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Warmtewet 2: vrij baan 
voor warmtenetten 

Om de klimaatdoelen te realiseren zijn er in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt voor de 

verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland. Daarbij is de warmtevoorziening 

cruciaal: deze moet nagenoeg volledig worden verduurzaamd. “Collectieve warmtesystemen zijn 

een van de mogelijke duurzame, toekomstige energieopties in de gebouwde omgeving, naast 

(duurzaam) gas en elektriciteit”, aldus minister Wiebes (EZK) in een kamerbrief van 22 juni 2020 

aan de Tweede Kamer. Deze brief kondigde tevens de start aan van de zes weken durende 

internetconsultatie van het ontwerp van de Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2).

Tekst ing. Frank de Groot, m.m.v. Stroomversnelling

Gemeenten krijgen op basis van Warmtewet 2 de bevoegdheid om te beslissen over de keuze voor het duurzame alternatief voor verwarming via aardgas, zoals de aan-

leg van een warmtenet. Foto: Project South Connection in Amsterdam van Vattenfall. 

006-008_BKP06_ART_4P_03_Energietransitie.Warmtewet.indd   6 08-09-20   06:56



→

| Bouwkwaliteit in de Praktijk  | nr. 6 september 2020  |  7

Energietransitie

Warmtewet 2: vrij baan 
voor warmtenetten 

Met name in de stedelijke bestaan-
de bouw, in wijken met een rela-
tief hoge bebouwingsdichtheid, 
is een collectief warmtesysteem 

vaak de meest efficiënte optie (energetisch en 
financieel) voor verduurzaming van de warm-
tevraag. In het Klimaatakkoord wordt daarom 
stevig ingezet op de ontwikkeling van collec-
tieve warmtesystemen. Momenteel is onge-
veer 5,5% van de Nederlandse huishoudens 
aangesloten op een collectief warmtesysteem 
(CBS, 2018). In potentie is een groei mogelijk 
naar 20-25% van de huishoudens in 2050.

Bestaande Warmtewet

Huurders waarvan de woning is aangesloten 
op stadsverwarming of een WKO-installatie 
(een systeem dat zowel warmte als koude le-
vert) kunnen niet kiezen tussen energieleve-
ranciers. De Warmtewet beschermt consumen-
ten met een warmtenetaansluiting van 
maximaal 100 Kilowatt tegen te hoge prijzen 
voor verwarming en warm water, onacceptabe-
le storingen en niet-transparante leveranciers. 
De Warmtewet is voor woningen en bedrijven 
met een stadswarmteaansluiting tot maximaal 
100 kilowatt. Tot 1 juli 2019 zag de Warmtewet 
corporaties met blokverwarming ook als ener-
gieleverancier. De levering van warmte met 
blokverwarming maakt sinds 1 juli 2019 echter 
deel uit van de huurovereenkomst. 
Verhuurders kopen warmte of koude in en be-
lasten de kosten daarvan door aan de huur-
ders. De prijs voor warmte of koude mag niet 
hoger zijn dan een landelijke maximumprijs. 
Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de Autori-
teit Consument en Markt (ACM). De maximum-
prijs van warmte is gebaseerd op de kosten die 
een gemiddelde verbruiker maakt om dezelfde 
warmte te krijgen met een gasaansluiting. In 
die vergelijking zijn kosten voor de aanschaf, 
onderhoud en afschrijving van de cv-ketel met 
comfortklasse CW4 meegenomen. 
De Warmtewet regelt verder een continue leve-
ring van warmte, inclusief de service die de 
klant van de ‘leverancier’ mag verwachten. De 
klant betaalt alleen voor wat er daadwerkelijk 
is geleverd. Ook regelt de Warmtewet een fi-
nanciële vergoeding bij een ernstige storing 
en de rechten en plichten van de huurder bij 
het meten van het warmteverbruik. Alle warm-

televeranciers moeten zijn aangesloten bij een 
geschillencommissie. Verenigingen van Eige-
naren (VvE’s) vallen niet onder de Warmtewet.

Problematiek

Warmte is een relatief complex product dat 
diverse kwaliteitsparameters kent (tempera-
tuur, druk, debiet, et cetera). Het ene warm-
tesysteem is het andere niet en ze zijn onder-
ling ook niet zomaar te koppelen. Bovendien 
kent niet alleen het warmtenet (de infrastruc-
tuur) kenmerken van een monopolie, veelal is 
er ook een grote afhankelijkheid van slechts 
één of enkele warmtebronnen die de basis- en 
pieklast verzorgen. 
De Warmtewet is tot dusverre vooral een con-
sumentenbeschermingswet, met regels ten 
aanzien van de leveringszekerheid en de tarie-
ven. De maatregelen in het nieuwe wetsvoor-
stel moeten volgens de minister leiden tot 
meer zekerheid voor de verbruikers, die be-
schermd blijven tegen misbruik van markt-
macht door een warmtebedrijf. “De verbruiker 
krijgt beter inzicht in de tarieven en betaalt 
niet meer dan gerechtvaardigd op basis van 
de kosten voor de warmte. De warmtelevering 
is verder betrouwbaar en condities voor aan-
sluiting zijn vooraf helder. Het wetsvoorstel 
biedt ook meer zekerheden voor warmtebe-
drijven over hun (toekomstige) activiteiten en 
inkomsten, waardoor risico’s afnemen en 

ruimte ontstaat voor nieuwe investeringen. 
Ook geeft het wetsvoorstel meer zekerheden 
voor de overheden, die duidelijk richting kun-
nen geven aan de ontwikkeling en verduurza-
ming van collectieve warmtesystemen”, aldus 
de EZK-minister. 
Met de Wet collectieve warmtevoorziening 
(Warmtewet 2) wordt meer specifiek het vol-
gende nagestreefd:
• groei van collectieve warmtesystemen door 

nieuwe spelregels;
• transparantie in de tariefstelling;
• aanscherpen vereisten voor leveringszeker-

heid;
• zeker stellen van de verduurzaming.
Het ontwerp van de wet is op 22 juni 2020 ter 
consultatie gelegd op www.internetconsulta-
tie.nl. Deze consultatie duurde zes weken. Het 
Klimaatakkoord noemt een gewenste invoe-
ringsdatum voor de Warmtewet 2 van 1 januari 
2022. De minister streeft deze datum ook na.

Hoofdpunten Warmtewet 2

Regierol gemeenten, lokaal maatwerk
• De gemeente bepaalt, binnen heldere lande-

lijke kaders en met ondersteuning vanuit 
het Rijk en Provincie, voor welk gebied (het 
warmtekavel) een publiek of privaat warmte-
bedrijf wordt aangewezen.

• Voor kleine collectieve warmtesystemen en 
VvE’s/verhuurders die zelf warmte leveren, 
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Project South Connection in Amsterdam van Vattenfall. Bovenaanzicht boogboring. 
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efficiënte kosten die zij moeten maken voor de 
uitvoering van hun taak kunnen worden terug-
verdiend inclusief een redelijk rendement.
De overgang naar een kostengebaseerd sys-
teem zal stapsgewijs plaatsvinden om tarief-
schokken te voorkomen. De eerste periode zal 
sprake zijn van een correctie op de huidige 
gasreferentie, vervolgens wordt een kostenge-
baseerd referentietarief ingevoerd. 

Duurzaamheid en leveringszekerheid
• In dit wetsvoorstel worden warmtebedrijven 

verplicht om per collectief warmtesysteem 
te voldoen aan een minimaal haalbaar pad 
voor verduurzaming (prestatienorm voor 
CO2-uitstoot). 

• De transparantie voor de consument wordt 
versterkt. Daarnaast komt er een ophaal-
recht voor restwarmte voor warmtebedrijven 
om de benutting van deze duurzame warm-
tebron te stimuleren.

• Het warmtebedrijf moet al in zijn kavelplan 
en het investeringsplan aantonen dat de 
leveringszekerheid en duurzaamheid op 
korte en lange termijn in voldoende mate 
zeker gesteld zijn. Ook worden de regels 
voor ingrijpen bij storing en uitval aange-
scherpt. Het voornemen is om warmteleve-
ring middels collectieve warmtesystemen en 
warmtetransportnetten aan te merken als 
vitaal proces.

wordt een lichter regime geïntroduceerd. 
Enerzijds vanwege proportionaliteit, ander-
zijds behoudt de gemeente de regierol bij de 
verduurzaming van de gebouwde omgeving.

• De voorgenomen ordening doet recht aan de 
lokale variatie ten aanzien van type bronnen 
en verbruikers. Het creëert tegelijk het 
juiste schaalniveau waarop een efficiënte 
bedrijfsvoering en een efficiënte inzet van 
beschikbare warmtebronnen mogelijk wordt. 
Gemeenten beschikken op deze manier over 
meer sturingsmogelijkheden, ook nadat een 
warmtebedrijf is aangewezen.

Keuze gebouweigenaar om aan te sluiten
Gebouweigenaren krijgen de keuze voorge-
legd om aangesloten te worden op een collec-
tief warmtesysteem. Het betreft een keuze (opt 
out) onder voorwaarden. De keuze om niet 
aangesloten te willen worden dient tijdig ken-
baar gemaakt te worden om een goede indica-
tie te krijgen van het aantal aansluitingen op 
(en de kosten van) het collectieve systeem.

Duidelijke rechten en plichten van warmte- 
bedrijf
• Het warmtebedrijf (publiek, privaat, PPS) 

heeft de wettelijke taak om een collectief 
warmtesysteem binnen een warmtekavel 
tegen zo efficiënt mogelijke kosten met 
een duurzame en betrouwbare kwaliteit te 

realiseren.
• Het aangewezen warmtebedrijf krijgt daar-

toe het exclusieve recht op ontwikkeling en 
exploitatie van een warmtesysteem binnen 
een kavel (tenzij door de gemeente een 
ontheffing is toegekend voor bijvoorbeeld 
een klein warmtesysteem).

• Het aangewezen warmtebedrijf krijgt ook de 
plicht een collectief warmtesysteem aan te 
leggen en verbruikers aan te sluiten als de 
gemeente daarvoor heeft gekozen. 

• Het warmtebedrijf wordt integraal verant-
woordelijk gehouden voor een betrouwbare 
en betaalbare warmtelevering. 

Warmtetransportnet
Er wordt de mogelijkheid gecreëerd om vanuit 
het Rijk een eigenstandige warmtetransport-
beheerder aan te wijzen in de uitzonderlijke 
situaties dat de beschikbaarheid van groot-
schalige duurzame warmtebronnen in een be-
paalde regio een gecoördineerde aanpak en 
investering vereist.

Tariefregulering
De nieuwe tariefmethodiek zal (meer) kosten-
gebaseerd worden. Dat biedt consumenten de 
zekerheid dat ze niet meer betalen dan de 
kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten wor-
den voor de warmte die ze afnemen. Warmte-
bedrijven krijgen daardoor de zekerheid dat 

Gemeenten krijgen op basis van Warmtewet 2 de bevoegdheid om te beslissen over de keuze voor het duurzame alternatief voor verwarming via aardgas, zoals de aanleg 

van een warmtenet. Foto: Project South Connection in Amsterdam van Vattenfall. 
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