
LET OP:
De informatie in deze presentatie 
is gebaseerd op de op dat 
moment bekende informatie (11 
juni 2020). De Wet Collectieve 
Warmtevoorziening is nog in 
ontwikkeling en de inhoud kan 
wijzigen.
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Klimaatakkoord

• CO2-reductie

• Aardgasvrij

• Nu 5,5% van de gebouwen aangesloten, 

dat moet/kan naar 20-25% in 2050



Een nieuwe wet ipv de Warmtewet

• Groei mogelijk maken door nieuwe spelregels 

• Zeker stellen van de verduurzaming

• Meer transparantie in de tariefstelling 

• Aanscherpen vereisten voor leveringszekerheid



Hoofdrollen en bijrollen

Gemeente

Warmtebedrijven

(Transportbeheerder)

ACM Rijk

Provincie

ECW

Adviescommissie

VVE’s

Woningcorporaties

Afnemers



Marktordening

• Faciliteert de wijkgerichte aanpak



Marktordening - warmtekavel

• Gemeente bepaalt het kavel:

• Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar warmtesysteem 

mogelijk:

• Eventueel gemeentegrensoverschrijdend

• Expertise Centrum Warmte adviseert

• Provincie heeft een toetsende rol

• Leveringszekerheid

• Doelmatig en efficiënt

• Zelfstandig

• Toekomstbestendige omvang



Marktordening – aanwijzing 
warmtebedrijf

• Verbod op warmtetransport en -levering zonder aanwijzing

• Ontheffing voor kleine systemen

• Aanwijzing voor 20-30 jaar

• Warmtebedrijf is verantwoordelijk voor de hele keten:

Productie → Transport → Levering

Gemeente maakt verzoek 
om aanvraag 

warmtebedrijf voor kavel 
kenbaar

Eén of meer 
warmtebedrijven dienen 
aanvraag voor aanwijzing 

in

Aanwijzing voor bepaalde 
tijd op basis van 

transparante procedure

1 2 3



Marktordening – aanwijzing 
warmtebedrijf

• Selectie warmtebedrijf door gemeente op basis van (evt. 

gewogen) criteria:

• Ondersteuning van een adviescommissie

• ACM toetst bekwaamheid en financiële positie

• Duurzaamheid

• Doelmatigheid en kostenefficiëntie

• Leveringszekerheid

• Participatie

• Uitvoerbaarheid



Open eindje

Wat als geen enkel warmtebedrijf 

een aanvraag indient?



Marktordening

• Faciliteert de wijkgerichte aanpak



Marktordening - kavelplan

• Het warmtebedrijf stelt een uitgewerkt kavelplan op

• De gemeente stelt dit vast als onderdeel van het 

wijkuitvoeringsplan

Hier werken gemeente en warmtebedrijf dus nauw samen!

• Leveringszekerheid

• Duurzaamheid

• Eisen afnemers

• Ontwerp/tracé

• Planning

• Kosten

• Tarieven

• Participatie



Marktordening – Omgevingsplan

• Het uitvoeringsplan en het kavelplan worden juridisch 

vastgelegd in het omgevingsplan

• Inspraak, bezwaar en beroep mogelijk



Marktordening – aansluitplicht/recht

• Het warmtebedrijf sluit iedereen die dat wil aan op het 

warmtenet

• NB: Als gebouweigenaar kun je niet zomaar NEE zeggen



Marktordening –
warmtetransportbeheerder

• Regionaal warmtenet

• Meerdere regionale bronnen

• Aanwijzing door de minister

• 100% eigendom van een overheidslichaam



Marktordening – bestaande 
warmtenetten

Mogelijke ‘overgangsroutes’ bestaand naar nieuw:

Status quo 

Voortzetten van 
huidige situatie 

Bestaand leveringsgebied 
wordt omgezet naar een 

warmtekavel

Bestaand warmtebedrijf 
wordt aangewezen voor 

dat kavel

Bepalingen uit 
Warmtewet 2 zijn van 

toepassing

1 2 3

Inbreiding 

Groei binnen 
bestaande 
warmtekavel

Uitbreiding 

Expansie vanuit 
bestaande 
warmtekavel

Buren

Ontwikkeling 
meerdere 
warmtekavels



Duurzaamheid

• Prestatienorm CO2-reductie (2022-2030)

• Duurzaamheidsstrategie

• Meldingsplicht bij overschrijding

• Consumenteninformatie

• Ophaalrecht restwarmte



Tariefregulering

€?

€?



Tariefregulering

Kleinverbruikers van aangewezen warmtebedrijven:

• ACM stelt methodebesluit vast

• Warmtebedrijf doet een voorstel

• De ACM stelt de tarieven vast

• Voor 3-5 jaar

• Gebaseerd op kosten en toegestane inkomsten van een 

warmtebedrijf

Grootverbruikers en kleine collectieve systemen:

• ACM is een soort scheidsrechter

NB: Er komt een overgangsperiode



Leveringszekerheid

• Vitale infrastructuur

• Intrekking aanwijzing mogelijk, maar niet voordat een ander 

warmtebedrijf wordt aangewezen

• Criterium bij vaststellen kavel door gemeente

• Leveringszekerheidsplan

• Leveringszekerheidsrapportage

• Meldplicht



Toezicht

ACM B&W

Wettelijke taken en 
verplichtingen levering

Verbod om zonder aanwijzing 
warmte te leveren

Leveringszekerheid Eventuele voorschriften 
verbonden aan de aanwijzing

Duurzaamheid en CO2-normen

Tariefregulering



Wat vinden wij belangrijk?

• Sturing door de gemeente

• Warmte als onderdeel van het totale energiesysteem

• Vangnet

• Overgangssituaties

• Flankerend:

• Kennis

• Capaciteit bij gemeenten

• Financiële instrumenten



Wat vind jij belangrijk?

• De internetconsultatie start binnenkort!


