichamen dan aan het R.E.D. te zullen toestaan
voor de levering van elektrische energie binnen de gemeente Dordrecht geleidingen te
leggen of te hebben in, op of over voor de openbare dienst bestemde gronden en wateren.
Voor uitbreiding of vervanging van de netten is een regeling opgenomen, waarbij
overeengekomen is dat Eneco op zijn kosten netten aanlegt, uitbreidt. Echter indien naar
het oordeel van het R.E.D. een rendabele voorziening niet is te verwachten, gaat het pas tot
uitbreiding over indien het R.E.D. overeenstemming met belanghebbenden c.q. de
gemeente heeft bereikt over het verlenen van een bijdrage door de gemeente c.q.
belanghebbenden. Deze bijdrage blijft achterwege indien het R.E.D. er genoegen mee
neemt, dat belanghebbenden c.q. de gemeente Dordrecht een zodanige afname van
elektrische energie garanderen dat de rentabiliteit gedurende tenminste de eerste 10 jaar
gegarandeerd is.
Er is een regeling opgenomen omtrent vervanging van een bestaand bovengronds
netgedeelte door een ondergronds en een verlegging/wijziging van de kabels en/of
geleidingen. Indien dit op verzoek van de gemeente gebeurt, en er is geen noodzaak voor
vervanging, geschiedt dit voor rekening van de gemeente.
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De bij het leggen, onderhouden en wegnemen van kabels palen en spanleidingen is
overeengekomen dat de opgebroken bestrating of verharding door de gemeente zal worden
hersteld op kosten van de Vennootschap.
Voor de bouw van een transformatorstation op grond van de gemeente (in eigendom) zal
aan de vennootschap een zakelijk recht van opstal worden verleend, waarvoor geen
vergoeding verschuldigd is, voor de looptijd van deze concessieovereenkomst.
In de overeenkomst komen partijen overeen dat het R.E.D. de zorg op zich neemt voor de
openbare verlichting binnen de gemeente Dordrecht. Dit gebeurt volgens de bepalingen van
de "Overeenkomst betreffende de zorg voor de openbare verlichting". In deze laatst
genoemde overeenkomst treedt het R.E.D. in de plaats van de gemeente Dordrecht, waarbij
het alle uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen ten opzichte van de
gemeente Dordrecht overneemt.
In de concessieovereenkomst wordt ook het één en ander over overneming van zaken na
beëindiging van de overeenkomst geregeld. Opmerkelijk is dat de gemeente Dordrecht
gehouden zal zijn het ondergrondse laagspanningsnet met toebehoren, de gehele openbare
verlichting, elektriciteitsmeters en dergelijke, en ook toestellen en installaties voor
elektrische heetwatervoorziening met toebehoren als schakelklokken en dergelijke tegen
taxatiewaarde over te nemen. Indien de gemeente Dordrecht bij het einde van deze
overeenkomst met anderen een overeenkomst tot het leveren van elektrische energie
aangaat, of daartoe enige concessie geeft, is zij eveneens verplicht tot het overnemen van
de zojuist genoemde zaken tegen taxatiewaarde, tenzij de nieuwe leverancier of
concessionaris tot overeenstemming komt met het R.E.D. en het R.E.D. de gemeente
Dordrecht van de verplichting tot overneming ontslaat. Over het overnemen van de gehele
openbare verlichting tegen taxatiewaarde kan opgemerkt worden dat dit merkwaardig is,
omdat de aanleg ervan ook door de gemeente Dordrecht is betaald. Dit zou betekenen dat
de gemeente twee keer zou moeten betalen. Een gesprek met Eneco lijkt in deze op zijn
plaats.
Bij een eventuele beëindiging zal de in de gemeente Dordrecht gelegen
hoogspanningskabels en toebehoren, als transformatorstations met inhoud enz. mogen
behouden tot levering van elektrische energie in andere gemeenten zonder daar iets voor
verschuldigd is. Over kabels en leidingen in de grond wordt in deze niets vermeld.
Meer leveringsovereenkomsten?
Het is mogelijk dat er meer schriftelijke leveringsovereenkomsten bestaan tussen de
gemeente en Eneco. Deze zijn echter niet getraceerd. Uit de concessieovereenkomst
vtoeien allerlei (sub) contracten voort, die niet als zodanig op schrift zijn gesteld, maar
waarvan de facturen en betaling ervan bewijs vormen voor een contractuele relatie tussen
de gemeente Dordrecht en Eneco Energie inzake levering van elektrische energie.
De overeenkomst inzake de zorg voor de openbare verlichting
Met deze overeenkomst verbindt het R.E.D. zich, op verzoek van en in overleg met de
gemeente, voor rekening van de gemeente tot het aanleggen van openbare
verlichtingssystemen. Daarnaast verbindt het R.E.D. zich voor rekening van de gemeente
tot het verrichten van werkzaamheden en leveringen met als doel het instandhouden van de
openbare verlichtingssystemen. In de overeenkomst wordt expliciet vermeld dat deze
ondergeschikt is aan de (hiervoor genoemde) concessieovereenkomst.
Ook wordt in dit contract aangegeven welke onderdelen van de openbare verlichting
eigendom zijn van het R.E.D. Alle niet genoemde onderdelen zijn volgens de overeenkomst
eigendom van de gemeente Dordrecht. De overeenkomst is per 1 januari 1987 aangegaan
voor een periode van 3 jaar en wordt aan het einde van de looptijd
telkens met 3 jaar verlengd, behoudens schriftelijke opzegging door één van de partijen
waarbij een opzegtermijn van tenminste 3 maanden geldt.
Deze overeenkomst is op 29 september 1998 schriftelijk tegen 1 januari 1999 opgezegd.
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De samenwerkingsovereenkomst tussen Eneco en de deelnemende gemeenten
Het doel van deze overeenkomst is het voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst
teneinde belastingvoordeel (b.t.w.) voor de aandeelhoudende gemeenten te behalen bij het
mogelijk (maar niet noodzakelijk) in opdracht uitbesteden van overheidsactiviteiten aan
Eneco.
In deze overeenkomst verbindt Eneco zich om het beheer, de aanleg, vervanging en het
onderhoud van de openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en openbare
tijdsaanwijzing te verzorgen, en ook de inning van gemeentelijke heffingen. De
aandeelhoudende gemeenten hebben evenwel het recht deze werkzaamheden, of een
gedeelte daarvan, in eigen beheer te laten uitvoeren.
De overeenkomst is per 1 januari 1995 ingegaan en blijft bestaan zolang de kwaliteitseisen
gehandhaafd blijven die in de statuten van de aandeelhouders van Eneco Energie genoemd
zijn.
Gedurende de looptijd mogen partijen de overeenkomst niet opzeggen.
Partijen mogen overigens wel steeds na een periode van vijfjaren onderhandelen over de
overeenkomst. Een gewijzigde overeenkomst zal echter eerst aan de Belastingdienst ter
goedkeuring voorgelegd moeten worden, alvorens deze in werking treedt. Eneco is
gemachtigd de goedgekeurde wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen.
Beantwoording van vraag 2.
2. Wat is de status van de overeenkomsten?
inleiding
Voordat de status van de concessieovereenkomst besproken zal worden, wordt - voor een
beter begrip van de status - eerst aandacht geschonken aan het onderscheid tussen een
energieleverancier (Eneco Energie) en een netbeheerder (Eneco Netbeheer) en worden
vervolgens de ontwikkeling op de vrije energiemarkt en de twee wegenleer besproken.
Aan het einde van het antwoord op deze vraag wordt de ontbindingsmogelijkheid van de
concessieovereenkomst besproken en komt het standpunt van Eneco Energie inzake
opzegging van overeenkomsten aan de orde.
Eneco Energie en Eneco Netbeheer
Door de inwerkingtreding van de Elektriciteitswet in 1998 moesten de netbeheeractiviteiten
afgesplitst worden van de energieleverancier. Volgens opgave van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken is Eneco Netbeheer op 10-12-1998 opgericht. Eneco Energie is
slechts nog elektriciteitsleverancier. Eneco Netbeheer draagt zorg voor het beheer van het
net in onze regio. De gemeente Dordrecht heeft dus nu met twee bedrijven te maken: een
bedrijf die de stroom levert en een die de stroom feitelijk door het net bij de gemeente
aanlevert.
De ontwikkeling van de vrije energiemarkt
De liberalisering van de elektriciteitsmarkt zorgt er voor dat er meerdere spelers
(leveranciers) op de energiemarkt in Nederland werkzaam zijn. Daarnaast zorgt de wet
ervoor dat deze spelers steeds meer afnemers kunnen bedienen: het principe van
beschermde afnemer5 wordt in fasen verlaten: per 1-10-2003 zal er geen beschermde
afnemer meer zijn in de zin van de Elektriciteitswet en zal elke afnemer zijn elektriciteit
kunnen inkopen bij de energieleverancier van zijn keuze.
Twee wegenleer
Deze leer is in begin jaren negentig in zwang gekomen naar aanleiding van het Windmillarrest, HR 26 januari 1990, AB 1990, 408. De leer houdt grof gezegd in dat zaken die op
Een beschermde afnemer is een afnemer die een aansluiting op een net heeft met een maximale doorlaatwaarde van
3*80 A gedurende de periode tot en met 1 oktober 20035. De Elektriciteitswet 1998 biedt een beschermde afnemer geen
keuze bij wie hij zijn elektriciteit inkoopt.
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afdoende wijze publiekrechtelijk geregeld kunnen worden, niet via de privaatrechtelijke weg
geregeld dienen te worden.Het systeem van de wetgeving inzake de aanleg c.q. het hebben
van elektriciteitsnetten (Elektriciteitswet 1998, de Algemene Plaatselijke Verordening) leent
zich zonder meer goed voor een vergunning voor het leggen van kabels en leidingen door
de netbeheerder in plaats van een concessieverlening via een privaatrechtelijke
overeenkomst.
Te meer omdat een concessie niet meer gewenst is, nu het onder voorwaarden mogelijk is
dat andere partijen netten aanleggen, (zie hiervoor het later genoemde B.E.I.A.-besluit)
De status van de concessieovereenkomst
In de concessieovereenkomst zijn zaken vermeld en overeengekomen die door de
inwerkingtreding van de Elektriciteitswet 1998 achterhaald zijn.
Ten eerste worden in deze overeenkomst zowel zaken geregeld die nu tot taak van de
netbeheerder horen, als zaken die tot taak van energieleverancier gerekend worden. Het is
dan ook juridisch gerechtvaardigd om zich af te vragen of er nog wel sprake is van een
overeenkomst nu daar 3 in plaats van 2 contractspartners zijn. Een officiële
contractsoverneming ex artikel 6:159 BW heeft niet plaatsgevonden en in hoeverre er
sprake is van rechtsopvolging onder algemene titel door Eneco Energie en Eneco
Netbeheer is ook niet duidelijk geworden. Er wordt vooralsnog uitgegaan van een
bestaande concessieovereenkomst, ofschoon aan de status zwak geacht wordt.
Ten tweede heeft Eneco Energie niet meer het alleenrecht om elektriciteit te leveren in de
gemeente Dordrecht en hebben niet-beschermde afnemers het recht om hun elektriciteit bij
andere leveranciers in te kopen. Ten derde is het met behulp van de zogenaamde twee
wegenleer in het publiekrecht zeer goed te verdedigen, dat de concessie voor Eneco
Netbeheer, niet in een privaatrechtelijke overeenkomst gegoten dient te worden maar via
een zuiver publiekrechtelijke vergunning/concessie geregeld dient te worden.
Opzegging/ontbinding van de overeenkomst
De hiervoor genoemde punten tasten de status van de concessieovereenkomst aan. Deze
punten zouden als argumenten gebruikt kunnen worden om de overeenkomst te ontbinden.
Als Eneco Energie of Eneco Netbeheer stelt dat opzegging niet mogelijk is, zou het
probleem voorgelegd kunnen worden aan de rechter. De gemeente zou van de rechter
kunnen verlangen de overeenkomst te ontbinden op grond van onvoorziene
omstandigheden. De liberalisering van de elektriciteitsmarkt was ten tijde van het aangaan
van de concessieovereenkomst niet te voorzien. Deze omstandigheden zijn van dien aard
dat Eneco naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst niet mag verwachten. Op voorhand kan over de uitkomst echter niets
gezegd worden daar er zich nog geen jurisprudentie op dit specifieke terrein ontwikkeld
heeft. Het is wel bekend dat er in de praktijk een aantal geschillen is geweest, maar deze
hebben niet tot een gerechtelijke uitspraak geleid. Steeds heeft één van beide partijen zich
neergelegd bij de wensen van de andere partij.
Opzegging/ontbinding van de overeenkomst wil niet zeggen dat de problemen zijn opgelost.
Bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten dienen nieuwe afspraken gemaakt te worden.
Dit betekent opnieuw onderhandelen.
Standpunt van Eneco Energie over opzegging van contracten met Eneco Energie
Tijdens de informatieve bijeenkomst van de werkgroep Energie van de gemeente Dordrecht
en Eneco Energie bleek laatstgenoemde niet op de hoogte van contracten met de
gemeente Dordrecht. Onduidelijk is of hij zelf uitgaat van een nieuwe situatie, waarbij Eneco
Energie zich niet meer contractueel gebonden acht door de concessieovereenkomst van het
'oude' Eneco (die zowel leverancier als netbeheerder was) of waarbij hij ZELF geen
overeenkomst met de gemeente heeft gesloten. Eneco sluit het bestaan van contracten
echter niet uit. Het bedrijf baseert het bestaan van contractuele relaties met de gemeente op
de feitelijke levering van energie aan de gemeente. Eneco Energie stelt dat klanten een
opzegtermijn van 6 maanden in acht dienen te nemen bij opzegging van een contract. Het is
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nog onduidelijk hoe Eneco Netbeheer over de status van de concessieovereenkomst en
opzegging ervan denkt.
De stand van zaken van andere contracten met Eneco
Overeenkomsten inzake de Openbare verlichting
De overeenkomst inzake de zorg voor de openbare verlichting is officieel per 29 september
1998 opgezegd tegen 1 januari 1999, maar feitelijk wordt de zorg nog steeds uitgevoerd
door City Tech, een dochter van Eneco. Er is geen duidelijkheid op grond van welke
afspraken de zorg tegenwoordig wordt uitgevoerd.
De samenwerkingsovereenkomst tussen Eneco en de deelnemende gemeenten
Deze overeenkomst is duidelijk en haar werking ook. De inhoud ervan is nog steeds in
overeenstemming met bestaande wetgeving.
Hieraan wordt dan ook verder geen aandacht meer besteed.
Beantwoording van vraag 3.
3. Wat is de beleidsvrijheid van de gemeente ten aanzien van inkoop van elektriciteit los van
de bestaande contracten?
Beleidsvrijheid ten aanzien van de keuze van een energie leverancier los gezien van
het bestaan van de concessieovereenkomst.
De gemeente kan nu (nog) niet al haar benodigde stroom vrij inkopen omdat zij voor een
aantal aansluitingen nog steeds een beschermde afnemer is in de zin van de
Elektriciteitswet 1998. Een beschermde afnemer is een afnemer die een aansluiting op een
net heeft met een maximale doorlaatwaarde van 3*80 A gedurende de periode tot en met 1
oktober 20036. Volgens de Elektriciteitswet 1998 heeft een beschermde afnemer geen
keuze bij wie hij zijn elektriciteit inkoopt. Een afnemer die een aansluitwaarde heeft van
meer dan 3*80 A is een vrije afnemer en kan zijn energie inkopen waar hij wil. Dergelijke
aansluitingen worden overigens grootverbruikaansluitingen genoemd, de afnemer met één
of meer grootverbruikaansluitingen wordt grootverbruiker genoemd. De gemeente Dordrecht
is (voor een aantal aansluitingen) grootverbruiker.
Volgens artikel 1 lid 2 van de Elektriciteitswet 1998 wordt een organisatorische eenheid die
zich in hoofdzaak bezighoudt met het beheer van de openbare verlichting of van
verkeersregelinstallaties, dan wel met riolering, bemaling, waterzuivering of transport en
distributie van water ook als niet-beschermde, dat wil zeggen, vrije, afnemer beschouwd
mits:
a.
deze eenheid daarbij uitsluitend ingevolge de technische aard van de
bedrijfsuitoefening beschikt over verscheidene aansluitingen;
b.
het totale aan de eenheid voor die bedrijfsuitoefening beschikbaar gestelde
vermogen meer bedraagt dan 2 MW en
c.
de bedrijfsuitoefening door deze eenheid op fysiek geïntegreerde basis gebeurt.
Eneco Energie stelt zich op het standpunt dat de Elektriciteitswet, ook na de volledige
liberalisering van de energiemarkt per 1-1-2004, geen mogelijkheid biedt om een vrije
afnemer te worden als niet is voldaan aan de eisen a t/m c. Voor deze omissie zou volgens
Eneco reparatiewetgeving nodig zijn. Eneco is de enige leverancier die dit standpunt huldigt.
De werkgroep gaat er voor alsnog vanuit dat na 1 januari 2004 de gemeente Dordrecht
geheel vrij is in het kiezen van een elektriciteitsleverancier, maar pas hier pas op 1 januari
2005 gebruik van zal maken.
In verband met artikel 1 lid 2 van de Elektriciteitswet kan nog het volgende worden
opgemerkt ten aanzien van de aansluitwaarden van de openbare verlichting en de
verkeersregelinstallaties in de gemeente Dordrecht. Deze aansluitwaarden kunnen niet bij
elkaar worden opgeteld omdat de bedrijfsuitoefening niet door één eenheid op fysiek
geïntegreerde basis gebeurt. De bedrijfsuitoefening van de openbare verlichting gebeurt

Na deze datum zal elke afnemer een zogenaamde vrije afnemer zijn.
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door Stadswerken en die van de verkeersregelinstallaties door Stadsontwikkeling. Dit
betekent dat deze aansluitingen eerst per 1-1-2004 vrij zullen zijn.
Ten aanzien van groene stroom kan worden opgemerkt dat per 1 juli 2001 in Nederland elke
afnemer van groene stroom een vrije afnemer is. Dus ook de gemeente Dordrecht. Er is dus
in ieder geval op dit moment reeds beleidsvrijheid ten aanzien van de keuze voor een
'groene' leverancier.
De gemeente Dordrecht gaat ervan uit dat vanaf 1 januari 2004 de gehele energiemarkt
geliberaliseerd is en dat ieder vrij is zijn stroom in te kopen waar hij maar wil.
Beleidsvrijheid ten aanzien van de keuze van een energie leverancier in verband met van
het bestaan van de concessieovereenkomst.
Zolang de concessieovereenkomst en de andere overeenkomsten nog niet zijn opgezegd is
de gemeente nog steeds contractueel gebonden aan deze overeenkomsten. Zolang is er
dan ook duidelijkheid omtrent de beleidsvrijheid voor de keuze van een energieleverancier.
Om de wettelijk geboden beleidsvrijheid te verkrijgen is het noodzakelijk de bestaande
leveringsovereenkomsten te beëindigen.
Beantwoording van vraag 4.
4. Wat is de interpretatie van de huidige wetgeving in relatie tot de contracten met Eneco
inzake de (aanleg en onderhoud) van kabels en leidingen en openbare verlichting?
Alvorens tot interpretatie van de wetgeving inzake aanleg van kabels en leidingen met
betrekking tot de concessieovereenkomst over te gaan volgt eerst een korte bespreking van
de wetgeving die hierbij van belang is.
Elektriciteitswet 1998
Artikel 16 lid 1 sub c van Elektriciteitswet 1998 vermeldt dat de netbeheerder bij het beheer
van de netten in het voor hem op grond van artikel 36 vastgestelde gebied tot taak heeft de
netten aan te leggen, te herstellen, te vernieuwen of uit te breiden.
Artikel 20 lid 1 van de wet vermeldt dat een net dat door een netbeheerder is of wordt
aangelegd, hersteld, vernieuwd of uitgebreid in het voor hem op grond van de artikelen 31
eerste lid, onderdeel d, en 36 vastgestelde gebied, voor de toepassing van de
Belemmeringenwet Verordeningen en de Belemmeringenwet Privaatrecht aangemerkt
wordt als openbaar werk van algemeen nut.
Bovengenoemde artikelen vormen de huidige wettelijke grondslag voor het aanleggen,
herstellen, uitbreiden en herstellen van de netten.
Artikel 23 regelt de aansluitplicht en artikel 24 vermeldt de verplichting om het transport van
de elektriciteit te verzorgen. In artikel 28 worden elementen opgesomd waarop het
aansluittarief betrekking heeft.
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Precarioverordening 2002
Op grond van artikel 2.1.10 lid 2 sub a en artikel 2.1.12 van de APV kan Eneco een
ontheffing c.q. vergunning worden verleend voor het aanleggen en hebben van kabels en
leidingen in de grond. Op grond van artikel 4 sub -n- van de Precarioverordening 2002 zou
Eneco vrijgesteld zijn van het betalen van precario.
Besluit Aanleg Energie-Infrastructuur (B.E.I.A.)
Naast de taak van de netbeheerder om netten aan te leggen kan de gemeente onder
bepaalde voorwaarden ook voor het aanleggen van netten zorg dragen. Deze mogelijkheid
biedt Besluit Aanleg Energie-Infrastructuur (B.E.I.A.). Dit besluit is van toepassing op
gebieden waarin projecten voor de bouw of vernieuwing van tenminste 500 woningen of
woningequivalenten worden ontwikkeld.
Het gemeentebestuur van de gemeente Dordrecht kan dan bepalen dat bij een dergelijke
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bouw of vernieuwing met inachtneming van het belang van een betrouwbaar, duurzaam,
doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functionerende energiehuishouding of de aanleg
van de energie-infrastructuur in het gebied plaatsvindt door:
de netbeheerder, bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 voor zover het de aanleg van het net
betreft;
door een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Dit dient wel te gebeuren aan de hand van
een openbare aanbestedingsprocedure, waarbij het gemeentebestuur de eisen van de
infrastructuur vaststelt.
Het betreft hier dus een keuzemogelijkheid voor de gemeente om - indien aan de
voorwaarden van B.E.I.A. is voldaan - te besluiten om zelf een net te laten aanleggen. De
keuze voor een leverancier dient genomen te worden met behulp van een
aanbestedingsprocedure.
Interpretatie van bovenstaande wetgeving ten aanzien van de
concessieovereenkomst
In de concessieovereenkomst verleent de gemeente Dordrecht het R.E.D. een concessie
om, voor zover haar bevoegdheid gaat, aan geen andere natuurlijke- en/of rechtspersonen
of lichamen dan aan het R.E.D. te zullen toestaan voor de levering van elektrische energie
binnen de gemeente Dordrecht geleidingen te leggen of te hebben in, op of over voor de
openbare dienst bestemde gronden en wateren. Het betreft een publiekrechtelijke concessie
die in een privaatrechtelijke vorm is gegoten.
De concessieovereenkomst lijkt door datgene wat in de Elektriciteitswet 1998 vermeld
wordt, en de mogelijkheden die de Algemene Plaatselijke Verordening en het B.E.I.A.besluit bieden, achterhaald. Bovendien kan men zich ook hier de vraag stellen in hoeverre
deze overeenkomst nog geldig is. Een gesprek met de netbeheerder over dit onderwerp lijkt
wenselijk teneinde de concessie overeenkomst te ontbinden en een nieuwe vergunning te
verlenen. Uiteraard dienen dan zaken als eigendom van leidingen, aanleg/aansluitkosten
(dus zaken die in de concessieovereenkomst zijn geregeld) ook expliciet te worden
besproken, teneinde weer helderheid te krijgen omtrent de aanleg, vervanging, uitbreiding
van leidingen.
Ervan uitgaande dat de concessieovereenkomst opgezegd zal worden, dient vervolgens de
netbeheerder wederom een vergunning te verkrijgen en dienen nadere afspraken omtrent
het aanleggen, herstellen, vernieuwen en uitbreiden van netten gemaakt te worden.
De nieuwe vergunning voor de netbeheerder zou een raamvergunning kunnen zijn met een
schriftelijke meldingsplicht vooraf van de te verrichte werkzaamheden. De nadere afspraken
kunnen in een aanvullende overeenkomst worden opgenomen.
Praktische problemen
De dienst Stadsontwikkeling ervaart problemen bij de aanleg van een net in de wijk
Amstelwijk. De netbeheerder wenst een tegemoetkoming van de gemeente om een net in
deze wijk aan te leggen. Op basis van de concessie overeenkomst is dit mogelijk, maar dit
standpunt is voorheen nooit door Eneco ingenomen. Het is Stadsontwikkeling in de
gesprekken niet duidelijk geworden of de netbeheerder deze wens heeft uitgesproken op
basis van de concessieovereenkomst of op basis van de nieuwe wetgeving.
Dit probleem speelt ook bij andere gemeenten. De VNG is hier in gekend en deze heeft een
brief naar het Ministerie van Economische Zaken geschreven om dit probleem voor te
leggen.
De VNG heeft alle gemeenten geadviseerd om niet in te gaan op dergelijke verzoeken van
netbeheerders, behalve in spoed gevallen en de reactie van het ministerie van
Economische zaken af te wachten.
Is het heffen van precario voor het aanleggen/hebben van leidingen toch mogelijk?
Op dit moment staat de precarioverordening niet toe dat Eneco voor leidingen precario dient
te betalen. Dit is een bepaling die voortvloeide uit de concessieovereenkomst.
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Bij het SBC wordt onderzocht of - los van hetgeen op dit moment de precarioverordening
vermeldt- er precario geheven zou kunnen worden voor de leidingen en de kabels. Dit is
wenselijk omdat dit momenteel niet duidelijk is. De concessieovereenkomst vermeldt dat de
het R.E.D. geen vergoeding is verschuldigd voor het aanleggen, het onderhouden en het
hebben van kabels en leidingen. De concessieovereenkomst zal echter worden opgezegd.
Een dergelijk inzicht hieromtrent zal straks ook van pas komen bij de liberalisering van de
gasmarkt in 2004.
Beantwoording van vraag 5.
5. Wat zijn de bestaande relaties van de gemeente met Eneco en welke consequenties
heeft de liberalisering van de energiemarkt op deze relaties?
Relatie Eneco met de afdeling Belastingen van het Stads Service Centrum
Sinds jaren lift de gemeente voor wat betreft de inning van de Afvalstoffenheffing en het
Rioolrecht kleinverbruik mee met de nota van het energiebedrijf Eneco. In 1998 is hier ook
de heffing van het Reinigingsrecht bij gekomen. Deze laatste heffing gebeurt echter door
tussenkomst van Netwerk.
Meeliften houdt in dat elke maand een twaalfde deel van de totale verschuldigde belasting
(lees: het totaalbedrag van de genoemde heffingen) wordt betaald via de voorschotnota van
het energiebedrijf. Fiscaal-juridisch gezien gaat het hier om twaalf voorlopige
belastingaanslagen gevolgd door een definitieve: de afrekennota van het energiebedrijf. Het
verzenden van de aanslagen, formeel een bevoegdheid van het hoofd Belastingen, is
gemandateerd aan de directeur van Eneco.
Voor de burger heeft meeliften het voordeel dat de belastingheffing verspreid over het jaar
verloopt; voor de gemeente heeft het als voordeel dat Eneco altijd over actuele adressen
van de belastingplichtigen beschikt. Immers, inwoners die in Dordrecht feitelijk een woning
betrekken, zorgen meteen voor een energieaansluiting. Hetzelfde geldt voor verhuizingen.
Tot op heden is er vanuit de gemeentelijke organisatie geen aanleiding geweest om de
geschetste wijze van heffen te verlaten en de heffingen zelf ter hand te nemen. De vraag
is echter of met de liberalisering van de energiemarkt het meeliften, vanuit juridisch en
praktisch oogpunt, in stand gehouden kan worden.
In de huidige situatie beschikt het energiebedrijf (als stroomleverancier aan alle
huishoudens) over alle adressen waar ook Afvalstoffenheffing, Rioolrecht kleinverbruik (en
Reinigingsrecht) wordt geheven, eenvoudigweg omdat het hier om klanten van het
qnergiebedrijf gaat. Door de liberalisering van de markt gaat dit veranderen. De
stroomleverancier Eneco beschikt dan alleen nog maar over de adressen van zijn klanten
die niet alle belastingplichtigen hoeven te zijn.
Het energiebedrijf als netbeheerder (de beheerder van het net van kabels en leidingen
waarlangs de stroom wordt gedistribueerd) daarentegen blijft steeds over de adressen van
alle belastingplichtigen beschikken. De vraag is echter of deze adressen door de gemeente
mogen en kunnen worden gebruikt. Bovendien is het de vraag of de netbeheerder in ieder
geval rekeningen verstuurt aan zijn "klanten". Volgens de Dienst uitvoering en Toezicht
energie (DTe) mag het energiebedrijf als netbeheerder zich niet bezighouden met
activiteiten als meeliften daar de netbeheerder op grond van de wet geen commerciële
activiteiten mag ondernemen.
Een oplossing zou kunnen zijn het overdragen van de adresgegevens van de netbeheerder
aan de stroomleverancier. Als dit is toegestaan, is het volgende probleem dat het
energiebedrijf geen klantrelatie met alle inwoners hoeft te hebben. Dit zou opgelost kunnen
worden door de stroomleverancier alleen een aanslag Afvalstoffenheffing, Rioolrecht
kleinverbruik en eventueel Reinigingsrecht te laten versturen aan degenen die hun stroom
van een andere stroomleverancier betrekken. De vraag is uiteraard of dit wenselijk is; het
energiebedrijf gaat dan in feite opereren als incassobureau voor de gemeente.
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Al met al lijkt het niet langer wenselijk gemeentelijke belastingen te innen via het
energiebedrijf. De afdeling Belastingen zal het voortouw nemen in een onderzoek naar hoe
de heffingen wel zouden moeten verlopen.
Relatie Eneco met de Sociale Dienst en Bureau Schuldhulpverlening
De Sociale Dienst heeft lang geleden afspraken met Eneco gemaakt over de betaling van
Eneco- nota's van cliënten van de Sociale Dienst. Voor ongeveer 1000 cliënten van de
Sociale Dienst verzorgt de Sociale Dienst de betaling of incasso van de voorschotbedragen
op de energienota's. Daarnaast verzorgt de Sociale Dienst ook de jaarafrekeningen van
deze groep. De ene cliënt zal meer stroom verbruiken dan de andere cliënt. Hierover zijn
door de Sociale Dienst afspraken gemaakt met Eneco. De Sociale Dienst zal de
eindafrekening tot een bepaald bedrag incasseren. Als blijkt dat de rekening niet binnen zes
maanden betaald kan worden, wordt dit gemeld aan Eneco. Ook het bureau voor
schuldhulpverlening heeft dergelijke afspraken met Eneco gemaakt.
Daar veel particulieren tegenwoordig de wettelijke mogelijkheid hebben om voor hun
stroomvoorziening te gaan shoppen, is het niet uitgesloten dat cliënten van de Sociale
Dienst en mensen die zich melden bij het Bureau Schuldhulpverlening dit ook daadwerkelijk
zullen gaan doen. Dit betekent dan dat er nota's zullen komen, die afkomstig zijn van
leveranciers met wie de Sociale Dienst en het Bureau Schuldhulpverlening geen
betalingsregelingen hebben afgesproken.
De vragen die nu beantwoord moeten worden zijn de volgende
• Hoe makkelijk kunnen cliënten overstappen tussen energieleveranciers?
• Hoe gaan nieuwe leveranciers om met jaarafrekeningen?
• Welke voorwaarden worden gesteld aan contracten met particulieren?
• Wat is het verschil tussen de diverse aanbieders? Voor een goede voorlichting aan
cliënten is inzicht in de verschillen noodzakelijk.
• Zijn er afspraken te maken met deze leveranciers?
• Zijn de verschillende leveranciers bereid een vergoeding te betalen voor de
incassowerkzaamheden van de gemeente Dordrecht? Eneco betaalt op dit
moment ook geen vergoeding.
De vragen zijn op dit moment nog niet in zijn geheel te beantwoorden. De Sociale Dienst zal
zelf een projectgroep starten omdat de bovengestelde vragen weinig met de inkoop van
energie door de gemeente Dordrecht te maken hebben.
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BIJLAGE 2: TECHNISCHE BEOORDELING (INVENTARISATIE EN ANALYSE VAN DE
BESPARINGEN)

BIJLAGE 2A: TECHNISCHE BEOORDELING INVENTARISATIE
Aan de hand van energie facturen van alle sectoren (de afdelingen P&C hebben deze gelicht) is deze inventarisatie
gemaakt door afdeling ID

Adres> object

Naam object

dal

plateau

jaargebruik

in kWh

in kWh

in kWh

sw fortuinhof

fortuinhof

385561

902781

1288342

sw overkampweg

overkam pweg

470651

873722

1344373

sw r.kiplingerf

r.kiplingerf

70831

530955

601786

sw v.baerleplantsoen

v.baerleplantsoen

491617

1087231

1578848

sw.v.d.santheuvelweg

v.d.santheuvelweg

1170

1170

sw. lange geldersekade

geldersekade

6680

4842

11522

onderwijs en welzijn

noordendijk 268

52150

125250

177400

1 88400

258600

447000

300670

996191

1296861

brandweer oranjepark 1 3a
gemeente dordrecht

oranjepark 1 3a
spuiboulevard 300

gem.dordrecht stadhuis

groenmarkt 90a

27300

45420

72720

sw.sterrenburg

zuidendijk 246a

57250

59850

117100

sw. hfd.ri.gernaal

mm laan 10p

356367

407249

763616

sw.rioolg. stadspolders

loswalweg 17

63060

65640

128700

sw. rg. nijhoff

nijhofflaan 94p

37960

39180

77140

78672

102990

565560

712200

1277760

sw ms Is5 1 0 1 3 of 23

nassauweg 200

2431 8

stadswerken

k lotsyweg 21

stadswerken

20400

41850

62250

dienst kunsten

k lotsyweg 17
willem kes plantsoen
5

35790

82050

117840

dienst kunsten stads archief

stek 13

84350

104550

188900

dienst kunsten museum

museumstraat 40

63600

95100

158700

sub:

GROOTVERBRUIK

besch.b.vermogen
Contractnr

pie <

Naam object

Adres object

belast ing

d

in»

57632

343,5 sw openb.verlichting

fortuinhof

57632

341 ,9 sw openb. verlichting

fortuinhof

57632

342,9

fortuinhof

57632

342,5

fortuinhof

57632

343,2

fortuinhof

57632

342,9

fortuinhof

57632

344,3

fortuinhof

57632

344,3

fortuinhof

57632

344,3

fortuinhof

57632

344,3

fortuinhof

27

57632
57632 58537

344,6

fortuinhof

348,2

fortuinhof

385561

1288342

902781

sub:

GROOTVERBRUIK

besch.b.vermogen

piek

Contractnr

Naam object

dal

Adres object

plateau jaargebruik

in kWh

belasting

in kWh

in kWh

873722

1344373

sw openb.
57642

305,6 verlichting

overkampweg

57642

305,5

overkampweg

57642

305,5

overkampweg

57642

305,5

overkampweg

57642

305,7

overkampweg

57642

305,9

overkampweg

57642

306,2

overkampweg

57642

306,8

overkampweg

57642

306,8

overkampweg

57642

306,8

overkampweg

57642

306,9

overkampweg

307,3

overkmapweg

57642 58666 58667

sub:

GROOTVERBRUIK

besch.b.vermogen

Naam object

piek

Contractnr

Adres object

belasting

57628

sw
130,8 openb. verlichting

r.kipling-erf

57628

130,8

r.kipling-erf

57628

131,5

r.kipling-erf

57628

131,5

r.kipling-erf

57628

131,5

r.kipling-erf

57628

131,5

r.kipling-erf

57628

131,5

r.kipling-erf

57628

131,6

r.kipling-erf

57628

131,6

r.kipling-erf

57628

131,9

r.kipling-erf

57628

131,9

r.kipling-erf

57628

132,6

r.kipling-erf

GROOTVERBRUIK

b.vermogen
Contractnr
57631

470651

dal

plateau

jaargebruik

in kWh

in kWh

in kWh

70831

530955

601786

sub:

piek

Naam object

Adres object

belasting
6,5 sw openb.verlichting

dal
in kWh

lange
geldersekade

28

plateau jaargebruik
in
in kWh
kWh

57631

6,5

57631

6,5

57631

6,5

57631

6,5

57631

6,5

57631

6,5

57631

6,5

57631

6,5

57631

6,5

57631

6,5

57631

6,5

lange
geldersekade
lange
geldersekade
lange
geldersekade
lange
geldersekade
lange
geldersekade
lange
geldersekade
lange
geldersekade
lange
geldersekade
lange
geldersekade
lange
geldersekade
lange
geldersekade

Contractnr

piek

Adres
object

Naam object

57640

357,3 swopenb.

v. baerlepts

57640

357,5

v. baerlepts

57640

358,3

v. baerlepts

57640

358

v. baerlepts

57640

358,5

v. baerlepts

57640

358,6

v. baerlepts

57640

358,8

v. baerlepts

57640

364,2

v. baerlepts

57640

364,3

v. baerlepts

57640

364

v. baerlepts

57640

363,8

v. baerlepts

361,3

v. baerlepts

Contractnr

plateau jaargebruik

in kWh

491617 1087231

in kWh

1578848

sub:

GROOTVERBRUIK

besch.b.vermogen

dal

in kWh

belasting

57640 58597 58642

11522

4842

sub:

GROOTVERBRUIK

besch.b.vermogen

6680

piek

Naam object

Adres object

dal

in kWh

belasting

sw
57641

0,3 openb.verlichting

jhr vd santheuvelweg

57641

0,3

jhr vd santheuvelweg

57641

0,3

jhr vd santheuvelweg

57641

0,3

jhr vd santheuvelweg

57641

0,3

jhr vd santheuvelweg

57641

0,3

jhr vd santheuvelweg

57641

0,3

jhr vd santheuvelweg

57641

0,3

jhr vd santheuvelweg

57641

0,3

jhr vd santheuvelweg

57641

0,3

jhr vd santheuvelweg

29

plateau jaargebruik

in kWh

in kWh

57641

0,3

jhr vd santheuvelweg

57641

0,3

jhr vd santheuvelweg

1170

sub:

GROOTVERBRUIK

besch. b.vermogen
Contractnr

piek

Naam object

Adres object

belasting

11341

111

98,8

11341

111

94,5

11341

111

87,3

11341

111

85

11341

111

75,8

11341

111

75

11341

111

25

11341

111

76

11341

111

78

11341

111

91,5

11341

111

97

onderwijs
welzijn
onderwijs
welzijn
onderwijs
welzijn
onderwijs
welzijn
onderwijs
welzijn
onderwijs
welzijn
onderwijs
welzijn
onderwijs
welzijn
onderwijs
welzijn
onderwijs
welzijn
onderwijs
welzijn

dal

plateau

in kWh

in kWh

noordendijk
268
noordendijk
268
noordendijk
268
noordendijk
268
noordendijk
268
noordendijk
268
noordendijk
268
noordendijk
268
noordendijk
268
noordendijk
268
noordendijk
268

vermogen
jaargebruik piek

in kWh

in kWh

8100

16150

24250

58,8

6050

14050

20100

49,5

3800

12500

16300

4000

10000

14000

6200

11700

17900

2750

7700

10450

2500

2500

5000

3950

8000

11950

4150

12000

16150

5000

15100

20100

5650

15550

21200

geen december

53,3

0

52150

125250

177400

sub:

GROOTVERBRUIK

besch.b. vermogen
Contractnr
12960

1170

piek

Naam
object

Adres object

belasting
brandweer

176

103,8

12960

176

114,8 brandweer

12960

176

105,8 brandweer

12960

176

114,2

12960

176

A

brandweer

108 brandweer

oranjepark
13a
oranjepark
13a
oranjepark
13a
oranjepark
13a
oranjepark
13a

plateau jaargebruik

vermogen
piek

in kWh

in kWh

in KWh

15720

22200

37920

102,2

15480

21480

36960

99,7

15720

24120

39840

16200

21000

37200

18360

24480

42840

dal

geen juni

in kWh

0

12960

176

104,4 brandweer

12960

176

107,6

12960

176

107 brandweer

12960

176

120,4 brandweer

12960

176

115,6 brandweer

12960

176

118 brandweer

brandweer

oranjepark
13a
oranjepark
13a
oranjepark
13a
oranjepark
13a
oranjepark
13a
oranjepark
13a

30

19080

25680

44760

15240

20760

36000

19320

25200

44520

17160

26040

43200

16920

24360

41280

112,9

19200

23280

42480

112,1

188400

258600

447000

besch.b.vrermogen

Naam
object

piek

Adres object

belasting

Contractnr
57751

560

493 stadskantoor

57751

560

506 stadskantoor

57751

560

469 stadskantoor

57751

560

489 stadskantoor

57751

560

453 stadskantoor

57751

560

443 stadskantoor

57751

560

450 stadskantoor

57751

560

41 1 stadskantoor

57751

560

428 stadskantoor

57751

560

461 stadskantoor

57751

560

505 stadskantoor

spuiboulevard
300
spuiboulevard
300
spuiboulevard
300
spuiboulevard
300
spuiboulevard
300
spuiboulevard
300
spuiboulevard
300
spuiboulevard
300
spuiboulevard
300
spuiboulevard
300
spuiboulevard
300

dal

plateau

jaargebruik

in kWh

in kWh

in kWh

vermogen
piek

in KWh

35865

97515

133380

411

25497

97218

122715

448

24164

89723

113887

25656

90452

116108

29015

91581

120596

27026

72778

99804

25782

87473

113255

28957

81153

110110

26625

88681

115306

29868

109204

139072

22215

90413

112628

geen december

453

0

300670

besch.b.vermoge
n
Contractn
r

Naam
object

piek

Adres object

belasting

996191

1296861

dal

plateau

jaargebruik

in kWh

in kWh

in kWh

vermogen
piek

in KWh

10171

56

45,3 stadhuis

groenmarkt 90a

3240

4860

8100

37,1

10171

56

39 stadhuis

groenmarkt 90a

3240

4920

8160

24,1

10171

56

40,8 stadhuis

groenmarkt 90a

2400

4800

7200

10171

56

42,9 stadhuis

groenmarkt 90a

2460

3960

6420

•f0171

56

37,5 stadhuis

groenmarkt 90a

3060

4740

7800

10171

56

39,9 stadhuis

groenmarkt 90a

2820

3720

6540

10171

56

21 stadhuis

groenmarkt 90a

2100

3120

5220

10171

56

21 stadhuis

groenmarkt 90a

2160

3000

5160

10171

57,3

57,3 stadhuis

groenmarkt 90a

3000

6300

9300

10171

57,3

42,9 stadhuis

groenmarkt 90a

2820

6000

8820

geen juli

0

geen december

Contractn
r

27300

45420

dal

plateau

jaargebrui
k

in kWh

in kWh

in kWh

72720

sub:

GROOTVERBRUIK

besch.b.vermoge
n

31,5

0

piek
belastin
g

Naam object

Adres object

31

vermogen
piek

in KWh

10756

111

70,8

sw sterrenburg

zuidendijk 246a

6750

5850

12600

3

10756

111

72,5 sw sterrenburg

zuidendijk 246a

7900

9300

17200

3,8

10756

111

72,2 sw sterrenburg

zuidendijk 246a

7250

7800

15050

10756

111

72,1 sw sterrenburg

zuidendijk 246a

4150

3600

7750

10756

111

75,5 sw sterrenburg

zuidendijk 246a

5100

5700

10800

10756

111

70 sw sterrenburg

zuidendijk 246a

4350

3650

8000

10756

111

72,5 sw sterrenburg

zuidendijk 246a

4550

5500

10050

10756

111

70,3 sw sterrenburg

zuidendijk 246a

3350

3450

6800

10756

111

67,5 sw sterrenburg

zuidendijk 246a

3850

3250

7100

10756

111

74,6 sw sterrenburg

zuidendijk 246a

4250

5900

10150

10756

111

75,2 sw sterrenburg

zuidendijk 246a

5750

5850

11600

57250

59850

117100

geen december

0

besch.b.vermogen
Contractnr

piek

Adres
object

Naam object

plateau

dal

n kWh

belasting

10612

680

403 sw hfd ri gemaal

10612

680

477 sw hfd ri gemaal

10612

680

418 sw hfd ri gemaal

10612

680

409 sw hfd ri gemaal

10612

680

419 sw hfd ri gemaal

10612

680

395 sw hfd ri gemaal

10612

680

397 sw hfd ri gemaal

10612

680

380 sw hfd ri gemaal

10612

680

381 sw hfd ri gemaal

10612

680

386 sw hfd ri gemaal

Ï0612

680

393 sw hfd ri gemaal

mm laan
10p
mm laan
10p
mm laan
10p
mm laan
10p
mm laan
10p
mm laan
10p
mm laan
10p
mm laan
1 0p
mm laan
10p
mm laan
10p
mm laan
10p

in kWh

vermogen
jaargebruik piek

in kWh

in KWh

38165

33329

71494

11

44984

51951

96935

12

46264

51218

97482

28482

25146

53628

37503

41091

78594

32507

27368

59875

33497

38046

71543

24698

25146

49844

29956

25052

55008

31807

41349

73156

41011

47553

88564

356367

407249

763616

geen december

0

besch.b.vermogen
Contractnr

piek

Naam object

Adres objec t

belasting

dal
in
kWh

vermogen
plateau jaargebruik piek

in kWh

in kWh

in KWh

11417

56

36,9 sw rioolgem stadsp

loswalweg 17

5880

5580

11460

1,5

11417

56

44,1 sw rioolgem stadsp

loswalweg 17

7080

6900

13980

1,8

11417

56

39 sw rioolgem stadsp

loswalweg 17

6960

7860

14820

11417

56

43,5 sw rioolgem stadsp

loswalweg 17

4800

4440

9240

11417

56

42 sw rioolgem stadsp

loswalweg 1 7

11417

56

42 sw rioolgem stadsp

loswalweg 17

5580

4860

10440

11417

56

48,3 sw rioolgem stadsp

loswalweg 17

5760

6000

11760

32

6060

6780

12840

11417

56

44,4 sw rioolgem stadsp

loswalweg 17

4320

4920

9240

11417

56

47,4 sw rioolgem stadsp

loswalweg 17

4980

4740

9720

11417

56

44,7 sw rioolgem stadsp

loswalweg 17

5520

6780

12300

11417

56

47,4 sw rioolgem stadsp

loswalweg 17

6120

6780

12900

1,8

0

geen december

•3060

besch.b.vermogen
Contractnr

piek

Naam object

Adres object

dal

in kWh

belasting

65640

128700

plateau jaargebruik
in
kWh
in kWh

12504

55

sw rg nijhoff

nijhofflaan 94p

3840

3580

7420

12504

55

sw rg nijhoff

nijhofflaan 94p

5060

5700

10760

12504

55

sw rg nijhoff

nijhofflaan 94p

5220

5360

10580

12504

55

sw rg nijhoff

nijhofflaan 94p

2660

2240

4900

12504

55

sw rg nijhoff

nijhofflaan 94p

3100

3600

6700

12504

55

sw rg nijhoff

nijhofflaan 94p

2780

2180

4960

12504

55

sw rg nijhoff

nijhofflaan 94p

3100

3420

6520

12504

55

sw rg nijhoff

nijhofflaan 94p

2160

2220

4380

12504

55

sw rg nijhoff

nijhofflaan 94p

2340

2020

4360

12504

55

sw rg nijhoff

nijhofflaan 94p

3340

4280

7620

12504

55

sw rg nijhoff

nijhofflaan 94p

4360

4580

8940

37960

39180

77140

geen december

vermogen
piek

in KWh

O

besch.b.vermogen
Contractnr

piek

Naam object

Adres object

belasting

11408

70

11408

70

11408

70

dal
in
kWh

plateau

jaargebruik

in kWh

in kWh

vermogen
piek
in KWh

45 swms Is 5 10 13 of 23
swms Is 5 10 13 of 23
45 n
swms Is 5 10 13 of 23
45 nn

nassauweg 200

1500

6000

7500

22,5

nassauweg 200

1620

6480

8100

22,5

nassauweg 200

1470

5880

7350

11408

70

45 swms Is 5 10 13 of 23

nassauweg 200

1794

7176

8970

11408

70

45 swms Is 5 10 13 of 23

nassauweg 200

2022

8088

10110

11408

70

45 swms Is 5 10 13 of 23

nassauweg 200

1932

7728

9660

11408

70

55,1 swms Is 5 10 13 of 23

nassauweg 200

3270

8610

11880

11408

70

57 swms Is 5 10 13 of 23

nassauweg 200

2790

8100

10890

11408

70

53,3 swms Is 5 10 13 of 23

nassauweg 200

3240

8250

11490

11408

70

49,8 swms Is 5 10 13 of 23

nassauweg 200

2580

6210

8790

11408

70

48,3 swms Is 5 10 13 of 23

nassauweg 200

2100

6150

8250

geen december

0

24318

33

78672

102990

17,4

Naam
object

piek

besch.b. vermogen

Adres object

belasting

Contractnr

dal

plateau

jaargebruik

in kWh

in kWh

in kWh

vermogen
piek

in KWh

12675

336

242,6 sw

k lotsyweg 21

44760

59640

104400

184,2

12675

336

237,6 sw

k lotsyweg 21

55560

65880

121440

187,2

12675

336

265,8 sw

k lotsyweg 21

37680

55440

93120

12675

336

247,8 sw

k lotsyweg 21

57480

69600

127080

12675

336

254,4 sw

k lotsyweg 21

63720

77400

141120

12675

336

254,4 sw

k lotsyweg 21

35280

35880

71160

12675

336

251,4

sw

k lotsyweg 21

58440

77040

135480

12675

336

247,8 sw

k lotsyweg 21

45240

56760

102000

12675

336

256,2 sw

k lotsyweg 21

62400

83760

146160

12675

336

262,8 sw

k lotsyweg 21

47280

60120

107400

12675

336

253,8 sw

k lotsyweg 21

57720

70680

128400

565560

712200

1277760

geen december

189,6

0

besch.b.vermc gen

Naam object

piek

Adres object

dal

plateau

vermogen
aargebruik piek

n kWh

in kWh

10703

70

31,2 sw

k lotsyweg 1 7

2850

5250

8100

25,7

10703

70

29 sw

k lotsyweg 1 7

1900

5650

7550

21,6

10703

70

23,2 sw

k lotsyweg 1 7

1950

5900

7850

10703

70

29,2 sw

k lotsyweg 1 7

2050

4750

6800

10703

70

21,8 sw

k lotsyweg 17

1950

3500

5450

10703

70

22,8 sw

k lotsyweg 1 7

1250

1500

2750

10703

70

21,3 sw

k lotsyweg 1 7

800

1850

2650

10703

70

21,1 sw

k lotsyweg 1 7

600

1800

2400

10703

70

24,6 sw

k lotsyweg 1 7

2600

4550

7150

10703

70

23,5 sw

k lotsyweg 1 7

2000

5400

7400

10703

70

26,6 sw

k lotsyweg 1 7

2450

6250

8700

20400

41850

62250

Contractnr

belasting

geen december

in KWh

0

besch.b.vermogen
Contractnr
12527

in kWh

piek

Naam object

Adres object

belasting
213

90,5 dienst kunsten

willem kes plantsoen 5

dal
in
kWh

plateau

in kWh

7500

10950

vermogen
jaargebruik piek

in kWh
18450

in KWh
64,2

febr.ontbreekt
12527

213

109,8 dienst kunsten

willem kes plantsoen 5

7800

12000

19800

12527

213

149,4 dienst kunsten

willem kes plantsoen 5

7200

10650

17850

12527

213

141,6 dienst kunsten

willem kes plantsoen 5

7950

12150

20100

12527

213

80,9 dienst kunsten

willem kes plantsoen 5

8850

10200

19050

12527

213

73,5 dienst kunsten

willem kes plantsoen 5

5550

10200

15750

12527

213

40,4 dienst kunsten

willem kes plantsoen 5

4500

6600

11100

12527

213

66 dienst kunsten

willem kes plantsoen 5

6300

9900

16200

213

114 dienst kunsten

willem kes plantsoen 5

7950

12450

20400

okt.ontbreekt
12527

34

29,9

dec.ontbreekt

TOTAAL

158700

63600

95100

dal

plateau

in kWh

in kWh

sub:

GROOTVERBRUIK

besch.b.vermogen
Contractnr

piek

Adres
object

Naam object

belasting

vermogen
jaargebruik piek

in kWh

in KWh

38,8 dienst kunsten stads arch.

stek 13

4050

6300

10350

34,3

12139

70

41,5 dienst kunsten stads arch.

stek 13

3750

5850

9600

29,3

12139

70

40 dienst kunsten stads arch.

stek 13

3850

6000

9850

32,8

12139

70

38,8 dienst kunsten stads arch.

stek 13

4100

6450

10550

12139

70

40,5 dienst kunsten stads arch.

stek 13

5600

7350

12950

12139

70

51 dienst kunsten stads arch.

stek 13

9200

10200

19400

12139

70

48,5 dienst kunsten stads arch.

stek 13

8900

8350

17250

13139

70

53,8 dienst kunsten stads arch.

stek 13

11100

12900

24000

12139

12139

70

52 dienst kunsten stads arch.

stek 13

9250

10600

19850

12139

70

51 dienst kunsten stads arch.

stek 13

12050

13450

25500

12139

70

51 dienst kunsten stads arch.

stek 13

7600

9400

17000

12139

70

42,8 dienst kunsten stads arch.

stek 13

4900

7700

12600

84350

104550

188900

TOTAAL

GROOTVERBRUIK

30,5

sub:

besch.b.vermogen
Contractnr

piek

Naam object

Adres object

belasting

12240
12240

89

dal
in
kWh

plateau

in kWh

vermogen
j aargebruik piek

in kWh

in KWh

54,9 dienst kunsten museum

museumstraat 40

3930

9450

13380

47,1

57,2 dienst kunsten museum

museumstraat 40

3930

9660

13590

51,3
56,9

12240

89

59 dienst kunsten museum

museumstraat 40

3900

9900

13800

12240

89

59,3 dienst kunsten museum

museumstraat 40

4620

8880

13500

12240

89

59,1 dienst kunsten museum

museumstraat 40

3060

8040

11100

12240

89

48,3 dienst kunsten museum

museumstraat 40

2190

3900

6090

12240

89

45,2 dienst kunsten museum

museumstraat 40

2760

5430

8190

12240

89

49,2 dienst kunsten museum

museumstraat 40

4110

9060

13170

12240

89

58,9 dienst kunsten museum

museumstraat 40

3420

7800

11220

12240

89

57,9 dienst kunsten museum

museumstraat 40

3870

9930

13800

35790

82050

117840

TOTAAL

35

53,5

Totaal overzicht klein verbruik

Openbare verlichting en Verkeersregelinstallaties en waterbeheer (riolering en gemalen)
contract nr

Aansluitwaarde

Naam object

Adres object

locatir
nur

nr

en andere
kleinverbr

jaargebruik in kWh

laag

totaal

hoog
205715

792126

997867

134924

300732

435656

ONDERWIJS EN WELZIJN

25921

37010

62931

TOTAAL

GEMEENTE DORDRECHT

15074

73074

88148

TOTAAL

DIENST KUNSTEN

50540

116739

167279

TOTAAL

STADSWERKE

TOTAAL

STADSONTWIKKELING

TOTAAL

^

Openbare verlichting en Verkeersregelinstallaties en waterbeheer
(riolering, gemalen en ander kleinverbruik)
contract nr

Aansluitwaarde

Naam object

Adres object

nr

jaargc sbruik in kWh
laag

totaal

hoog
8224

8224

18580

20280

38860

grote markt 1

4541

5498

10039

stadswerken

groenmarkt

5994

1307

7301

060 614 312 201

stadswerken

groothoofd

1240

1240

060 614 344 501

stadswerken

scheffersplein 1

1528

1528

060615653 101

stadswerken

wieldrechtseweg 32

060615656101

stadswerken

amstelwijckweg A

060614349101

stadswerken

060614406101

060614294401

stadswerken

nieuwe haven 4

2880

2880

060 614 099 801

stadswerken

tolbrugstraat L.Z.

7355

7355

060 614 280 201

stadswerken

damiatebrug

2824

7289

060 614 344 401

stadswerken

scheffersplein 1A

1320

1320

060613885101

stadswerken

boombrug

1535

3501

060613891 101

stadswerken

otto dickeplein 1

6284

6284

060614199001

stadswerken

pelserstraat

3419

3419

060 614 248 701

4465

1966

stadswerken

engelenburgerbrug

14553

12138

26691

060 614 235 501

stadswerken

binnenkalkhaven A

3147

2563

5710

060 614 235 801

stadswerken

binnen kalkhaven 4

863

863

060 614 702 601

stadswerken

c. van beverenstraat 35

897

897

3733

3733

060 614 689 801

stadswerken

vrieseweg 108

060 614 141 801

stadswerken

achterom 95 B

060614719601

stadswerken

blekersdijk 39 A

060614774701

stadswerken

beverwijcksplein 1

060 614 855 201

stadswerken

hoogt 7

36

1940

808

2748

2679

2679

10580

10580

5016

5016

060800000101

stadswerken

korte scheidingsweg
230A

1995

1995

060 614 887 201

stadswerken

stationsweg

1512

1512

060 614 746 601

stadswerken

johan de wittstraat 174 A

060616109201

stadswerken

krommedijk212 P

592

592

70

1016

1086

442

936

060614510101

stadswerken

de vereniging P

494

060616115701

stadswerken

crayensteynstraat P

223

19

242

060 614 487 301

stadswerken

groenedijk 51

742

856

1598

060614459901

stadswerken

noorderstraat 35

2717

2717

2766

2766

060614507101

stadswerken

berckepad A

060616279901

stadswerken

talmaweg 123 P

5895

6284

12179

060614487301

stadswerken

groenedijk 51

1163

954

2117

060616255201

stadswerken

laan der ver. naties P

258

251

509

060614955601

stadswerken

groenezoom 400

687

687

060 614 961 101

stadswerken

wantijppark 1

386

840

060614962601

stadswerken

eerste jachthaven 1

676

676

060614954601

stadswerken

windhondpolder 2 P

881

881

060614950101

stadswerken

noordendijk 264

454

914

957

1871

3699

3699

060 620 062 201

stadswerken

groenezoom 1

060614955201

stadswerken

groenezoom P

967

797

1764

060614960001

stadswerken

loswalweg 4

918

819

1737

060614958901

stadswerken

middelweg 3

1811

1811

060614959901

stadswerken

loswalweg 2

730

730

060614958401

stadswerken

middelweg P

1816

1816

060 614 961 201

stadswerken

wantijppark 3

2935

3252

6170

060 601 961 001

stadswerken

wantijppark 1 C

2648

5696

8344

1691

1709

3400

060 601 960 301

stadswerken

baden powellaan 4

060615180601

stadswerken

reeweg oost 206

665

605

1270

060615157701

stadswerken

halmaheiraplein 36

396

496

892

060614960401

stadswerken

baden powellaan 4 B

2830

2830

5020

11660

6640

060615328501

stadswerken

merwedestraat A

060615334101

stadswerken

merwedestraat 78

9614

9614

060615318201

stadswerken

merwedestraat 29

3154

3154

060 615 333 501

stadswerken

merwedestraat 72 B

1182

830

2012

060615338201

stadswerken

maasstraat 17

13080

9078

22158

060617022501

stadswerken

overheuvel 1

5028

5028

060 617 001 401

stadswerken

reeweg zuid P

3102

5606

060615610501

stadswerken

baanhoekweg 1

10679

10679

2504

060615613401

stadswerken

baanhoekweg P

40990

40990

060616613501

stadswerken

baanhoekweg 2

60692

60692

060614961 001

stadswerken

wantijpark 1 C

2106

4623

6729

060618054701

stadswerken

nijenstein 71 P

4713

5058

9771

060617806401

stadswerken

linenburg P

2983

2983

5966

060 617 674 501

stadswerken

luchtenburg 99

2447

2447

060613716101

stadswerken

iroko 221

887

887

060618504001

stadswerken

weegschaal 77 A

2168

2168

060618330401

stadswerken

galileilaan 1

831

269

1100

060618624701

stadswerken

ploegstraat 1

672

662

1334

060618637001

stadswerken

hastingsweg P

2989

2989

37

060618631701

stadswerken

vissersdijk 2

4009

4009

060613842701

stadswerken

jan valsterweg 1

2574

2574

060 620 085 601

stadswerken

vissersdijk beneden 2

2638

2638

060619093601

stadswerken

schenkeldijk 4

507

1133

060619038101

stadswerken

burg.beelaertspark 293

915

915

060 613 765 801

stadswerken

chico mendesring 400

11603

11603

060618860701

stadswerken

achterweg 2

9077

11032

1030

12246

1030
12246

291

626

5892

5892

060618568601

stadswerken

donker duyvisweg

060618596801

stadswerken

wieldrechtse zeedijk 171

060618565901

stadswerken

kilweg 1

060618599001

stadswerken

wieldrechtse zeedijk 215

060618605101

stadswerken

smitsweg 4

060618604601

stadswerken

smitsweg 1
bosboomtoussaintstraat

060617130901

stadswerken

1

060617055901

stadswerken

vn baerleplantsoen 20

629

1995

335

060617556501

stadswerken

060615814901

stadswerken

zuidendijk 50
dubbeldamseweg zuid
183

060615850301

stadswerken

nieuwe weg 1A

060614355601

stadswerken

de waag 9

5368

12497

17865

11853

28895

40748

782

782

382

342

724

2158

1954

4112

15302

15302

4679

7232

11911

1478

1231

2709

9060

32790

3813

7234

63

63

060614355701

stadswerken

de waag 9 A

23730

060614359001

stadswerken

de waag 85

3421

060614092201

stadswerken

statenplein 27 B

060616109001

stadswerken

krommedijk212 E

11525

11525

643

643

42770

64540

12

12

060616108401

stadswerken

krommedijk210 B

060616715201

stadswerken

admiraalsplein 64

060616546701

stadswerken

vorrinklaan 154

060616539501

stadswerken

vorrinklaan 4 P

060 614 954 401

stadswerken

windhondpolder 1 P

060 614 956 901

stadswerken

stadspolder 3 K

060 614 956 801

stadswerken

stadspolder 3 C

060 614 954 201

stadswerken

windhondpolder 1 J

060 6J4 954 301

stadswerken

windhondpolder 1 K

060615157801

stadswerken

halmaheiraplein 37 A

060615157901

stadswerken

060617006201

21770
633

481

1114

1237

1397

2634

12786

12786

16091

19305

6014

6014

3214

155

155

11079

11079

halmaheiraplein 38

5622

5622

stadswerken

v.d. santheuvelweg 2 P

1158

1158

060617005801

stadswerken

v.d. santheuvelweg A

10460

10960

060617006301

stadswerken

v.d. santheuvelweg 4

2117

2117

060616715201

stadswerken

admiraalsplein 64

33390

38360

060618700301

stadswerken

damplein X

4938

4938

060619092501

stadswerken

schenkeldijk K

4793

4793

060619092801

stadswerken

schenkeldijk p

605

1215

060619091 801

stadswerken

schenkeldijk C

6167

6167

060619093501

stadswerken

schenkeldijk 2 P

80

5540

5620

450

060619093301

stadswerken

schenkeldijk 2 D

060619092601

stadswerken

schenkeldijk 1

060615814801

stadswerken

060615815301

stadswerken

dubbeldamseweg zuid
181
dubbeldamseweg zuid
187

38

500

4970

610

503

3990

4440

11657

11657

676

676

390

893

2132

2132

14367

14367

1908

1908

4098

8474

182

182

2349

2349

740

1480

28070

28070

4418

4418

98

98

060615714901

stadswerken

weeskinderdijk 155

060615762901

stadswerken

weizigtpark 1

060615651 701

stadswerken

wieldrechtse weg 39

060615626001

stadswerken

amperestraat 5

060615649401

stadswerken

kilkade

060615646101

stadswerken

060 900 045 401

stadswerken

060615826401

stadswerken

van leeuwenhoekweg 1
dubbeldamseweg zuid
257
dubbeldamseweg zuid
264

060615909701

stadswerken

nassauweg 1

060615762801

stadswerken

358

358

505

505

4376

740

060616038401

stadswerken

hugo de grootplein 89
dubbeldamseweg noord
27

060615646701

stadswerken

van leeuwenhoek weg 7

060615698101

stadswerken

pieter zeemanweg 1

26689

26689

060615627701

stadswerken

s gravendeelsedijk 2

1793

1793

060 614 337 701

stadswerken

wijnstraat 158

112

112

060 614 344 301
060613927301
060613885301

stadswerken

wijnbrug 166

603

603

stadswerken

voorstraat 347

308

308

stadswerken

boombrug

311

311

060613975901

stadswerken

grote appelsteiger

6473

6473

060614238401

stadswerken

leuvebrug 1

400

400

060613928301

stadswerken

voorstraat 365 A

125

125

060614817901

stadswerken

hellingen

240

240

060614951 001

stadswerken

noordendijk 410

44

44

060615210601

stadswerken

lombokstraat 1

4

4

060614960901

stadswerken

wantijpark 1 A

370

370

060615156801

stadswerken

halmaheiraplein 6

293

293

060613607601

stadswerken

fridakatzerf211

298

298

060 900 140 101
060618098801

stadswerken

makora 74

230

460

stadswerken

eddingtonweg 1

817

817

060618567801

stadswerken

donker duyvisweg 1

2098

2098

060618605701

stadswerken

smitsweg 8

312

346

060615621 601

stadswerken

dokweg 5

147

147

060614937001

stadswerken

noordendijk 727

2167

2167

060 614 939 601

stadswerken

noordendijk 777

4226

4226

060617002801

stadswerken

reeweg zuid 40

2247

2247

060618633201

stadswerken

vissersdijk 40

776

776

060618623301

stadswerken

provincialeweg 6+

2295

2295

060618860901

stadswerken

achterweg 4

1466

1466

060618966601

stadswerken

kastanjelaan 29

849

849

060619049601

stadswerken

oudendijk 97

1371

1371

060619054501

stadswerken

oudendijk 78

1630

1630

060618589301

stadswerken

wieldrechtse zeedijk 59

1902

1902

060618601 101

stadswerken

wieldrechtse zeedijk 44

1619

1619

060618587501

stadswerken

wieldrechtse zeedijk 21

683

683

060618580001

stadswerken

rijksstraatweg 78

1256

1256

39

230

34

060618600401

stadswerken

wieldrechtse zeedijk 28

701

701

060618603601

stadswerken

wieldrechtse zeedijk 92

1822

1822

060618574701

stadswerken

rijksstraatweg 155

987

987

060618588101

stadswerken

wieldrechtse zeedijk 33

1740

1740

060617551 201

stadswerken

zuidendijk519

889

889

060617551 201

stadswerken

zuidendijk 519

856

856

060617563801

stadswerken

zuidendijk 200

700

700
841

060617567401

stadswerken

zuidendijk 280

841

060617565001

stadswerken

zuidendijk 220

1388

1388

060617548801

stadswerken

zuidendijk 471

970

970

060617551 901

stadswerken

zuidendijk 525

3271

3271

060615657901

stadswerken

amstelwijckweg 16

71

71

060615654101

stadswerken

wieldrechtseweg 52

1433

1433

060 614 956 601

stadswerken

stadspolder 1

297

297

060614941 001

stadswerken

noordendijjk 801

328

328

060614939901

stadswerken

noordendijk 781

368

368
27

060615611 501

stadswerken

baanhoekweg 9

27

060617005301

stadswerken

reeweg zuid 68

347

347

060618058201

stadswerken

esingahof 2

347

347

060618866601

stadswerken

dubbelsteynlaan west 6

16

16

14

14

060618859101

stadswerken

dordwijklaan 2

060618651401

stadswerken

haaswijkweg oost 8

187

187

060618867101

stadswerken

dubbelsteynlaan west 20

285

285

060618861 201

stadswerken

dubbelsteynlaan west 1

451

451

060619058101

stadswerken

oudendijk 1 64

480

480

060619024201

stadswerken

burgemeester jaslaan 1

51

51

060619046601

stadswerken

oudendijk 35

142

142

060618578601

stadswerken

307

307

060618586501

stadswerken

rijksstraatweg 52
wieidrechtseweg zeedijk
7

571

571

060618569901

stadswerken

rijksstraatweg 31

616

616

060618579101

stadswerken

rijksstraatweg 62

770

770

060617550001

stadswerken

zuidendijk 495

594

594

zuidendijk 266

12

12

060617566601

stadswerken

40

BIJLAGE 2A: TECHNISCHE BEOORDELING ANALYSE BESPARINGEN

voorlopig
Hoog

Laag

Totaal

Grootverbruik

3.111.802

1.877.175

4.988.977

Rioolgemalen (en gebouwen KV)

1.319.681

432.174

1.751.855

VRI en Openbare Verlichting

3.400.701

1.425.340

4.826.041

7.832.184

3.734.689

11.566.873

5,07

1,996

5,46

2,45

0,39

0,454

30545,5176

16955,4881

euro

Prijs
Prijs 1e kw 2002
nb alleen GV, maar KV zal daar niet ver
af zitten
Voordeel
Voordeel in Euro's per jaar

47.501,01

Vastrecht per aansluiting vervalt
14 GV aansluitingen

€ 239,60

2.875,00

€15,79

41.890,87

Vastrecht per gecontracteerd vermogen
alle GV tezamen 2653 kWh

Besparing
af: jaarkosten fact
Totale besparing €

OP BASIS GEBRUIK 2000

Daarbij komt nog dat op Openbare verlichting en VRI geen REB meer verschuldigd is omdat het
duurzame electra betreft: bij de Dienst is na te gaan hoeveel dit is.
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92.266,88
1.040,00
91.228,80

