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Warmtewet 2 in een notendop

Marktordening

•Distributiesystemen

▪ Gemeentelijke regierol

▪ Vaststellen warmtekavel

▪ Aanwijzen warmtebedrijf

▪ Ondersteuning Rijk/Provincie

• Transportnetten

▪ warmtetransportbeheerder

Tariefregulering

•Alternatief voor gasreferentie

•Meer kosten gebaseerd

•Boekhoudkundige regels (RAR)

•Redelijke overgangsperiode

Verduurzaming

•Minimum pad CO2-reductie 2050

•Verplicht verduurzamingsplan

•Ophaalrecht restwarmte

•CO2-prestatie op nota consument

Leveringszekerheid

Klimaatdoelstellingen Besluitvorming en investeringen collectieve warmte mogelijk maken 

Regulerend kader op orde (publieke belangen) Vertrouwen in collectieve warmtelevering laten groeien

•Brief MEZK dec 19

•Oxera advies
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Wijkgerichte aanpak: 

› De gemeente beslist in overleg met bewoners, 
warmtebedrijven, netbeheerders, woningcorporaties 
en andere stakeholders:

1) Welke wijken overgaan op een warmtenet en 
welke niet

2) Wanneer specifieke wijken worden aangesloten op 
een warmtenet

3) Wanneer specifieke wijken worden afgesloten van 
het gasnet

Warmtewet 2: 

› De gemeente (of meerdere gemeenten gezamenlijk) 
krijgt de bevoegdheid om:

1) een warmtekavel vast te stellen, en

2) op basis van een transparante procedure een 
warmtebedrijf aan te wijzen voor dit warmtekavel

Marktordening faciliteert de wijkgericht aanpak

Illustratieve weergave van de samenhang:

Proces wijkgerichte aanpak

Vaststelling 
warmte-

kavel

Aanwijzing
warmte-
bedrijf

Kavelplan Investerings
-plan

TVW Uitvoeringsplan Omgevingsplan

Elke 5 jaar ~Elke 5 jaar ~Elke 5 jaar

Eenmalig Eenmalig Elke 5 jaar Elke 5 jaar

Proces marktordening warmte

1 5 6

2 3 4 7

Vaststelling van het warmtekavel en aanwijzing van het warmtebedrijf 
vindt plaats na TVW en voor definitief besluit in het Omgevingsplan



› Een warmtekavel is een aaneengesloten gebied 
waar mogelijk voor warmte als alternatief wordt 
gekozen 

› De criteria voor de vaststelling van het 
warmtekavel volgen uit de wet. Daarbij wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden met 
schaalvoordelen, leveringszekerheid en 
verduurzaming zodat er een zelfstandig 
systeem ontstaat

› Om deze aspecten te borgen wordt een 
toetsingskader in de wet opgenomen 

Vaststellen van een warmtekavel

› De Leidraad en de Transitievisie Warmte kunnen 
worden gebruikt voor het vaststellen van de 
warmtekavel

› Waar nodig stellen gemeenten samen een 
warmtekavel vast

› Met het oog op de regionale afstemming wordt 
een toetsende rol voor de provincie voorzien

› Uitzonderingen voor kleinschalige systemen.



› Eigendom Publieke en/of private partijen. 

› Exclusief recht Het warmtebedrijf krijgt 
een wettelijke taak. Andere 
warmtebedrijven worden niet toegelaten tot 
het kavel (muv ontheffinghouder)

› Integrale verantwoordelijkheid Het 
warmtebedrijf is eindverantwoordelijk voor 
het collectieve warmtesysteem binnen een 
kavel, inclusief leveringszekerheid en 
verduurzaming. 

› Meewerkplicht Het warmtebedrijf werkt 
actief samen met de gemeente en andere 
stakeholders binnen de wijkgerichte aanpak
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› Geen ‘cherry picking’ Een gemeente legt in 
het Omgevingsplan de exacte reikwijdte van 
het collectieve warmtesysteem vast

› Aansluitplicht Het warmtebedrijf krijgt de 
plicht om iedereen aan te sluiten op het 
warmtesysteem binnen zijn warmtekavel

› Aansluitrecht Opt-out voor individuele 
afnemers (maar gas is geen terugvaloptie)

› Tariefregulering Indien de gemeente in het 
Omgevingsplan besluit tot collectieve warmte, 
dan moet het warmtebedrijf de hiervoor 
benodigde kosten, mits efficiënt, binnen 
toegestane tarieven kunnen verhalen. 
NB. Evt. noodzakelijke financierings-
instrumenten buiten de scope van de wet. 

Aanwijzen van een warmtebedrijf + spelregels

Gemeente maakt verzoek om 
aanvraag warmtebedrijf voor 

kavel kenbaar

Eén of meer warmtebedrijven 
dienen aanvraag voor 

aanwijzing in

Aanwijzing op basis van 
transparante procedure

1 2 3



› Grootte: Maximaal 500 aansluitingen (kleinverbruikers) 

› Ontheffing:  De gemeente verleent een ontheffing voor een bepaald gebied op het verbod van 
leveren van warmte zonder aanwijzing. Dit gebied kan zowel binnen als buiten een 
warmtekavel liggen. 

› Criteria:  

– Aannemelijk dat warmtebedrijf het warmtesysteem conform gebiedsplan technisch 
financieel en organisatorisch kan uitvoeren;

– Aannemelijk dat warmtebedrijf aan haar wettelijke taken kan voldoen;

– Geen significante negatieve effecten op aanleg en exploitatie warmtesysteem van 
aangewezen warmtebedrijf (ook toekomstige situatie);

– Mag niet verbonden zijn met een ander klein collectief systeem zodat het in feite 1 groot 
collectief warmtesysteem is. 
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Ontheffing voor kleine collectieve warmtesystemen   
Work in 
progress



Taken ontheffinghouder: 

– Het warmtesysteem op de meest doelmatige wijze aan te leggen te beheren en te 
onderhouden;

– Warmte op de meest doelmatige wijze te transporteren en te leveren aan degene die een 
leveringsaansluiting heeft;

– Aansluitplicht;

– Borging leveringszekerheid;

– Het warmtesysteem te beschermen tegen digitale criminaliteit;

– Aansluiting voorzien van individuele meetinrichting; 

– Een verbruiker op verzoek een aanbod te doen deze af te sluiten van het klein collectief 
warmtesysteem op de meest doelmatige wijze en binnen een redelijke termijn; 

– Waarborgen van de veiligheid en duurzaamheid van het klein collectief warmtesysteem op 
de meest doelmatige wijze. 
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Wettelijke taken voor kleine collectieve warmtesystemen
Work in 
progress



Verplichtingen aangewezen warmtebedrijf op gebied van duurzaamheid en 
consumentenbescherming van overeenkomstige toepassing op ontheffinghouders. 

Minder administratieve lasten op gebied van: 

- Tariefregulering/boekhoudverplichtingen;

- Monitoringsrapportage leveringszekerheid en duurzaamheid 3-5 jaar. 

Toezichthouder : Autoriteit Consument en Markt (ACM) 

8

Verplichtingen voor kleine collectieve warmtesystemen
Work in 
progress



- Ontheffinghouder mag zelf tarieven vaststellen, gebaseerd op werkelijke kosten en redelijk 
rendement (vastgesteld door ACM);

- Controle door registeraccountant;

- Transparantie over de kosten richting verbruikers;

- Toets ACM op verzoek van verbruikers;

- Versimpelde boekhoudregels zodat ACM dit kan controleren. 
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Tariefreguling kleine collectieve warmtesystemen
Work in 
progress



Alle bestaande collectieve warmtesystemen worden automatisch een warmtekavel met 
aangewezen warmtebedrijf. 

Als het een klein collectief warmtesysteem is, kan het warmtebedrijf een ontheffing aanvragen. 
(Dit is in zijn voordeel want minder administratieve lasten)

Deze wordt dan altijd verleent als het een klein warmtesysteem is met 500 aansluitingen of 
minder.
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Overgangsrecht bestaande systemen
Work in 
progress



Femke Heine 

f.l.m.heine@minezk.nl

Dank voor uw aandacht


