
SP discussieert met Ennatuurlijk over publiek, privaat en warmte 

Wat is en wat doet Ennatuurlijk? 

Ennatuurlijk is een middelgrote aanbieder van warmte aan ruim 85000 klanten, waarvan  1200 

zakelijk. Jaarlijks levert de onderneming 4,3PJ warmte en dat bespaarde in 2019 36% CO2 (t.o.v. 

aardgas) en in 2021 51% ( https://ennatuurlijk.nl/over-ennatuurlijk/ennatuurlijk-in-cijfers ). 

Ennatuurlijk heeft en/of beheert 57 warmtenetten in 40 gemeenten. Daarvan liggen er een stel in 

Brabant, zoals bijvoorbeeld het grote Amernet in Breda, Tilburg, Oosterhout, Geertruidenberg, 

Drimmelen en Made, maar ook de Eindhovense netten in Meerhoven en op Strijp annex het 

Celsiusplein , het stadsverwarmingsnet van Helmond en enkele kleinere netten in Bergen op 

Zoom, Boxtel, Den Bosch en Steenbergen. 

De gemiddelde waarde verhult dat de individuele warmtenetten sterk uiteenlopend presteren. 

Ennatuurlijk heeft veel warmtenetten met een voorgeschiedenis overgenomen, zoals het wrakke 

Helmondse net dat momenteel nog geheel op aardgas draait, of het Meerhoven-net dat vanaf het 

begin een financiële weeffout heeft die nu slecht uitpakt voor Ennatuurlijk.  

Ennatuurlijk is heel transparant over de kenmerken van zijn warmtenetten. Gaan naar 

https://ennatuurlijk.nl/warmtenetten-van-ennatuurlijk en dan grasduinen, levert veel informatie 

op.  

Ennatuurlijk wil in 2040 CO2 – neutraal zijn volgens onderstaand schema: 

 

Een werkbezoek 

Het warmtevraagstuk is van groot actueel belang. De oorlog in de Oekraine maakt dat Nederland 

nog sneller van het gas af moet dan gedacht. In het kader van de Regionale Energie Strategieën 

moet elke RES-regio een Regionale Structuur Warmte maken (die soms 

gemeentegrensoverschrijdend is), en elke gemeente een Transitie Visie Warmte. Warmtenetten 

spelen daarbij soms een rol, met name in dichtbebouwd gebied en in aanwezigheid van een 

blijvende warmtebron (bij de Generalenbuurt in Eindhoven bijvoorbeeld de rioolwaterzuivering). 

Als men warmte wil gebruiken uit grote bronnen, zoals het oppervlaktewater, een RWZI, 

geothermie of bijvoorbeeld een datacenter, kan dat alleen met een warmtenet.  

https://ennatuurlijk.nl/over-ennatuurlijk/ennatuurlijk-in-cijfers
https://ennatuurlijk.nl/warmtenetten-van-ennatuurlijk


De provincie is op meer manieren betrokken bij de RES-sen, soms als regievoerder, soms met geld, 

soms als bevoegd gezag (zoals bijvoorbeeld de Amercentrale). De Brabantse SP- fractie had 

behoefte om meer van het onderwerp af te weten en arrangeerde (18 maart 2022) een 

werkbezoek bij de voornaamste warmtenetbeheerder in Brabant, dus  Ennatuurlijk.  

Publiek en privaat en er tussen in 

Ennatuurlijk een BV met 80% van de aandelen als groene belegging bij het pensioenfonds PGGM 

en 20% bij Veolia, welk bedrijf assisteert bij gebruik en onderhoud van de warmtenetten. Veolia 

een groot, beursgenoteerd internationaal bedrijf met roots in het Franse staatskapitalisme, en 

met erkend veel expertise op het gebied van waterbehandeling, afval en energie.  

Formeel-juridisch is Ennatuurlijk dus een private partij.  

De facto dient de combinatie Ennatuurlijk vooral de financiele belangen van de PGGM, en 

functioneert Ennatuurlijk in een sterk door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gereguleerde 

monopoliepositie. De warmteprijs mag Niet Meer zijn Dan Anders (het NMDA-beginsel), en hoe 

hoog dat beginsel uitpakt wordt berekend door de ACM op basis van 6,4% rendement.  

Feitelijk hangt Ennatuurlijk dus eerder ergens tussen publiek en privaat in.  

De discussie van de SP-fractie met Ennatuurlijk bijvoorbeeld over publiek versus privaat eigendom 

van het leidingennet bleef genuanceerd. Ennatuurlijk kan functioneren op basis van een publiek 

net en iets van een dienstverleningsovereenkomst. 

De spanningsdriehoek duurzaamheid – betaalbaarheid – leveringszekerheid zou ook een publiek 

net parten spelen. Ten gunste van een publieke opzet spreekt de grote begininvestering die een 

warmtenet vraagt. Ten gunste van een private opzet spreekt de handelingssnelheid en dat 

warmtelevering zeer complexe materie is (de gemeente lijkt het warmtenet in de Eindhovense 

Generalenbuurt, buiten Ennatuurlijk om, zelf te willen doen maar was in de tot nu toe bekend 

geworden plannen het warme tapwater vergeten – Legionella).  

Een weloverwogen politiek standpunt lijkt op zijn plaats. 

Dat wil bepaald niet zeggen dat alle discussie rond Ennatuurlijk genuanceerd zijn. De dubbele 

betaling bij het Meerhoven-net was een tijd lang de grootste buurtactie van Eindhoven, en er had 

kort voor het werkbezoek een redelijk heftige discussie in Tilburg plaatsgevonden. De zenuwen bij 

het publiek staan gespannen.  

Ook Ennatuurlijk is met zijn prijs omhoog gegaan. Deels omdat de onderneming nog voor grofweg 

de helft op gas draait, deels omdat ook de stroom duurder is, en deels omdat meer mensen hout 

gaan stoken als reactie op de hoge gasprijs, waardoor ook het brandhout weer duurder wordt.  

Desalniettemin zit Ennatuurlijk 20% onder de NMDA-prijs die de ACM heef vastgesteld.  



 

De biomassacentrale op Strijp-R 

Bij het werkbezoek hoorde een rondleiding in de biomassacentrale op Strijp-R, een nieuw gebouw 

naast de Eindhovense icoon van de oude warmte-installatie met zijn twee pijpen (die nu geheel 

verbouwd is voor jonge ondernemingen).  

De informatie over de Eindhovense warmtenetten is te vinden op 

https://ennatuurlijk.nl/warmtenetten/eindhoven . Dezelfde naamgevingssystematiek werkt ook 

voor veel andere gemeenten.  

De installatie geeft jaarlijks bijna 0,24PG warmte af, zijnde 78% van de primaire energie (half gas, 

half biomassa) die er in gaat. De inrichting bevat namelijk ook een stoomturbine die elektriciteit 

maakt. De biomassa bestaat uit snoeihout uit Zuid-Nederland, grotendeels uit Brabant.  

De rookgassen worden gereinigd met een cycloon, een doekfilter en een DeNox-installatie (tegen 

stikstofoxides).  

De inrichting heeft drie grote warmtebuffers die een etmaal kunnen overbruggen.  

Tijdens het transport gaat 19% van de warmte verloren.  

      

https://ennatuurlijk.nl/warmtenetten/eindhoven

