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1 .  I N L E I D I N G  
 

1 . 1 .  D e  b e h o e f t e  a a n  w a r m t e  

De energievraag van industrie, bedrijfsleven en huishoudens heeft voor ca. 40% 

betrekking op warmte.1 Met name gas dient direct als brandstof voor warmte. Bij de 

opwekking van elektriciteit en andere bedrijfs- en industriële processen, zoals de 

productie van staal of exploitatie van een ICT-datacentrum, komt restwarmte vrij die 

– in plaats van lozing in water of lucht – door middel van een warmtenet naar 

gebruikers kan worden getransporteerd.  Warmte vormt daarmee een steeds 

belangrijker onderdeel van de energievoorziening. 

Deze onderzoekpaper gaat over warmtenetten en dan met name over de regulering 

daarvan. Deze vindt in belangrijke mate plaats bij en op basis van de Warmtewet. 

Verder blijkt ook wetgeving voor de leefomgeving van toenemend belang. Beide 

komen aan bod en daarbij gaat de paper na hoe deze zich tot elkaar verhouden. Zij 

regelen ieder andere onderdelen van warmtenetten. De ene wet is ‘transactie’ en de 

ander meer ‘fysiek’ georiënteerd. 

1 . 2 .  A a n l e i d i n g   

Pas recent, per januari 2014, is de Warmtewet in werking getreden na een lang en 

moeizaam wetgevingstraject. Het wetsvoorstel werd als initiatiefwet in 2003 door 

Kamerleden Samsom en Ten Hoopen ingediend. Ondanks het feit, dat warmtenetten 

in het verleden al veelvuldig voorkwamen werden deze in 2003 nog niet specifiek 

gereguleerd; dit terwijl voor elektriciteit en gas al specifiek wet- en regelgeving 

bestond in de vorm van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Wel waren algemene 

mededingingsregulering en contracten- en consumentenrecht van toepassing. Ook had 

de overheid een sterke bemoeienis met de totstandkoming van de warmtenetten via 

het aandeelhouderschap in nutsbedrijven en via de financiële steunmaatregelen van 

het Rijk (via de voorgangers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)).2 

Liberalisering van de elektriciteit- en gassector was mede aanleiding voor het 

ontwerpen van de Warmtewet, aangezien de geliberaliseerde energiebedrijven vaak 

tevens warmte distribueerden en de relatie met overheidsaandeelhouders verdween. 

                                                   
1 B.L. Schepers en S.J. Aarnink, Kansen voor warmte, het technisch potentieel voor warmtebesparing en 
hernieuwbare warmte, CE Delft, Delft, februari 2014, p. 9. 
2 Tot voor kort Agentschap NL. 



CENTRUM VOOR ENERGIEVRAAGSTUKKEN N O T I T I E  B I J  D E  W O R K S H O P  W A R M T E 

5 van 33 

In het verlengde van de liberalisering van de elektriciteits- en gassector werden ook 

wettelijke waarborgen als leveringszekerheid voor warmte nodig geacht;3 evenals het 

ontbreken van specifiek toezicht op warmtenetten. De Warmtewet is vooral bedoeld 

ter bescherming van verbruikers met een kleine aansluiting, waartoe niet alleen 

huishoudens, maar bovendien een groot deel van de bedrijven valt te rekenen. Die 

bescherming betreft zowel een redelijke prijs als leveringszekerheid. De wet ging 

daarbij uit van de bestaande situatie van monopolies van verticaal geïntegreerde 

warmtebedrijven op een warmtenet, meestal de oude elektriciteits- en 

gasnutsbedrijven, waarvoor inmiddels marktwerking voor elektriciteit en gas was 

geïntroduceerd.  

Op zowel de reikwijdte als de toepassing van de wet bestaat echter in de praktijk 

veel kritiek, onder meer met betrekking tot de prijsregulering.4 De maatstaven 

daarvoor hebben in belangrijke mate hun beslag gekregen in het op de Warmtewet 

gebaseerde Warmtebesluit,5 waarin nadere regels zijn neergelegd over elementen en 

de berekeningswijze van de maximumprijs voor warmtelevering, de aansluitbijdrage 

en boekhoudingsplichten voor vergunninghouders. Een andere kwestie is de rechts- en 

onderhandelingspositie van grootverbruikers. De positie van de warmteleverancier 

wordt in de praktijk als een monopolie ervaren waartegen ook grote afnemers 

bescherming zouden willen. Een weer ander discussiepunt betreft het recht om 

‘afgekoppeld’ te worden van het warmtenet. Er zijn ook verbruikers en bouwers die 

bij voorkeur op het gasnet aangesloten willen zijn of die kiezen voor “all electric”, al 

dan niet door middel van  ‘eigen’ opwekking. Voorts is niet altijd duidelijk voor wie 

een vergunningsplicht tot levering geldt.  

Een en ander was aanleiding tot de volgende centrale onderzoeksvraag: voldoet de 

Warmtewet aan haar oorspronkelijke doelstellingen en zijn deze niet te beperkt 

gesteld? Deze wet is primair bedoeld om consumentenbescherming te bieden jegens 

warmtemonopolies.6  

Wat betreft de eventueel te beperkte doelstellingen gaat het om toegang van derden 

(andere leveranciers, producenten) tot warmtedistributiesystemen, de positie van 

                                                   
3 Kamerstukken II 2002/03, 29 048 nr. 3 (MvT).  
4 Zie onder andere het rapport van S. Lavrijssen en A. Huygen, De bescherming van de consument op grond 
van de Warmtewet. Een onderzoek naar de juridische en economische gevolgen van de gewijzigde 
Warmtewet voor de positie van de consument, 2011 (www.uva.nl/cve). Zie ook de brief van Vereniging 
Eigen Huis van 3 april 2014 aan minister Blok met betrekking tot de warmtetarieven (www. 
eigenhuis.nl/downloads/nieuws-pers/140403_Brief_stadsverwarming_minister_Blok.pdf).  
5 Stb. 2013, 359.  
6 Kamerbrief Minister H.J.G. Kamp (Economische Zaken) d.d. 7 juli 2014 betreft beantwoording vragen met 
betrekking tot de toepassing van de Warmtewet en Warmteregeling, p. 2. 
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grootzakelijk verbruikers en het recht van consumenten om voor alternatieve 

warmtevoorzieningen te kiezen. Hoewel de looptijd van de Warmtewet nog maar kort 

is, biedt deze wel een goede leerperiode om te bezien of deze goed aansluit op de 

huidige situatie. Gelet op reeds ervaren problemen in de praktijk, heeft de minister 

van EZ aangekondigd verduidelijkingen aan te brengen. Het wetsvoorstel tot 

aanpassing van de Warmtewet zal in het voorjaar van 2015 worden ingediend.7 

Bovendien kan de opkomst van lokale duurzame energievoorzieningen (LDE’s) een 

vergaande impact hebben op de aanleg, uitbreiding en exploitatie van warmtenetten. 

Verbruikers vervullen binnen deze LDE’s vaak een andere rol dan die van alleen  

consument; geregeld zijn zij (mede-)producent en exploitant van installaties voor 

opwekking van duurzame energie, en lid van een energie-coöperatie. Ook 

kleinschalige lokale opwekking van duurzame energie kan voor warmtenetten 

‘onvoorziene’ effecten hebben.  

Ook al ligt er een warmtenet, daarmee is niet gegeven dat verbruikers daarvan ook 

(in de toekomst) gebruik willen maken, temeer als goede betaalbare - met het 

warmtenet concurrerende - alternatieven voor handen zijn.  

Alvorens op diverse onderdelen van de regulering van warmtenetten dieper in te gaan 

ter beantwoording van de gestelde centrale vraag, beschrijft deze paper de 

maatschappelijke context waarbinnen betrokken partijen over aanleg en exploitatie 

van of aansluiting op warmtenet beslissen. Betrokken zijn (vaak) decentrale 

overheden, energiebedrijven, (potentiele) producenten, gebiedsontwikkelaars, 

bouwers en verbruikers.  

 

2 .  M A A T S C H A P P E L I J K E  C O N T E X T  
 

2 . 1 .  I n l e i d i n g  

Ook andere algemene belangen dan consumentenbescherming zijn betrokken. 

Warmtenetten zijn tevens van belang wat betreft zowel voorzieningszekerheid en 

‘verduurzaming’ van de energievoorziening als de opwaardering van sociale 

woningbouw. Aandacht voor de voorzieningszekerheid is overigens niet nieuw. Naar 

aanleiding van de energiecrises in de jaren ‘70 heeft de Rijksoverheid toentertijd al 

                                                   
7 Zie vorige noot. 
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de aanleg van warmtenetten, gevoed met restwarmte van elektriciteitscentrales 

(toen nog nutsbedrijven onder de vleugels van de overheid) gestimuleerd. 

2 . 2 .  V e r d u u r z a m i n g  

‘Verduurzaming’ is dus een belangrijke drijfveer voor ‘hernieuwde’ 

overheidsaandacht voor warmtenetten. Diverse productietechnieken van warmte, 

zoals hoogrenderende warmtekrachtkoppelingen bij elektriciteitsproductie (wkk’s), 

gecombineerd met lokale opslagmogelijkheden en de stadsverwarmings- en 

koelingsnetten, leveren een substantiële besparing van primaire energie op ten 

aanzien van conventionele warmtevoorzieningen met individuele ketels op aardgas 

basis.8 Deze besparing draagt bij aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, 

waardoor een nuttige bijdrage wordt geleverd aan de realisatie van Europese en 

nationale eisen inzake9 energie-efficiëntie en reductie van broeikasgassen. Door het 

aanwenden van restwarmte kan in een groot deel van de warmtebehoefte worden 

voorzien. Dit aspect kan met name van belang zijn voor bestaande bouw, omdat daar 

veel aan energie-efficiëntie valt te winnen en aansluiting op een warmtenet daarin 

mogelijk op kosten-efficiënte wijze kan voorzien.  

2 . 3 .  E u r o p e s e  s t i m u l i  v o o r  a a n l e g  v a n  w a r m t e n e t t e n  

De mogelijkheden voor ontwikkeling en exploitatie van een warmtenet worden mede 

vanuit de wetgeving voor de leefomgeving bepaald. Zowel op Europees als op 

nationaal niveau worden energie-efficiëntie normen aangescherpt en komen er 

nieuwe energie-efficiëntie normen bij. Op grond van recente Europese wetgeving 

dient bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales of een ingrijpende 

renovatie van bestaande centrales met een groter thermisch vermogen dan 20 MW 

een kosten-baten-analyse van de potentie van een wkk te worden gemaakt. Waar 

deze kosten-batenanalyse baten positief uitvalt dienen elektriciteitscentrales te 

worden uitgerust als wkk’s. De restwarmte wordt dan via een transportleiding 

vervoerd naar gebieden waar deze nuttig kan worden gebruikt. De lidstaten dienen 

                                                   
8 T. Manussen en J. Roos, Verkenning bestaande bouw aansluiten op stadsverwarming, eindrapport, 9 
september 2011, Buildex Benelux B.V., Arnhem, p. 1. 
9 De Europese 20%-20%-20% doelstellingen zijn van toepassing op alle lidstaten. Het gaat hier om het 
verhogen van de energie-efficiëntie met 20% in 2020 ten opzichte van 2020. Daarnaast dient het aandeel 
hernieuwbare energie 20% te bedragen in 2020. Dit allemaal om de internationale afspraken (Kyoto) om de 
temperatuurstijging tot maximaal 2 graden te beperken na te komen. Om deze doelen te bereiken heeft 
elk lidstaat individuele doelstellingen opgelegd gekregen. Voor Nederland geldt als eis voor het aandeel 
hernieuwbare energie dat deze in 2020 14% moet bedragen. 
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voorts de geschikte maatregelen te nemen om hiervoor een effectieve infrastructuur 

te ontwikkelen.10 

De Rijksoverheid zal in dit kader een onderzoek naar het potentieel voor de 

toepassing van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en efficiënte 

stadsverwarming uitvoeren waarbij de relevante brancheorganisaties zullen worden 

betrokken. Het onderzoek zal uiterlijk op 31 december 2015 zijn afgerond11 en zal 

elke vijf jaar worden herhaald. 

Als uitwerking van de Europese wetgeving zal in de toekomst in het Activiteitenbesluit 

milieubeheer, een AMvB met algemeen verbindende voorschriften voor exploitanten 

van Mw-inrichtingen, worden bepaald dat iedereen die bij het bevoegd gezag een 

vergunning aanvraagt voor de bouw of renovatie van een installatie voor de 

opwekking van elektriciteit met een groter thermisch inputvermogen van 20 MW, 

vooraf beoordeelt of de daarbij vrijkomende warmte of koude op een nuttige wijze 

kan worden gebruikt voor stadsverwarming of -koeling. Daarnaast zal degene die 

voornemens is om een nieuw stadsverwarmings- of koelingsnetwerk aan te leggen, 

moeten beoordelen of dit netwerk gevoed kan worden met warmte uit nabijgelegen 

industriële installaties.12 De bevoegde overheid dient daar vervolgens toezicht op te 

houden. Op deze manier kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. 

Het is immers essentieel voor warmte dat de transportafstanden niet te groot zijn, 

waardoor minder netverlies optreedt. 

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zal in de nabije toekomst ook geregeld worden 

dat, indien blijkt dat de kosten van aansluiting van een ander soort inrichting aan 

(toekomstige) stadsverwarmings- of koelingsnetwerken lager zijn dan de baten die 

hieruit voortvloeien, de eigenaren van deze installaties moeten overgaan tot de 

levering van warmte en koude aan een stadsverwarmings- of -koelingsnetwerk.13 Die 

installaties kunnen bijvoorbeeld ook van chemische industrie, grote datacentra en een 

papierfabriek zijn. Welke criteria voor deze financiële beschouwingen gaan gelden is 

uitermate bepalend voor de uitkomst, evenals het toezicht op en handhaving van deze 

bepalingen. 

                                                   
10 Art. 14 Richtlijn 2012/27/EU. 
11 Nationaal Energie-efficiëntie Actieplan (2014), p. 22. 
12 Nationaal Energie-efficiëntie Actieplan (2014), p. 23. 
13 Zie vorige noot. 
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2 . 4 .  A a n s c h e r p i n g  e n e r g i e - e f f i c i ë n t i e  e i s e n  i n  h e t  

b i j z o n d e r  

Bovendien scherpt de wetgever de energie-efficiëntie eisen voor het bouwen aan. Dit 

gebeurt mede in nieuwe Europese regelgeving. Deze ontwikkeling kan een 

stimulerend effect hebben op aanleg en exploitatie van warmtenetten. Nieuwbouw 

moet op grond van Europees recht bijvoorbeeld vanaf 2020 (bijna) ‘energieneutraal’ 

geschieden. Voor bouw vanwege het Rijk geldt deze norm al vanaf 2018, waarbij de 

Rijksoverheid bovendien verplicht is jaarlijks 3% van haar bestaande bouw te 

renoveren14 om deze aan de nationaal gestelde eisen van energieprestatie te laten 

voldoen.15 Voor ingrijpende renovatie gelden nieuwbouw-eisen.16  Door aanscherping 

van de energie-efficiëntie eisen zijn bouwers en eigenaren vaker aangewezen op 

gebiedsenergievoorzieningen die kunnen bijdragen aan energie-efficiëntie van 

gebouwen. Zo’n energiegebiedsvoorziening kan een warmtenet zijn. Voor een 

dergelijke gebiedsgerichte benadering van energie-efficiënte ruimtelijke ordening is 

steeds meer aandacht bij de gebiedsontwikkeling.17 

Een belemmering voor het nuttig aanwenden van deze restwarmte is echter vaak de 

lange afstand tussen de warmtebron en de verbruiker.18 Meer aandacht bij de 

gebiedsontwikkeling voor nuttig gebruik van restwarmte door warmte producerende 

inrichtingen en eindverbruikers in elkaars omgeving te vestigen biedt een mogelijke 

oplossing. Hierbij is in het bijzonder van belang dat informatie over lokale 

warmtevraag en –aanbod meer inzichtelijk wordt. Daartoe is er een Warmteatlas 

ontwikkeld, die deze informatie op een geografische kaart weergeeft.19 Dit 

instrument kan handig zijn bij het uitvoeren van een verplichting die voortvloeit uit 

de Richtlijn Energie uit Hernieuwbare Bronnen. Deze houdt in dat bij het opstellen 

van een nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen rekening dient te 

                                                   
14 Art. 5 lid 1 Richtlijn 2012/27/EU. 
15 Art. 4 Richtlijn 2010/31/EU. Deze eisen zijn geïmplementeerd in het Bouwbesluit. 
16 Met ingrijpende renovatie wordt bedoeld een renovatie waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de 
gebouwschil, wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing verandering of vergroting de 
integrale gebouwschil betreft (art. 2 lid 10 Richtlijn 2010/31/EU). 
17 S. Pront-van Bommel en A. Bregman. Distributed Energy Systems in the Built Environment - European 
Legal Framework on Distributed Energy Systems in the Built Environment. European Energy and 
Environmental Law Review, 22(5), p. 168-180 en  
S. Pront-van Bommel, Bouwrecht, Energie-efficiëntie en Gebiedsontwikkeling, BR 2012/153. 
18 http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/handreiking/functies/fnc-eng/fnc-eng-beleid-w/ (laatst 
geraadpleegd op 3 september 2014). 
19 De Warmteatlas is een van de instrumenten die de overheid in samenspraak met marktpartijen heeft 
ontwikkeld om de warmtevoorziening van Nederland te verduurzamen. Synergie is bereikt door de krachten 
te bundelen van nationale en provinciale overheden, samen met marktpartijen, energiebedrijven  
en onderzoeksinstituten. De atlas is te vinden op www.warmteatlas.nl. 
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worden gehouden met de behoefte aan het ontwikkelen van een infrastructuur voor 

hernieuwbare koude of warmte.20 Voorts kan de Warmteatlas een nuttige rol spelen 

bij het maken van kosten-batenanalyses voor het inzetten van nieuwe of 

gerenoveerde elektriciteitscentrales en industriële installaties als hoogrenderende 

warmtekrachtkoppeling, zoals voorgeschreven in de Energie-efficiëntierichtlijn.21 

Een keerzijde van de aangescherpte eisen en mogelijkheden voor energie-efficiëntie 

is dat ten gevolge van steeds betere isolatie en andere duurzaamheidsvoorzieningen, 

zoals zonnecellen, de vraag naar warmtelevering weleens sterk zou kunnen afnemen. 

Deze ontwikkeling zou het verdienmodel voor warmtenetten ongunstig kunnen 

beïnvloeden. Ook toename van het collectieve gebruik van een WKO is een te 

verwachten relevante ontwikkeling, mogelijk gevolgd door het koppelen van diverse 

lokale, collectieve WKO’s22 in een groter warmtenet. Dit laatste gaat overigens wel 

gepaard met het transport van warmte van en naar de opslaglocatie, waarbij niet 

altijd van een warmtenet sprake hoeft te zijn. 

Overheden en marktpartijen die beslissingen moeten nemen over de aanleg of 

uitbreiding van een warmtenet moeten met deze zaken rekening houden, onder meer 

om te beoordelen of een warmtenet rendabel zal zijn. Bepalende factoren zijn 

behalve de aanleg- en exploitatiekosten, ook het aantal te verwachten aansluitingen 

en de warmteprijs. Mogelijkheden voor aanleg, exploitatie en (geen) aansluiting op 

een warmtenet, ten slotte, zijn bovendien afhankelijk van de regulering daarvan. De 

prijs van per warmtenet geleverde warmte, dient bijvoorbeeld overeenkomstig de 

Warmtewet te worden vastgesteld. Een gemeentebestuur kan bovendien door middel 

van een gemeentelijk warmteplan23 bindend het aantal verplichte aansluitingen op 

het warmtenet voor nieuwbouw en renovatie bepalen om zo goed mogelijk de 

rendabiliteit van een warmtenet te verzekeren. 

                                                   
20 Art. 16 lid 11 Richtlijn 2009/28/EG. 
21 Art. 14 lid 5 Richtlijn 2012/27/EU. 
22 Deze behoren hoogstwaarschijnlijk niet tot het warmtenet en dienen als een ‘installatie’ te worden 
aangemerkt. 
23 Het warmteplan is een besluit van de gemeenteraad voor een periode van ten hoogste 10 jaar, inzake de 
aanleg van een distributienet voor warmte in een bepaald gebied, waarin voor die periode de mate van 
energiezuinigheid en bescherming van het milieu is vastgelegd. Uit artikel 6.10 Bouwbesluit volgt dat een 
warmteplan kan worden vastgesteld door gemeenten die tot aanleg van een nieuw distributienet willen 
overgaan. In dit warmteplan wordt ook een gepland aantal aansluitingen aangegeven, dat relevant is in het 
kader van de aansluitplicht van die bepaling (zie par. 5.3) 
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2 . 5 .  T o e g a n g  v o o r  p r o d u c e n t e n  

Voor producenten van restwarmte kan het recht van derdentoegang uit 

duurzaamheids- en economisch oogpunt van groot belang zijn om deze restwarmte 

tegen betaling via het warmtenet in de ’markt’ te kunnen afzetten, temeer wanneer 

het Activiteitenbesluit wordt aangepast (zie hiervoor). Veel restwarmte uit 

inrichtingen wordt momenteel geloosd in de lucht of oppervlaktewater. Momenteel 

voorziet artikel 43 Warmtewet al in de bevoegdheid van de minister van EZ om in 

overleg met de minister van I&M eisen te stellen aan producenten met betrekking tot 

het nuttig gebruik van restwarmte. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 

kunnen ter zake nadere regels worden gesteld; deze kunnen tevens betrekking 

hebben op het instellen van een heffing ter zake van lozing van restwarmte dan wel 

op een verbod daarvan. Momenteel is er nog geen regelgeving gemaakt die op dit 

artikel is gebaseerd. Te verwachten valt dat normering daarvoor in de toekomst zal 

worden aangescherpt. 

2 . 6 .  S T R O O M  I I I  

Verder is in dit verband het wetgevingsproject STROOM-project van belang, welk 

project bestaat uit verschillende fases. STROOM24 heeft ten doel het stroomlijnen en 

moderniseren van de huidige energiewetgeving, waarbij de Elektriciteits- en Gaswet 

samengevoegd en op elkaar afgestemd zullen worden. Inmiddels is daartoe het 

voorontwerp van een nieuwe Energiewet gepubliceerd (STROOM III).25 De Warmtewet 

wordt hier echter buiten gelaten, zonder dat daaraan overigens veel woorden zijn vuil 

gemaakt.26 Bezien vanuit het verbruikersperspectief is dit opmerkelijk. Elektriciteit, 

gas en warmte zijn voor verbruikers immers van vergelijkbaar belang om in hun 

energiebehoefte te kunnen voorzien. Bovendien, de Warmtewet verschilt thans op 

belangrijke punten van de Elektriciteits- en Gaswet. Dit betreft zaken als regulering 

van het distributiesysteembeheer, ‘splitsing’ van de diverse warmteactiviteiten, 

toegang van derden tot het distributiesysteem op basis van ‘billijke criteria’ en 

dergelijke. Ons inziens blijven daarmee voor de toekomst belangrijke kwesties voor 

warmtenetten ongeregeld.  

                                                   
24 STROOM staat voor stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren. Dit wetgevingstraject is aangekondigd 
in Kamerstukken II 2010/11, 31 510, nr. 47. Ten behoeve van de ontwerp is een internetconsultatie 
geopend op 31 juli 2014 
25 De consultatie ten behoeve van de ontwerp is geopend op 31 juli 2014 en sluit op 8 september 2014.  
26 Dit blijkt uit het feit dat het groeiende aandeel van warmte wel als reden voor STROOM wordt 
opgenoemd (zie consultatie STROOM, document Memorie van Toelichting, 31 juli 2014, p. 2) maar de wet 
zich vervolgens enkel richt op de herziening van de Elektriciteits- en Gaswet. Er wordt niet aangegeven 
waarom de Warmtewet buiten beschouwing wordt gelaten.  
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3 .  R E I K W I J D T E  V A N  D E  W A R M T E W E T  
 

3 . 1 .  I n l e i d i n g  

Voor goed begrip van de implicaties van de Warmtewet, beschrijft de onderzoekpaper 

hierna de reikwijdte van deze wet aan de hand van de (wettelijke) omschrijving van 

een aantal kernbegrippen, zoals warmte, warmtenet, de betrokken partijen en hun 

rechtspositie ingevolge deze wet.  

3 . 2 .  W a r m t e  e n  w a r m t e n e t t e n  

De wettelijke definitie van warmte en warmtenetten is essentieel voor de beoordeling 

of de Warmtewet van toepassing is op bepaalde projecten. Het product warmte valt 

alleen onder de Warmtewet wanneer het gaat om warm water of tapwater, dat 

bestemd is voor ruimteverwarming, sanitaire doeleinden en/of huishoudelijk 

gebruik.27 Doordat voor deze invulling is gekozen vallen andere doeleinden, zoals 

industriële processen, buiten de werking van de Warmtewet. Nadere eisen aan 

warmte zijn verder niet gesteld. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan een 

minimum- of maximumtemperatuur van dat water voor huishoudelijke afnemers. Maar 

de wetgever heeft  een en ander echter opengelaten, omdat de mogelijkheid tot 

differentiatie tussen verschillende projecten wenselijk is. Bij het ontwikkelen van een 

project wordt de keuze van het temperatuurniveau gemaakt op basis van een reeks 

overwegingen, zoals de beschikbare warmtebron, de afstand tot de afnemers, de 

energetische staat van de gebouwen en de installaties daarin. Voorschriften en aan de 

leveringsvergunning en, aanvullend, in de private overeenkomsten kunnen de 

kwaliteit van de warmte (kwaliteitseisen en temperatuurniveau’s) bij levering 

vastleggen. 

Transport van koude valt buiten het bereik van de Warmtewet. Dit is een opvallende 

beperking van de reikwijdte van de warmtewet, aangezien opslagmogelijkheden en 

distributienetten voor warmte in de praktijk veelal ook voor transport van koude 

worden gebruikt. Te denken valt bijvoorbeeld aan op het (warmte)net aangesloten 

WKO’s. Toch gaat het dan in feite over het ‘terugleveren’ van warmte en het 

transporteren van warmte naar de opslag. Wel bepaalt de Warmtewet dat de houder 

van een leveringsvergunning een aparte boekhouding moet voeren met betrekking tot 

de levering van zowel warmte als koude (artikel 12a Warmtewet). 

                                                   
27 Art. 1 sub d Warmtewet.  
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De ‘beperkte’ definitie van warmte impliceert tevens dat de voorwaarden, zoals 

kwaliteitseisen niet in of krachtens de Warmtewet zijn geregeld, maar in de 

leveringsvergunning, alsmede leveringsovereenkomst moeten worden opgenomen. De 

temperatuur van de geleverde warmte verschilt per project en het zou ongewenst 

zijn dat wettelijk vast te leggen. Maar andere kwaliteitseisen ontbreken eveneens; 

daarbij moet gedacht worden aan de minimum buitentemperatuur waarbij het 

warmtebedrijf nog voldoende warmte kan leveren, de duur en frequentie van 

storingen, de garantie van een back-up voorziening, het afsluitbeleid bij wanbetaling 

enzovoort.  

Het begrip warmtenet is vervolgens uitgebreid gedefinieerd in de Warmtewet. Het 

gaat om een geheel van tot elkaar behorende, met elkaar verbonden leidingen, 

bijbehorende installaties en overige hulpmiddelen dienstbaar aan het transport van 

warmte. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor die leidingen, installaties en 

hulpmiddelen die zijn gelegen in een gebouw of werk van een verbruiker of 

producent, waarbij die leidingen enkel gebruikt worden voor toe- en afvoer van 

warmte ten behoeve van dat gebouw of werk.28 Dit betekent dat de uitzondering 

alleen geldt als aan twee eisen is voldaan: ten eerste, de leidingen moeten zich in het 

gebouw of werk van de verbruiker bevinden, en ten tweede dienen de leidingen niet 

gebruikt te worden ten behoeve van transport naar derden. Leidingen die zich wel in 

het gebouw bevinden, maar wel dienen voor transport naar derden behoren dus wel 

tot het warmtenet.29 Hierbij staat kennelijk de situatie voor ogen dat in een woning 

ook een warmteleiding ligt die de naburige woning(en) van warmte voorziet. In 

gestapelde bouw zal zich dat vaak voordoen. Uit de toelichting blijkt dat de grens 

getrokken wordt tussen warmtenetten en ‘gewone’ leidingen op de deurdrempel van 

een kleinverbruiker. Een gebouw strekt zich volgens de toelichting uit tot een 

appartement dat onderdeel uitmaakt van een flat.30 

Ook installaties voor de productie van warmte behoren niet tot het warmtenet. Dit 

volgt uit de in de definitie van warmtenet opgenomen zinsnede “dienstbaar aan het 

transport van warmte.” Dit geldt dan waarschijnlijk ook voor op een warmtenet 

aangesloten WKO’s, die niet de functie van transport hebben. Dit betekent dan dat 

anderen dan de warmteleverancier WKO’s kunnen exploiteren.    

                                                   
28 Art. 1 onder c Warmtewet.  
29 Kamerstukken II 2002/03, 29 048 nr. 3 (MvT), p. 19.  
30 Zie vorige noot.  
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3 . 3 .  P a r t i j e n  

Voor de beschrijving van betrokken partijen en hun (rechts)positie zoeken wij 

aansluiting bij de systematiek van de Elektriciteitswet en Gaswet; we maken 

onderscheid tussen de producent, leverancier, netbeheer 

(distributiesysteembeheerder) en verbruiker en tevens hun activiteiten. De paper 

bespreekt voorts in hoeverre de Warmtewet deze duidelijk afbakent en de 

rechtspositie van de diverse partijen helder regelt. Dit overzicht hebben we onder 

meer nodig om vervolgens te kunnen vaststellen welk deel van de gereguleerde 

warmteprijs op welke activiteit betrekking heeft en op welke activiteiten het 

wettelijk geregeld warmtemonopolie betrekking heeft.  

3.3.1.  Leverancier  

Degene die warmte levert via een warmtenet is vergunningplichting (artikel 2 lid 1 

Warmtewet). Op de vergunningsplicht bestaan uitzonderingen (artikel 9 lid 2 

Warmtewet), namelijk ten aanzien van de leverancier die: 

= warmte levert aan ten hoogste 10 verbruikers tegelijk; of 

= per jaar niet meer warmte levert dan 10.000 GigaJoules,31 of 

= de verhuurder of de eigenaar is van het gebouw, ten behoeve waarvan de warmte 

wordt geleverd. 

De minister van EZ verleent op aanvraag een vergunning indien de aanvrager 

genoegzaam aantoont dat hij beschikt over de benodigde organisatorische, financiële 

en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak en hij 

redelijkerwijs in staat kan worden geacht om de verplichtingen uit hoofdstuk 2 van de 

Warmtewet na te komen (artikel 10 lid 1 Warmtewet). Aan de verleende vergunning 

kunnen voorwaarden worden gesteld over bijvoorbeeld de minimum- en 

maximumtemperatuur van de warmte. De vergunninghouder is verplicht om op een 

betrouwbare wijze warmte te leveren tegen redelijke prijzen en voorwaarden. Het 

verplicht stellen van de vergunning garandeert dan ook bescherming voor de 

warmteconsument.  

Ook kan de minister op basis van artikel 11 Warmtewet een vergunning intrekken. 

Hiertoe kan de minister bijvoorbeeld besluiten wanneer bij vergunning verstrekte 

                                                   
31 N.B. huishoudens gebruiken gemiddeld per jaar rond de 40 GJ. Het leveren van minder dan 10.000 GJ is 
dus alsnog redelijk veel. Veel VvE’s die warmtenetten binnen een appartementencomplex beheren vallen 
onder deze uitzondering. 
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voorwaarden niet worden nagekomen of wanneer bij de aanvraag onjuiste gegevens 

zijn verstrekt.    

Het begrip leverancier wordt gedefinieerd als een persoon die zich bezighoudt met de 

levering van warmte”.32 Bij deze levering dient er volgens de wetsgeschiedenis sprake 

te zijn van een ‘rechtstreekse levering’: de feitelijke aflevering van warmte. Levering 

van warmte is de fysieke beschikbaarstelling van warmte geschikt voor huishoudelijke 

doeleinden aan kleinverbruiker33 op het overdrachtspunt, dat wil zeggen het punt 

waar het warmtenet overgaat in de installatie.34 Daarmee omvat levering kennelijk 

ook de ‘distributie (transport)’ en het benodigde beheer van het warmtenet, ofschoon 

dit niet duidelijk in de wet is geregeld. 

In beginsel kan een VvE onder de definitie van leverancier vallen wanneer zij zich 

bezig houdt met de rechtstreekse levering aan verbruikers in haar gebouw. Hiervan is 

bijvoorbeeld sprake wanneer de appartementen en algemene ruimten in een gebouw 

worden verwarmd met een centrale, gasgestookte verwarmingsketel. In zulke 

gevallen is de eigenaar van de ketel, de betreffende VvE, leverancier in de zin van de 

Warmtewet. Onder het huidige recht is een VvE die de warmtevoorziening binnen het 

appartementencomplex beheert, een vergunning-plichtige leverancier. Mogelijk valt 

hij onder een van de genoemde uitzonderingen.35 De minister van EZ acht deze 

vergunningsplicht, blijkens zijn brief van 7 juli 2014 een onwenselijke situatie, omdat 

leden van de VvE niet als “gebonden” afnemers gezien kunnen worden. Om deze 

reden zal er, naar verwachting in het voorjaar 2015, een wetsvoorstel worden 

ingediend dat alle VvE’s expliciet alsnog vrijstelt van de vergunningseis. 

Woningbouwcorporaties die ‘collectieve’ warmtevoorzieningen exploiteren, blijven 

overigens (in beginsel) vergunningplichtig.36  

3.3.2.  Beheer van het  warmtenet  

Naar de analogie van de Elektriciteits- en Gaswet zou men verwachten dat voor het 

transport van warmte en beheer van leidingen en installaties een netbeheerder moet 

worden aangewezen. Dit is echter niet het geval en een duidelijke omschrijving van 

de transporttaak is evenmin in de Warmtewet opgenomen. Taken die onder de 

Elektriciteitswet en Gaswet aan een netbeheerder zijn toebedeeld, maken volgens de 

Warmtewet daarentegen deel uit van de taken van een warmteleverancier. In de 
                                                   
32 Art. 1 sub h Warmtewet.  
33 Later aangepast naar ‘verbruikers’, zie par. 3.3.4.  
34 Kamerstukken II 2002/03, 29 048 nr. 3 (MvT), p. 19. 
35 Zie noot 32. 
36 Zie de brief van Minister H.J.G. Kamp vermeld in noot 6, p. 6 en 7.  
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Warmtewet wordt enkel specifiek over ‘beheer’ gesproken waar het gaat om 

noodbevoegdheden.37 Het begrip leverancier in de zin van de Warmtewet is dus 

ruimer dan dat volgens de andere twee wetten. Een en ander blijkt ook uit de 

wetsgeschiedenis.38 Kennelijk gaat de wet uit van één leverancier per net.  

Een en ander betekent dat de Warmtewet concurrentie tussen verschillende 

leveranciers ‘op één warmtenet’ uitsluit. 39 Alleen concurrentie tussen 

warmteproducenten die invoeden op het net, is mogelijk. De leverancier beschikt 

daarmee over een monopolie ten opzichte van zowel verbruikers voor afname als 

producenten voor inkoop. Ook ingeval van invoeding van warmte op het warmtenet 

vanuit een WKO kan deze alleen door tussenkomst van de warmteleverancier in het 

desbetreffende gebied, elders (in de wijk) afgeleverd worden; de exploitant van de 

WKO dient daartoe afspraken, inclusief een prijsafspraak, met deze leverancier te 

maken. 

In de Warmtewet is geen plicht (voor de leverancier) opgenomen tot aanleg en 

uitbreiding van het warmtenet. De Warmtewet beperkt zich tot bescherming van 

verbruikers voor zover (al) sprake is van een warmtenet en bovendien alleen voor 

zover deze al zijn aangesloten, wat eveneens een belangrijk verschil met de 

Elektriciteitswet en Gaswet oplevert. Regels voor aanleg, uitbreiding en aansluiting 

van een warmtenet, voor zover aanwezig, zijn vooral in de wetgeving voor de 

leefomgeving te vinden. Wetgeving voor de leefomgeving bepaalt wanneer er een 

plicht tot aansluiting bestaat voor bouwers. De Warmtewet (evenals de regels bij of 

krachtens de Woningwet) kent bovendien niet expliciet een recht aan een 

(potentiële) verbruiker toe om alsnog aangesloten te worden. De Warmtewet regelt 

slechts het eenmalige tarief voor een ‘onvoorziene’ aansluiting. Volgens een 

letterlijke lezing van de bepaling valt daaruit niet een recht op aansluiting af te 

leiden. Hetzelfde geldt voor de plicht voor de leverancier om “zijn” verbruikers 

gelijkelijk te behandelen. Onduidelijk is daarin ook een recht voor een potentiële 

verbruiker ligt besloten om alsnog aangesloten te worden.40 

                                                   
37 Art. 12 Warmtewet. 
38 Kamerstukken II 2002/03, 29 048 nr. 3 (MvT), p. 20. 
39 Kamerstukken II 2002/03, 29 048 nr. 3 (MvT), p. 16. 
40 Ook uit de memorie van toelichting blijkt niet van een recht op aansluiting, zoals dit wel het geval is bij 
elektriciteit en gas. Het lijkt erop dat aansluiting op een warmtenet eerder gezien wordt als een situatie 
die beschermd dient te worden, dan een situatie waarom zelf gevraagd zou worden. Aangeslotenen hebben 
derhalve recht op een betrouwbare levering van warmte tegen redelijke prijzen en voorwaarden en een 
goede kwaliteit van dienstverlening, maar niet zozeer op aansluiting, zie Kamerstukken II 2002/03, 29 048 
nr. 3 (MvT), p. 7.  
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3.3.3.  Verticale  integratie  en monopol ie  

De wetgever heeft dus kennelijk voor de Warmtewet het monopolie van een verticaal 

geïntegreerd warmtebedrijf in het desbetreffende gebied als uitgangspunt genomen.  

Om misbruik van monopolie bij distributie tegen te gaan heeft Kamerlid Paulus Jansen 

toen een amendement ingediend tot het alsnog maken van een duidelijk onderscheid 

tussen netbeheer, levering en productie, in het bijzonder tot invoering van 

‘onafhankelijk’ netbeheer.41 Dit voorstel is gebaseerd op het systeem van de 

Elektriciteits- en Gaswet. Het voorstel ging uit van de situatie van meerdere 

leveranciers op één warmtenet. Volgens het kamerlid bestaat dan de kans dat de 

neteigenaar het verticaal geïntegreerde warmtebedrijf waarvan hij deel uit maakt 

bevoordeelt ten opzichte van de andere warmtebedrijven. Invoeren van 

‘onafhankelijk’ netbeheer zou daartegen waarborgen bieden. Volgens de minister 

gaat de vergelijking met gas en elektriciteit echter niet op42 en zullen splitsingseisen 

tot onnodige complexiteit in de toepassing leiden.43 Het amendement is uiteindelijk 

niet aangenomen. 

Wij kunnen de minister voor een groot deel in zijn redenering volgen. Mededinging is 

voor warmtewetten van andere orde dan voor de elektriciteits- en gasvoorziening. In 

dit verband is ook het karakter en de omvang van de diverse warmtenetten van 

belang. Uit onderzoek (2009) blijkt dat er 13 grootschalige warmtenetten zijn, 

waarop meer dan 5.000 aangeslotenen zijn. Naast 300 netten met minder dan 5.000 

aangeslotenen (netten van de grote leveranciers) bestaan er 6.600 kleinschalige 

warmtenetten van woningcorporaties, VvE’s en andere partijen.44 We hebben 

overigens geen inzicht in het aantal aangeslotenen per kleinschalig net, maar in totaal 

voorzien warmtenetten 264.200 huishoudens van warmte. Dit betekent dat er 

gemiddeld 40 aangeslotenen per warmtenet zijn. Vanwege het kleinschalige karakter 

kan verplichte splitsing tussen productie, levering en netbeheer tot onevenredige 

belasting van warmtebedrijven leiden en voor zover sprake is van misbruik van 

marktmacht zijn de gevolgen daarvan in het desbetreffende geval relatief beperkt; er 

wordt verhoudingsgewijs een beperkt aantal mensen getroffen. Een en ander is 

temeer het geval indien verbruikers gezamenlijk via een coöperatie een warmtenet 

                                                   
41 Kamerstukken II 2012/13, 32 839 nr. 22, Amendement van het Lid Paulus Jansen, d.d. 30 januari 2013.  
42 N.B. Dit roept vragen op over de logica betreffende het koppelen van de warmteprijs aan de gasprijs.  Als 
wordt onderkend dat het twee wezenlijk verschillende producten betreft, lijkt deze generiek.  
43 TK Handelingen 46 32 839, d.d. 30 januari 2013, p. 57.  
44 Schepers en Van Valkengoed (2009), p. 6/7. 
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zouden exploiteren. Verticale integratie van diverse energieactiviteiten binnen een 

kleinschalige warmtevoorziening kan bovendien kosten-efficiënt zijn.45 

Alleen ingeval van veelomvattende warmtenetten en meerdere (eventuele) 

producenten en leveranciers kan het daarentegen wel van belang zijn om toe te zien 

om splitsing van systeembeheer van levering of te minste op een goed gewaarborgde 

derden-toegang op basis van ‘billijke’ criteria. 

3.3.4.  Eindverbruiker  

Een verbruiker is volgens de Warmtewet (artikel 1 onder g) een persoon die warmte 

afneemt van een warmtenet en een aansluiting heeft van maximaal 100 kiloWatt. 

Alleen hij geniet consumentenbescherming op basis van de Warmtewet. Ook een groot 

deel van het MKB valt als kleinverbruiker aan te merken. Grootzakelijk verbruikers 

vallen echter buiten het bereik van deze wet. 

In eerste instantie was ervoor gekozen om alleen huishoudens onder de reikwijdte van 

de wet te laten vallen, zijnde ‘een natuurlijk persoon die warmte afneemt van een 

warmtenet, anders dan in het kader van de uitoefening van beroep en bedrijf’.46 Deze 

afbakening werd bij nader inzien te beperkt geacht en het begrip verbruiker werd 

uitgebreid tot personen met een aansluiting van maximaal 1.000 kiloWatt,47 om dat 

vervolgens met een novelle weer te beperken tot de 100 kiloWatt.  

De verbruiker heeft zoals wij zagen recht op een redelijke leveringsprijs. De 

leverancier moet zijn eindverbruikers bovendien op niet discriminatoire wijze 

behandelen. Een  uitdrukkelijk recht op aansluiting op een bestaande warmtenet (als 

deze niet al bij de bouw is gerealiseerd) ontbreekt echter in de Warmtewet en is ook 

niet elders expliciet vastgelegd. 

Een verbruiker die wel is aangesloten, maar geen warmte van het net wil afnemen, is 

niet verplicht om de warmteprijs te bepalen ingeval een leveringsovereenkomst 

tussen hem en de leverancier ontbreekt.48 

                                                   
45 Zie over dit onderwerp de volgende notities ter voorbereiding van masterclasses van het CVE: G. Buist en 
S. Pront-van Bommel, Decentrale energievoorzieningen, d.d. 20 juni 2011 en S. Akerboom, G. Buist en S. 
Pront-van Bommel, Ruimtelijke inpassing van lokale duurzame energievoorzieningen, d.d. 15 maart 2012. 
Beide notities zijn online beschikbaar via www.uva.nl/cve. 
46 Kamerstukken II 2002/03, 29 048 nr. 3 (MvT), p. 19. 
47 Kamerstukken II 2003/04, 29 048 nr. 4, Advies RvS en reactie van de indieners.   
48 Dit lijkt besloten te liggen in een vonnis van de rechtbank van Overijssel in een geschil tussen Essent 
Local Energy Solutions, het warmtebedrijf van Essent, en een inwoner van Enschede (Rechtbank Overijssel 
16 april 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:1472). 
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3.3.5.  Producenten en hun bronnen 

De Warmtewet definieert het begrip producent als een ‘persoon die zich bezighoudt 

met de productie van warmte.49 Uit deze ruime definitie blijkt dat de Warmtewet 

met betrekking tot de productie van warmte geen onderscheid maakt tussen 

verschillende productiemethoden en producenten. Bij grote warmtenetten (veelal 

stadsverwarming) vormt de productie in grootschalige (voornamelijk gasgestookte) 

warmtekracht- en elektriciteitscentrales het grootste aandeel.50 Bij kleinschalige 

warmtenetten (zoals blokverwarming) is de bron veelal divers.51 

Binnen (voornamelijk grote) warmtenetten zijn bovendien doorgaans ook 

hulpwarmtecentrales aanwezig, waarin aardgas wordt bijgestookt om in piekbehoefte 

aan warmte te voorzien of om back up capaciteit te garanderen voor gevallen waarin 

er bijvoorbeeld onderhoud wordt gepleegd aan de hulpbron of wanneer er sprake is 

van een storing. Het wisselt per net of de producent of de leverancier voor dergelijke 

installaties verantwoordelijk is.52 Op diverse netten is de producent bovendien 

dezelfde persoon als de leverancier, en speelt deze vraag derhalve niet.  

Meer specifiek vloeien uit de wet de volgende verplichtingen voor producenten voort: 

in de eerste plaats dient een producent die op een warmtenet is aangesloten met de 

leverancier te onderhandelen over het beschikbaar stellen van warmte tegen 

redelijke prijzen.53 Daarnaast dient de producent, indien hij voornemens is de 

productie of levering van warmte te beëindigen of redelijkerwijs moet voorzien dat 

hij niet langer aan zijn wettelijke verplichtingen zal kunnen voldoen, dit onverwijld 

aan de minister van EZ te melden. De minister treedt dan vervolgens in overleg met 

de leverancier of de producent die de melding heeft gedaan alsmede met de overige 

bij de levering van warmte betrokken personen.54 De minister kan een producent 

opdragen warmte te (blijven) produceren en deze ter beschikking te stellen aan een 

door hem aangewezen noodleverancier.55 In een dergelijk geval is een ieder verplicht 

medewerking te verlenen aan de noodleverancier, of de producent voor zover dit 

redelijkerwijs van hem kan worden verlangd.56 

De minister van EZ kan daarnaast, in overeenstemming met de minister van I&M, aan 

een (andere) producent eisen stellen met betrekking tot het nuttig gebruik van 

                                                   
49 Art. 1 sub i Warmtewet. 
50 Schepers en Van Valkengoed (2009), p. 60. 
51 Schepers en Van Valkengoed (2009), p. 62. 
52 Schepers en Van Valkengoed (2009), p. 5 en 17. 
53 Art. 2 lid 8 Warmtewet. 
54 Art. 12b lid 1 Warmtewet. 
55 Art. 12c lid 4 Warmtewet. 
56 Art. 12c lid 6 Warmtewet. 
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restwarmte.57 Overigens hoeft daarbij niet sprake te zijn van een noodsituatie waarbij 

een oorspronkelijke producent dreigt weg te vallen. Dit kan mede bijdragen aan de 

voorzieningszekerheid. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, 

zoals hiervoor besproken (paragraaf 2.5) ter zake nadere regels worden gesteld. 

De Warmtewet biedt echter geen specifieke waarborgen voor een producent ten 

opzichte van de leverancier, jegens wie hij voor invoeding in een afhankelijke positie 

verkeert. In de Warmtewet ontbreekt bijvoorbeeld een uitdrukkelijke verplichting 

voor de leverancier om een producent desgewenst aan te sluiten (tegen een redelijk 

tarief), terwijl een recht op aansluiting en ontvangst van een ‘redelijke’ inkoopprijs 

voor hem en ook maatschappelijk gezien op grond van duurzaamheidsoverwegingen, 

onder het toekomstige Activiteitenbesluit van groot belang (zullen) zijn. Weliswaar 

verplicht de Warmtewet tot een redelijke prijs voor de beschikbaar gestelde warmte, 

maar dit voorschrift lijkt veeleer ten behoeve van de bescherming van verbruikers te 

zijn geschreven (artikel 2 lid 8). Deze lijkt bedoeld om waarborgen te bieden tegen 

onredelijke inkoopprijzen ‘binnen’ een verticaal geïntegreerd warmtebedrijf. Het 

lijkt erop dat de wetgever hier zijn beleid inzake energie-efficiëntie en beleid 

bescherming van consumenten niet goed heeft geïntegreerd. Wetgeving voor de 

leefomgeving en energiewetgeving zijn onvoldoende afgestemd. 

4 .  W A R M T E P R I J S  
 

4 . 1 .  A l g e m e e n  

Regulering van de warmteprijs is een kernonderdeel van de Warmtewet. Jaarlijks 

stelt ACM de maximale warmteprijs vast (artikel 5 Warmtewet). Deze prijs wordt 

echter niet vastgesteld op voorstel van de leveranciers. Hiervoor is gekozen zodat aan 

alle partijen evenveel mogelijkheid tot inspraak zou toekomen en niet één partij, 

vanwege een mogelijk gunstige informatiepositie, grotere invloed zou kunnen 

uitoefenen.58 Deze prijs ziet op de totale warmteprijs die op het warmtenet 

aangesloten verbruikers aan leveranciers moeten betalen, dus zowel op de verkoop 

van warmte als op de kosten voor aansluiting en transport en aanvullende 

distributiediensten. De regulering van de warmtenetten gaat daarmee veel verder dan 

die met betrekking tot de elektriciteits- en gassector. Daar vindt alleen regulering van 

                                                   
57 Art. 43 Warmtewet.  
58 Kamerstukken II 2002/03, 29 048 nr. 3 (MvT), p. 25. 
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de nettarieven plaats. Er bestaat daarnaast weliswaar toezicht door ACM op de 

redelijkheid van leveringsprijzen, maar deze geschiedt ex post en leveranciers zijn in 

principe vrij om hun prijs te bepalen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan ACM een 

leveringsprijs (ten aanzien van een individueel) energiebedrijf opleggen. 

De warmteprijs omvat de volgende componenten:59 

= De maximumprijs, als bedoeld in artikel 5 lid 1 Warmtenet (voor zowel aflevering 

als distributie);60 

= De redelijke kosten voor het ter beschikking stellen van de warmtewisselaar, 

bedoeld in artikel 8 lid 1 Warmtenet61 en 

= Het tarief voor de meting van het warmteverbruik, bedoeld in artikel 8 lid 5 

Warmtewet.62 

De warmteprijs die de leverancier maximaal bij kleinverbruikers in rekening mag 

brengen, omvat dus meer componenten dan de leveringsprijs die de elektriciteits- of 

gasleverancier hanteert, ook bijvoorbeeld een vastrecht voor aansluiting, -transport 

en meteringskosten.63  

De warmteprijs voor consumenten dient redelijk te zijn en als maatstaf daarvoor 

geldt de ‘Niet-meer-dan-anders’-regel, waarbij wordt uitgegaan van een vergelijking 

met de totaalprijs voor consumentenverbruik van gas.64 Die regel werd  overigens al 

toegepast voor inwerkingtreding van de Warmtewet.65 Achterliggende gedachte van 

deze regel is dat een gedwongen klant niet meer zou mogen betalen voor zijn warmte 

                                                   
59 Art. 2 lid 3 Warmtewet.  
60 Art. 5 lid 1 Warmtewet: 
1. ACM stelt de maximumprijs vast die een leverancier ten hoogste zal berekenen voor de levering van 
warmte. Het besluit tot vaststelling van een maximumprijs wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. 
61 Art. 8 lid 1 Warmtewet. 
1. Een leverancier heeft tot taak er zorg voor te dragen dat binnen een redelijke termijn en tegen redelijke 
tarieven en voorwaarden aan verbruikers een warmtewisselaar ter beschikking wordt gesteld door middel 
van verhuur wanneer:  
a. een bestaande warmtewisselaar dient te worden vervangen; 
b. een nieuwe warmtewisselaar wordt geïnstalleerd in een nieuw gebouw. 
62 Art. 8 lid 5 Warmtewet: 
5. Het tarief voor de meting van het warmteverbruik wordt vastgesteld op basis van het gewogen 
gemiddelde van de meettarieven voor G6 aansluitingen van de gasmeter van de netbeheerders van de 
gastransportnetten niet zijnde de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, voor het jaar t. 
63 Besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het 
meettarief warmteverbruik per 1 januari 2014 
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel  5, eerste lid, artikel 6, eerste lid en 
artikel 8, vijfde lid, van de Warmtewet, ACM/DE/2013/206623. 
64 Art. 5 lid 1 onder a Warmtewet. Voor een nadere uitleg zie S. Lavrijssen en A. Huygen, De bescherming 
van de consument op grond van de Warmtewet. Een onderzoek naar de juridische en economische gevolgen 
van de gewijzigde Warmtewet voor de positie van de consument, 2011 (zie www.uva.nl/cve). 
65 Kamerstukken II 2002/03, 29 048 nr. 3 (MvT), p. 9.  
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dan in de situatie zonder warmtenet en dus met een individuele ketel op aardgas. Het 

risico van een onrendabel warmtebedrijf werd daarmee neergelegd bij het 

warmtebedrijf. 

Minder betalen dan de aardgas-referentie was wel toegelaten. In de praktijk is de 

NMDA-regel echter vaak ook uitgelegd als “Niet-minder-dan-anders”; er zijn gevallen 

bekend dat op de factuur van het warmtebedrijf een extra bedrag stond als NMDA-

toeslag: de correctie van een lage kostprijs naar het niveau van de aardgas-

referentie.   

Het meettarief voor warmtegebruik wordt door ACM vastgesteld op basis van het 

gewogen gemiddelde van de meettarieven voor G6 aansluitingen van de gasmeter van 

de netbeheerders van de gastransportnetten niet zijnde de netbeheerder van het 

landelijk gastransportnet.66  

4 . 2 .  K r i t i e k  o p  d e  h u i d i g e  p r i j s r e g u l e r i n g  

In hun rapport bekritiseren Lavrijssen en Huygen de keuze voor het koppelen van de 

warmteprijs aan de gasprijs op basis van de NMDA-regel. De kosten voor warmte zijn 

immers anders opgebouwd en kunnen variëren per warmtenet. Bovendien kan er 

volgens vaste jurisprudentie van het HvJ EU sprake zijn van een onbillijke prijs indien 

er een te groot verschil tussen de daadwerkelijke kosten en de gevraagde prijs 

optreedt. Aangezien de warmteprijs volgens de NMDA-regel niet uitgaat van 

‘warmte’componenten, kan deze situatie zich voordoen.67 Volgens hen is van belang 

dat op basis van transparante en objectieve criteria kostentoerekening plaatsvindt ter 

bepaling van een redelijke prijs. Wat een redelijke warmteprijs is kan dan dus per net 

(sterk) verschillen. 

Lavrijssen en Huygen stellen bovendien in hun rapport dat huishoudens ook volgens de 

NDMA-regel teveel betalen voor hun warmte, een stelling die door Vereniging Eigen 

Huis is overgenomen in haar brief van 3 april 2014 aan de minister van Wonen en 

Rijksoverheid. Er zou potentieel jaarlijks € 100,- per huishouden bespaard kunnen 

worden omdat de prijs heden op verkeerde aannames is gebaseerd, namelijk met 

betrekking tot het (te lage) rendement van de CV-ketel en met betrekking tot het 

leidingverlies, wat niet hoger of lager ligt dan gas.68 

                                                   
66 Art. 8 lid 5 Warmtewet. 
67  Lavrijssen en Huygen (2011). 
68 Brief van Vereniging Eigen Huis aan minister Blok met betrekking tot de warmtetarieven van 3 april 2014   
(www. eigenhuis.nl/downloads/nieuws-pers/140403_Brief_stadsverwarming_minister_Blok.pdf).  
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Mede in antwoord op deze kritiek heeft de minister van EZ de prijseffecten in 2014 

vergeleken met de prijzen in 2013 om te bezien of de warmteprijzen onredelijk zijn 

gestegen, veroorzaakt door de inwerkingtreding van de Warmtewet. Dit was volgens 

hem echter niet het geval. Hoewel de vaste kosten zijn gestegen, zijn de variabele 

kosten gedaald. De jaarkosten zijn dus gelijk gebleven, aangezien de variabele kosten 

een groter deel vormen van de rekening dan de vaste kosten.69 Om deze reden wil hij 

niet tornen aan de prijsstructuur zoals deze heden is vastgelegd in de Warmtewet. 

Daarmee is overigens nog niets gezegd over de redelijkheid van de NMDA-regel zelf. 

5 .  W E T G E V I N G  V O O R  D E  L E E F O M G E V I N G  
Wetgeving voor de leefomgeving reguleert de aanleg en aansluiting op het 

warmtenet, alsmede de bijdrage daarvan aan energie-efficiëntie-beoordeling van 

bouw en inrichtingen in de zin van de wet Milieubeheer. Van belang zijn bouweisen en 

eisen op grond van de Wet milieubeheer. Verder is ook ruimtelijke ordeningsrecht van 

invloed. In deze paragraaf zullen enkele ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot 

de aanleg van warmtenetten worden behandeld, zoals de aansluitplicht, het nut van 

het ondergronds bestemmen, het lokaal afstemmen van warmtevraag en –aanbod en 

de wijze waarop de aansluiting op een warmtenet wordt meegerekend in de 

energieprestatie van gebouwen. 

5 . 1 .  A s p e c t e n  v a n  d e  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  

Het aanleggen van een warmtenet heeft vanzelfsprekend een belangrijk ruimtelijk 

element. Niet alleen moet een deel van de ondergrond worden gebruikt voor het 

aanleggen van het transportsysteem, ook zal er ruimte moeten worden gereserveerd 

voor onder andere onderstations die het hoofdtransportnet verbinden met de 

warmtenetten. Daarnaast speelt het gebruik van restwarmte een steeds grotere rol 

bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving en gebiedsontwikkeling. Zo vindt er 

steeds meer afstemming plaats tussen lokaal aanwezige warmtebronnen en de lokale 

warmtevraag. Een dergelijke aanpak maakt het in de toekomst wellicht mogelijk om 

de warmtevoorziening verder te diversifiëren en verduurzamen zonder daarbij op het 

gebied van de leveringszekerheid in te boeten.  

Een ander belangrijk punt met betrekking tot de ruimtelijke ordening is het 

verkleinen van de afstand tussen de warmtebron en afnemers. Het is vanzelfsprekend 

dat een warmtenet meer rendabel is, wanneer er zich tijdens het transport van 

                                                   
69 Brief Minister Kamp (2014), p. 4. 
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warmte zo min mogelijk warmteverlies voordoet. Indien er bij de gebiedsontwikkeling 

in het kader van de aanleg van een warmtenet aandacht wordt besteed aan de 

afstemming tussen warmtevraag en -aanbod, valt er op het gebied van de energie-

efficiëntie veel te winnen. Dit past geheel binnen de huidige ontwikkelingen van de 

gebiedsontwikkeling, waarbij energie-efficiëntie steeds meer een vaste waarde lijkt 

te worden.  

 

Om initiatiefnemers voor potentiële warmteprojecten te stimuleren en inspireren 

heeft het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) de mogelijkheden voor 

warmtewinning (geothermie, WKO, biomassa en restwarmte) en de vraag (woningen, 

glastuinbouw, industrie en utiliteitsbouw) geïnventariseerd in de in paragraaf 2.3 

reeds genoemde Warmteatlas.70 Dit instrument kan worden ingezet om op lokaal en 

provinciaal niveau mogelijkheden voor een warmteproject te beoordelen door vraag 

en aanbod dichter bij elkaar te brengen en gebruik te maken van aanwezige 

warmtebronnen. 

Beide aspecten, - de ondergrondse ruimtelijke inpassing en gebiedsontwikkeling mede 

ter verhoging van de energie-efficiëntie - kunnen hun beslag krijgen in het 

bestemmingsplan. Weliswaar kunnen niet rechtstreeks in het bestemmingplan 

energie-efficiëntie-eisen worden vastgelegd, maar wel door middel van het 

bestemmen van opwekkingsinstallaties en situering van de diverse soorten 

bouwwerken.71 Een woonwijk kan bijvoorbeeld in de nabijheid van een 

biogasvergisting-installatie of ICT-datacentrum met te hergebruiken restwarmte 

worden gesitueerd. Het ‘bestemmen’ van het warmtenet kan dan vervolgens 

geschieden in het voormelde gemeentelijke warmteplan (naast het 

bestemmingsplan). Verder is er steeds meer aandacht voor het ook ondergronds 

bestemmen van leidingen en kabels, waaronder een warmtenet en niet zonder reden.  

5 . 2 .  O n d e r g r o n d s  b e s t e m m e n  

De ondergrond72 wordt immers steeds drukker. Met name in meer dichtbevolkte 

stedelijke gebieden wordt het belang van het gebruiken van de ondergrond vanwege 

                                                   
70 www.warmteatlas.nl. 
71 Zie over dit onderwerp de notitie ter voorbereiding van de masterclass over decentrale 
energievoorzieningen van het CvE: G. Buist en S. Pront-van Bommel, Decentrale energievoorzieningen, d.d. 
20 juni 2011. Deze is online beschikbaar via www.uva.nl/cve. Zie verder: S. Pront-van Bommel, Bouwrecht, 
Energie-efficiëntie en Gebiedsontwikkeling, BR 2012/153. 
72 In 2008 heeft de Technische Commissie Bodem (TCB) een advies uitgebracht waarin zij beargumenteert 
om de ondergrond gelijk te stellen met de bodem. Deze lijn is in de Rijksvisie op het Duurzaam Gebruik van 
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de economische en ruimtelijke voordelen daardoor steeds groter. Naast het 

‘traditionele’ netwerk ten behoeve van de levering van diensten als elektriciteit, gas, 

telefonie en televisie zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe kabels bij gekomen, 

zoals glasvezelkabels voor snelle internetverbindingen en digitale televisie. Daarnaast 

telt Nederland momenteel ongeveer 110 kilometer aan tunnels voor spoor-, tram- en 

wegtransport.73 Diepere lagen met grondwaterhoudende pakketten spelen daarnaast 

een belangrijke rol bij de ontwikkeling van bodemenergiesystemen. 

Bij het benutten van de ondergrond is tot voor kort het principe gehanteerd van ‘wie 

het eerst komt, het eerst maalt’. Vanwege de steeds meer beperkte ruimte leidt dit 

uitgangspunt regelmatig tot onwenselijke situaties.74 Om optimaal gebruik te kunnen 

maken van hetgeen de ondergrond te bieden heeft en om belangrijke functies te 

beschermen, is het van belang om ondergrondse functies integraal te benaderen en 

op elkaar af te stemmen. Zo kan het wenselijk zijn om kabels en leidingen zo veel 

mogelijk bij elkaar te leggen en onderhoudswerkzaamheden te coördineren. 

In de praktijk wordt geconstateerd dat vanuit alle sectoren die zich bezig houden met 

de ondergronds ruimtegebruik (bodembescherming, grondwaterbeheer, groen, 

duurzaamheid en energie) de behoefte bestaat om de ondergrond te claimen, maar 

dat die claims zelden worden vertaald naar een bestemming, bouw- of gebruiksverbod 

of andere regels in een bestemmingsplan. Onbekendheid met de mogelijkheden die 

het bestemmingsplan biedt, gebrek aan ervaring en een overwegend sectorale insteek 

zijn hiervoor wellicht belangrijke oorzaken.75 Met betrekking tot de ondergrond kan 

het bestemmingsplan echter een nuttig en een logisch instrument zijn in gevallen 

waarbij een integrale belangenafweging van ruimtelijk relevante zaken gewenst is en 

het ruimtegebruik moet worden gestuurd.76 Bovendien zijn bestemmingsplannen 

algemeen juridisch bindend, terwijl bijvoorbeeld visies en masterplannen deze 

eigenschap niet bezitten. 

Het nut van het bestemmingsplan met betrekking tot de ondergrond is bijvoorbeeld 

gebleken uit een pilot van de gemeente Maastricht. Bij dit project is in de eerste 

                                                                                                                                         
de Ondergrond overgenomen. Deze beleidsvisie rekent tot de ondergrond het diepe en ondiepe gedeelte 
van de bodem en het daarin aanwezige grondwater. 
73 Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu, 2010. 
74 Zo leiden ondergrondse activiteiten bij bouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten regelmatig tot 
concurrentie met bestaande functies van de ondergrond, zoals kabels en leidingen voor de 
energievoorziening. Dit leidt tot de noodzaak om kabels en leidingen om te leggen, hetgeen de nodige 
overlast en kosten met zich meebrengt. Zie: Ondergrond moet katalysator zijn, Bouw en Uitvoering 3-2014, 
http://bouwenuitvoering.nl/weg_en_waterbouw/ondergrond/ (laatst geraadpleegd op 13 augustus 2014). 
75 A.J. Meeuwissen en E. Schurink, De 3e dimensie in het bestemmingsplan, Bodem, nr. 4, 2013, p. 6-7. 
76 Meeuwissen en Schurink (2013), p. 8. 
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plaats op bestuurlijk niveau een inventarisatie gemaakt van verwachte ruimtelijke 

claims onder het maaiveld.77 Vervolgens is nagegaan in hoeverre deze verschillende 

claims met elkaar zouden concurreren of elkaar juist zouden versterken en hoe claims 

van verschillende lagen tot elkaar in verhouding staan. Claims met een ruimtelijke 

relevantie78 die niet door andere regelgeving werden gereguleerd konden in het 

bestemmingsplan worden opgenomen.  

Met betrekking tot het benutten van de capaciteit van bodemenergie en restwarmte 

kunnen dus in het kader van duurzaamheid enkele ruimtelijke claims worden 

uitgewerkt in het bestemmingsplan. Zo kan in de eerste plaats worden bepaald dat 

het bestemmingsplan geen onnodige belemmering mag vormen voor de aanleg van 

bodemenergiesystemen en geplande warmtenetten en dat deze zo effectief mogelijk 

worden gefaciliteerd. Dit kan worden bewerkstelligd door middel van specifieke 

bestemmingen of het opnemen in de doeleindenomschrijving.79 Verder kan in de 

doeleindenomschrijving het voorschrift worden opgenomen dat bij het bebouwen van 

open ruimtes eerst moet worden nagedacht over de toepassing van duurzame energie. 

Met betrekking tot de bescherming en het bij elkaar leggen van kabels en leidingen 

kunnen bovendien in het bestemmingsplan dubbelbestemmingen (bijvoorbeeld 

‘leiding’ of ‘leidingstrook’) worden opgenomen. Op deze manier wordt het gebruik 

van de bodem voor warmtenetten maximaal gefaciliteerd en worden lange, kostbare 

vergunningsprocedures voorkomen. 

5 . 3 .  A a n s l u i t p l i c h t  a a n  d e  a f n e m e r s k a n t  

Indien een gemeente ervoor kiest om een warmtenet aan te leggen en hiervoor een 

warmteplan vaststelt, dienen te bouwen bouwwerken met één of meer 

verblijfsgebieden op basis van artikel 6.10 lid 3 van het Bouwbesluit verplicht te 

worden aangesloten. Volledigheidshalve dient hier te worden aangegeven dat uit de 

Woningwet en het Bouwbesluit geen aansluitplicht voortvloeit met betrekking tot 

verbouwing of ingrijpende renovatie. Voorts dient hier ook te worden vermeld dat een 

aansluitplicht alleen in technische zin geldt. Er is dus geen sprake van een 

verplichting voor de bouwer of (andere) eventuele afnemers tot het afsluiten van een 

leveringsovereenkomst. 

                                                   
77 Definitief Eindrapport Centrum Binnen de Singels, Maastricht, bestemmingsplan ondergrond, CSO 
Adviesbureau, 15 oktober 2012, p. 6. 
78 De Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) vereist immers dat bestemmingsplannen worden vastgesteld ten 
behoeve van een ‘goede ruimtelijke ordening’ (art. 3.1 lid 1). 
79 Bestemmingsplan ondergrond (2012), bijlage 3. 
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De aansluitplicht van artikel 6.10 lid 3 Bouwbesluit geldt indien: a) het in het 

warmteplan geplande aantal aansluitingen op dat warmtenet op het moment van het 

indienen van de aanvraag om vergunning voor het bouwen nog niet is bereikt,80 en b) 

indien de aansluitafstand niet groter is dan 40 meter of, indien deze groter is dan 40 

meter, de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluiting van 40 meter.81  

Het warmteplan is een besluit van de gemeenteraad inzake de aanleg van een 

distributienet voor warmte in een bepaald gebied, waarin voor een periode van ten 

hoogste 10 jaar, uitgaande van het voor die periode geplande aantal aansluitingen op 

dat distributienet, de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu, 

gebaseerd op de energiezuinigheid van dat distributienet en het 

opwekkingsrendement van de over dat distributienet getransporteerde warmte, bij 

aansluiting op dat distributienet is opgenomen.82 Het opstellen van een warmteplan is 

overigens niet verplicht.83 

Uiteraard kan in voorkomende gevallen van de aansluitingsplicht worden afgeweken 

door een beroep te doen op de gelijkwaardigheidsbepaling van het Bouwbesluit.84 Via 

deze weg kan het mogelijk zijn om te kiezen voor een andere warmtevoorziening als 

WKO of zonneboilers. Een dergelijke gelijkwaardige oplossing voor een aansluiting op 

een warmtenet moet ten minste dezelfde mate van energiezuinigheid en bescherming 

van het milieu hebben, als wordt bereikt met de in het warmteplan voor die 

aansluiting opgenomen mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu.85 

Deze mate van energiezuinigheid of bescherming van het milieu is afhankelijk van de 

wijze waarop deze in het warmteplan is vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld in termen 

van uitstoot van broeikasgassen of beoogde Energieprestatie coëfficiënt (EPC). De 

bouwer moet in zijn aanvraag van de Wabo-vergunning aantonen dat aan deze eis is 

voldaan, wat in de praktijk lastig blijkt. 

De Europese energieprestatie-eisen met betrekking tot de gebouwde omgeving zijn in 

de Nederlandse rechtsorde voornamelijk neergelegd in het Bouwbesluit. Dit besluit 

stelt energieprestatie-eisen aan de nieuwbouw van bijvoorbeeld kantoren en 

                                                   
80 Met andere woorden: indien het in het warmteplan geplande aantal aansluitingen is bereikt vervalt de 
aansluitplicht (zie: Stb. 2013, 75, Hoofdstuk II, Artikel I, Onderdeel A).  
81 Art. 6.10 lid 3 Bouwbesluit. 
82 Art. 1.1 lid 1 Bouwbesluit. 
83 Stb. 2013, 75, NvT, par. 5 “Regeldruk”. 
84 Art. 1.3 lid 1 Bouwbesluit. 
85 Art. 1.3 lid 3 Bouwbesluit. 
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woningen. Daarnaast worden er ook eisen gesteld in geval van ingrijpende renovatie.86 

De aanvraag van een omgevingsvergunning om te mogen bouwen zal daaraan worden 

getoetst.87 

De energieprestatie van gebouwen wordt uitgedrukt met de al genoemde EPC.88 Deze 

wordt berekend met behulp van de rekenregels van de bepalingsmethode 

Energieprestatienorm voor Gebouwen (EPG).89 De gestelde EPC hangt af van het 

gebouwtype. Momenteel geldt voor woningen een EPC van 0,6.90 Deze minimumeis zal 

per 1 januari 2015 worden verlaagd naar 0,4. Voor utiliteitsbouw geldt, dat er sprake 

moet zijn van een verbetering van 50% van de energieprestatie.91 Voor verschillende 

gebouwtypen zal het zonder gebiedsmaatregelen lastig worden om die eis te halen.92 

Met betrekking tot bouwtechnische eisen is er steeds meer aandacht voor 

gedecentraliseerde energiesystemen. Krachtens artikel 6 lid 1 Gebouwenrichtlijn zijn 

lidstaten verplicht om bij de berekening van energie-efficiëntie van gebouwen ook 

gedecentraliseerde energiesystemen die zijn gebaseerd op hernieuwbare bronnen, 

warmtekrachtkoppeling, stads- of blokverwarming en warmtepompen in aanmerking 

te nemen. In de Nederlandse rechtsorde heeft deze verplichting vorm gekregen in het 

Bouwbesluit door middel van het laten meetellen van het rendement van alternatieve 

energiesystemen bij de berekening van de EPC. De meest gangbare voorzieningen die 

aan de EPC bijdragen (zoals externe warmtelevering door middel van een warmtenet) 

hebben normering gevonden in de hierboven reeds genoemde EPG en de 

Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (NVN 7125, verder: EMG).   

Een ongewenst effect van de koppeling van de EMG aan de EPG is dat deze kan leiden 

tot ‘normbouwen’ waardoor de positieve bijdrage van een gebiedsmaatregel aan de 

energieprestatie van gebouwen per saldo teniet kan worden gedaan. Wanneer het 

rendement van externe warmtelevering immers wordt aangegrepen om te bezuinigen 

op de gebouw-gebonden maatregelen, zal de woning in kwestie uiteindelijk een 

                                                   
86 Art. 5.6 lid 3 Bouwbesluit. Er is sprake van een ingrijpende renovatie als bedoeld in het derde lid 
wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, verbouwd of vergroot en 
deze vernieuwing, verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft.  
87 Art. 2.10, lid 1 Wabo. 
88 Art. 5.2 Bouwbesluit. 
89 De EPG Deze norm (NEN 7120) is opgesteld door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN). Deze 
nieuwe norm vervangt sinds 1 juli 2012 de oude Energie Prestatie normen voor nieuwbouw van woningen 
(NEN 5128) en utiliteitsbouw (NEN 2916). 
90 Zie aansturingstabel 5.1 bij het Bouwbesluit. 
91 Kamerbrief Minister S.A. Blok (Wonen en Rijksdienst) d.d. 7 februari 2014 betreft Motie aanscherping 
minimumeisen energiebesparing gebouwen per 1 januari 2015. 
92 C. Bouwens, Naar bijna energie-neutrale appartementen, 
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertposts/20140723-naar-bijna-energieneutrale-appartementen 
(laatst geraadpleegd op 31 juli 2014). 
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lagere energetische kwaliteit hebben, waardoor de warmtevraag zal toenemen. In 

dergelijke gevallen kan het zijn dat een gebouw op papier een mate van energie-

efficiëntie bereikt die niet overeenkomt met de werkelijkheid. 

Voorts is het de vraag in hoeverre het positieve effect van een warmtenet op de EPC 

van een gebouw een ‘papieren werkelijkheid’ is, wanneer er ondanks een fysieke 

aansluiting geen sprake is van een overeenkomst voor warmtelevering. Een plicht om 

een leveringsovereenkomst met de warmteleverancier aan te gaan is er volgens ons 

niet, ook al is de jurisprudentie op dit punt nog niet volledig uitgekristalliseerd. 

6 .  C O N C L U S I E  
In deze onderzoekpaper stond de vraag centraal of de Warmtewet aan haar 

oorspronkelijke doelstellingen voldoet en die doelstellingen bovendien niet te beperkt 

zijn geformuleerd, mede gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen. Deze vraag is 

mede naar aanleiding van de forse kritiek opgekomen die er vanaf het begin op deze 

wet is geleverd, de inmiddels met deze wet opgedane ervaringen en tevens vanwege 

de diverse duurzame alternatieven die zijn ontstaan in de vorm van diverse soorten 

LDE’s en andere mogelijkheden om energie-efficiëntie op te voeren.  

6 . 1 .  C o n s u m e n t e n b e s c h e r m i n g  

De Warmtewet beoogt primair verbruikers in de zin van deze wet (kleinverbruikers) 

bescherming te bieden ten opzichte van warmteleverancier met een wettelijk 

monopolie, onder andere wat betreft een redelijke leveringsprijs.  

Volgens de Warmtewet moet de redelijkheid van de warmteleveringsprijs worden 

getoetst op basis van de zogeheten  ‘NMDA-regel’, die overigens niet nieuw is. Mede 

naar aanleiding van kritiek uit de sector daarop, heeft de minister van EZ recentelijk 

daarnaar onderzoek gedaan en is tot de conclusie gekomen dat (ook) voor 2014 geen 

sprake was van een onredelijke maximum warmteprijs. Daarmee zijn echter 

bestaande bezwaren zoals onder andere verwoord in het rapport van Lavrijssen en 

Huygen niet weggenomen, die de ‘redelijkheid’ van de NMDA-regel ‘zelf’ ter discussie 

stellen. De NMDA-regel biedt geen waarborgen tegen ‘onredelijke rendementen’.93 

Daarvoor moet op het algemene mededingingsrecht worden teruggevallen. Het 

toezicht van de mededingingsautoriteit blijkt echter terughoudend te zijn en vindt 

bovendien ex post plaats. Voorts biedt de brief geen informatie over de vraag of 

warmteprijzen in de voorafgaande jaren ‘redelijk’ waren.  

                                                   
93 Lavrijssen en Huygen (2011). 
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Verbruikers in de zin van de Warmtewet zijn personen met aansluitingen van niet 

meer dan 100 kiloWatt. Daartoe behoort nog een groot deel van het MKB, maar in het 

algemeen niet de groep van grootzakelijk gebruikers. Zij kunnen ingeval van mogelijk 

misbruik van de marktmacht door een warmteleverancier, een beroep doen op het 

algemene mededingingsrecht. Dit blijkt in de praktijk echter nauwelijks ‘tanden te 

bezitten’. Ingeval van geen of een onaantrekkelijk aanbod van de warmteleverancier 

zijn zij vooral aangewezen op andere warmtevoorzieningen met als bron gas of (zelf 

opgewekte) elektriciteit. Zij kunnen bovendien de keuze maken voor exploitatie van 

een ‘eigen’ warmtenet waarvoor een leveringsvergunning vereist is, mits er geen 

verbruikers in de zin van de Warmtewet op aangesloten worden.   

6 . 2 .  O n a f h a n k e l i j k  n e t b e h e e r  

Doel van de Warmtewet is dus kleinverbruikers bescherming te bieden ten opzichte 

van de warmteleverancier. De warmtewet kent deze een monopolie toe zowel wat 

betreft levering in strikte zin (retail-verkoop) als beheer van het warmtenet. Van 

concurrentie tussen leveranciers en een recht op ‘Third Party Access is dus geen 

sprake. Daarin verschilt deze wet wezenlijk van de Elektriciteitswet en de Gaswet. 

Voor de kleine warmtenetten zou dit mogelijk ook een onevenredig zware eis zijn, 

ofschoon de Elektriciteitswet en Gaswet wel degelijk een recht van ‘derden-toegang’ 

voor kleine netten kent, namelijk voor ‘Gesloten distributiesystemen’94 en ‘directe 

lijnen’.95  

Ten aanzien van ‘grote’ warmtenetten met vele aangesloten verbruikers en (de 

mogelijkheid van) diverse producenten is het ontbreken van een recht op derden-

toegang en een plicht tot ‘onafhankelijk netbeheer’ een gemis. Risico’s met 

betrekking tot bevoordeling door de leverancier van de ‘eigen’ productie-eenheid zijn 

daarvoor groter. Producenten ondervinden weliswaar bescherming van het algemene 

mededingingsrecht (artikel 24 Mw), maar de praktijk laat zien dat zelden misbruik 

een recht van economische marktpositie wordt aangenomen. Toezicht daarop vindt 

bovendien achteraf plaats wat mogelijk een extra toegangsbelemmering voor een 

(eventuele) warmteproducent kan opleveren. Bovendien kan zij niet rechtstreeks 

leveringscontracten met verbruikers aangaan.  

                                                   
94 Zie art. 1 lid 1 onder aq Elektriciteitswet en art. lid 1 onder 1 am Gaswet, zie voor de toegang art. 86g 
Elektriciteitswet en art. 66f Gaswet. 
95 Zie art. 1 lid 1 onder ar Elektriciteitswet en art. lid 1 onder 1 an Gaswet, zie voor de toegang art. 86g 
Elektriciteitswet en art. 66f Gaswet. 
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Meer aanbieders maakt bovendien een keuze op grond van prijs en duurzaamheid 

mogelijk, het vermindert het beroep op de hulpwarmtecentrales (back-up) en het 

vermindert de risico’s van het wegvallen van de enige warmteleverancier. Niettemin 

wordt de business case van de enige, monopoloïde producent (c.q. verticale 

warmtebedrijf) dan waarschijnlijk wel aangetast. De facto beschermt de Warmtewet 

op dit moment deze monopoloïde situatie. 

De vraag is hoe de ACM daar in het toezicht zich rekenschap van geeft. In dit geval is 

echter de vraag of de prijsmechanismes en algemeen mededingingsrecht hiertoe niet 

voldoende in instrumenten voorziet om dit te voorkomen. Het opstellen van 

toezichtbeleid voor ‘onafhankelijk’ netbeheer en toegang van andere producenten 

voor deze grotere warmtenetten zou al meer houvast en waarborgen kunnen bieden.  

De keerzijde van de introductie van een recht van derden-toegang tot het 

warmtedistributiesysteem is dat het ‘verdienmodel’ van de nu bestaande verticaal 

geïntegreerde warmtebedrijven onder druk komt te staan, temeer vanwege de 

concurrentie van opkomende ‘andersoortige’ LDE’s en ‘zelfvoorzienende’ gebouwen. 

We verwachten dat warmtenetten in de toekomst een kosten- en energie-efficiënte 

energievoorziening kunnen blijven bij voldoende omvang, toelevering van warmte en 

ten behoeve van grotere gebieden met veel oudbouw. Verder zullen warmtenetten 

een belangrijke functie kunnen blijven vervullen om diverse lokale duurzame 

energievoorzieningen onderling te verbinden, temeer als deze in coöperatief verband 

zonder winstoogmerk worden beheerd. 

6 . 3 .  A a n l e g  e n  a a n s l u i t i n g  

De Warmtewet regelt niet of er een warmtenet mag of moet worden aangelegd en 

bevat evenmin een uitdrukkelijke plicht tot aansluiting. Deze zaken zijn geregeld bij 

wetgeving voor de leefomgeving besloten en dan bouw- en milieueisen. Voor bouwers 

bestaat op grond van het nationale recht op het moment dat er op decentraal niveau 

een warmteplan is vastgesteld een plicht tot aansluiting totdat het aantal in dat plan 

genoemde aansluitingen is bereikt; of ingeval de bouwer kan aantonen te kunnen 

voorzien in een voorziening die aan het gelijkwaardigheidscriterium uit het 

Bouwbesluit voldoet. Zo bezien zijn wetgeving voor de leefomgeving en de 

Warmtewet complementair aan elkaar. 

Zo’n warmteplan is vooral van groot belang voor warmteleverancier omdat daarmee 

voldoende aansluitingen voor een rendabele exploitatie van het warmtenet te 

verzekeren (geven een ‘begrootte’ (toegestane) redelijke warmteleveringsprijs. Zo’n 
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aansluiting verzekert echter niet dat er ook een leveringscontract tussen de bewoner 

en de warmteleverancier tot stand komt. Voor de bewoner bestaat dus in feite ook 

een recht om niet (langer) aangesloten te zijn. 

Ook een uitdrukkelijk recht voor op aansluiting voor een (potentiele) verbruiker op 

een al bestaand warmtenet ontbreekt echter in de Warmtewet en wetgeving voor de 

leefomgeving.  
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