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In de toekomst gaan alle huizen van het aardgas af. U heeft de 
stap al gezet. U gaat wonen in een huis dat aangesloten is op het 
warmtenet van Didam. U levert daarmee een positieve bijdrage 
aan het klimaat en de natuur. Maar wat is een warmtenet? Wat 
betekent dit voor het verwarmen van uw huis en hoe regelt u de 
levering van warmte? Met deze folder proberen we uw vragen te 
beantwoorden.

DE KOSTEN WAAR U DE GRAEFLANDER VOOR BETAALT
• Warmtelevering voor verwarming en warm tapwater
• Vaste kosten + meterhuur *
• Verbruik

*  Plavei draagt jaarlijks bij aan deze vaste kosten.

WAT ONTVANGT U TERUG?
Plavei draagt jaarlijks bij aan de vaste kosten. Waarom is dit? De overheid 
bepaalt jaarlijks de maximale kosten voor warmte. De kosten voor 
warmte zijn opgebouwd uit allerlei onderdelen, zoals bijvoorbeeld de 
kosten voor onderhoud en afschrijving van een cv-ketel op aardgas. Maar 
deze kosten gelden niet voor huurders. Daarom betaalt Plavei jaarlijks 
een bijdrage in de vaste kosten zodat u nooit meer voor warmte betaalt 
dat dat u zou doen voor aardgas 

WAT IS EEN WARMTENET?
Een warmtenet is een netwerk van geïsoleerde leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water wordt gebruikt 
om huizen en gebouwen te verwarmen. Daardoor hoeft er niet meer in ieder huis een cv-ketel op aardgas te hangen.

HOE WERKT EEN WARMTENET?
Een warmtenet wordt verwarmd met water dat komt van een warmtebron in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan een afvalcentrale zoals de 
AVR, een biomassacentrale, restwarmte uit de industrie of een grote warmtepomp. De warmte komt uiteindelijk via leidingen in uw woning. 
Een zogenaamde afleverset komt in de plaats van een cv-ketel en zorgt voor de verwarming van kraanwater en ruimten. Huizen die zijn 
aangesloten op een warmtenet hebben dus geen cv-installatie en géén gasaansluiting meer. 

VAN WIE IS HET WARMTENET? 
Gemeente Montferland en Firan leggen het warmtenet in Didam in 2021 aan. De gemeente en Firan zijn samen eigenaar van het 
Warmtenetwerk Didam. Het warmtenet van de Bloemenbuurt in Didam is bijzonder. Want hoe krijg je warmte om huizen te verwarmen 
als er geen bron van restwarmte in de directe buurt aanwezig is? In Didam komt de warmte van een nieuw centraal warmtesysteem in 
het nieuwe park in de Bloemenbuurt. Dit systeem bestaat uit warmtepompen die koude lucht omzetten in warmte om de huizen en het 
kraanwater te verwarmen. Altijd! Ook als het een barre winter is.

WIE IS UW WARMTELEVERANCIER?
De Graeflander is verantwoordelijk voor de levering van warmte en warm tapwater in uw woning. Het is ook de partner die al uw vragen 
beantwoordt of waar u contact mee heeft als er een storing is. De Graeflander is een specialist die al voor vele huishoudens in Gelderland 
duurzamere warmte verzorgt. Tegelijk is het glashelder bij wie u terecht kunt met vragen en opmerkingen: gewoon bij De Graeflander via 
telefoonnummer 0315-326315. 

WIE BETAALT U VOOR UW WARMTE?
U betaalt De Graeflander voor de warmte die ze aan u leveren. Er is in de wijk maar één leverancier. U kunt niet wisselen van leverancier 
zoals u dat met aardgas gewend bent. 
Op dit moment betaalt u ook een bedrag voor uw stroomaansluiting en stroomverbruik aan uw energieleverancier. Dit blijft zo. 
Ook betaalt u Vitens voor de hoeveelheid water die u verbruikt. Ook dit blijft zo.

WAT KOST WARMTE VAN HET WARMTENET?
U betaalt een vast bedrag per maand voor de aansluiting op het warmtenet. En u betaalt voor de warmte die u gebruikt. Dit bedrag verschilt 
natuurlijk per huishouden. Hiernaast krijgt u een eerste indruk van de kostenberekening.

De overheid schrijft voor dat de kosten voor warmte nooit hoger mogen zijn dan bij gebruik van aardgas. De overheid bepaalt ook elk jaar 
wat een warmteleverancier mag vragen voor de warmte van een warmtenet. Dit heet het ‘Niet Meer Dan Anders-principe’. 
Daarnaast gaat u in een zeer energiezuinige woning wonen! Daarmee is er kans dat u geld bespaart. Dit is uiteraard afhankelijk van wat u 
verbruikt. 

De kans is groot dat u uw vorige huis met aardgas verwarmde. U betaalde vaste kosten voor uw gasaansluiting en variabele kosten voor het 
verbruik van aardgas. Deze kosten vervallen. Daar komen de kosten voor de warmte van het warmtenet voor in de plaats. Deze bestaan ook 
uit vaste en variabele kosten.

Wat kost 1 gigajoule?
De hoeveelheid warmte van een 

warmtenet die je gebruikt, wordt 

gemeten in gigajoule, afgekort: GJ. 

Eén GJ komt overeen met 32,68 m3 

aardgas.

VOORBEELD KOSTENVERGELIJK GAS EN WARMTE

• Een gasverbruik van 600 m3 per jaar voor een energiezuinige woning komt overeen met een warmteverbruik van 16,9 GJ per jaar.
• Let op! Dit zijn de tarieven van 2021. Deze tarieven wijzigen jaarlijks.
• Dit voorbeeld is gebaseerd op een gemiddeld tarief van een gasleverancier.

Situatie aardgas
Jaarverbruik gas [m³] 600

Gastarieven 2021

Variabele leveringskosten [€/ per m³] 0,8197

Vaste leveringskosten [€ per jaar] 71,87

Jaarrekening

Leveringskosten gas 248,87

Netbeheerkosten 204,69

Belastingen en toeslagen 314,84

Totaal 768,40

Situatie warmtenet
Jaarverbruik warmte [GJ] 16,9

Warmtetarieven 2021

Variabele leveringskosten [€ per GJ] 25,51

Vaste kosten + meterhuur [€ per jaar] 261,29

Jaarrekening

Variabele leveringskosten 16,9 GJ x € 25,51 431,12

Vaste kosten + meterhuur 261,29

Totaal 692,41


