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Het initiatief-wetsvoorstel Warmtewet heeft een complexe historie en kende een lange 
doorlooptijd. De doelstelling was en is nobel: het beschermen van gebonden klanten, 
met name de kleinverbruikers, tegen de monopolistische macht van de eigenaren van de 
warmtenetten.
 
En er is tijdens de rit veel aan gesleuteld, zowel door de indieners als via amendering.
Inmiddels is er al weer bijna anderhalf jaar verstreken sinds de Eerste Kamer het groene 
licht gaf. Waarna de minister “de details” –wat mij betreft tussen aanhalingstekens- 
mocht invullen. De minister heeft haar best gedaan maar concludeert, nadat een aantal 
externe adviseurs zich over haar eindproduct gebogen hebben, dat de wet rammelt.
Zó erg rammelt, dat er een wetswijziging nodig is om tot een werkbaar geheel van wet 
en AMvB te komen.

De SP-fractie deelt deze conclusie. Dat is geen flatteuze conclusie voor de Kamer, die 
in dit geval deel of misschien wel bron was van het probleem. Hoewel ik tijdens de 
behandeling van het wetsvoorstel de nodige twijfels geuit heb over de balans en 
geprobeerd heb om die balans door amendering te verbeteren, hebben ook wij 
uiteindelijk onze zegen gegeven aan het wetsvoorstel. Dus: mea culpa!

Wat ons betreft is de eerste les die er uit dit debacle getrokken moet worden dat 
voortaan eerst uitgebreid onderzoek gedaan wordt naar de feiten, voordat zo’n 
ingrijpende wet behandeld wordt door de Kamer. Als de onderzoeken die ons op 12 mei 
jl. zijn toegestuurd vijf jaar geleden beschikbaar waren geweest had de wet er 
waarschijnlijk heel anders uitgezien.

De belangrijkste veronderstelling van de indieners, dat de energiebedrijven kapitalen 
verdienen op warmtelevering aan gebonden kleinverbruikers, blijkt volgens de NMa 
niet juist. Als de wet wordt ingevoerd gaan kleinverbruikers volgens de NMa 
waarschijnlijk juist méér betalen en grootverbruikers minder. Ook stelt de NMa dat door 
invoering van de warmtewet in de huidige vorm het rendement van de energiebedrijven 
onder het redelijk niveau blijft.

Mijn conclusie is dat er dan geen nieuwe warmteprojecten meer ontwikkeld worden en 
dat wellicht zelfs bestaande netten zullen worden afgestoten, wat de gebruikers op hoge 
kosten zal jagen. Deelt de minister mijn conclusie op dit punt? Volgens de Koepel zijn 
inmiddels 400 initiatieven uitgesteld of zelfs afgeblazen. Kan de minister dat bevestigen 
en deelt zij de verontrusting van de SP-fractie voor de effecten van deze ontwikkeling 
op de realisatie van de doelstellingen van Schoon & Zuinig?

Vervolgens concludeert de NMa dat de transparantie door de wet niet verbetert maar 
verslechtert en de bureaucratie bij de energiebedrijven en de toezichthouder enorm zal 
toenemen. Ook dat wil natuurlijk niemand! Het is duidelijk dat in dit licht aanpassingen 
aan het warmtebesluit gerommel in de marge zijn en dat een wetswijziging nodig is.

De NMa adviseert drie zaken:



Allereerst: vereenvoudig de prijssystematiek. Daar ben ik het mee eens.

Ten tweede: heroverweeg de terugbetaling met terugwerkende kracht. Ook daar ben ik 
het mee eens. Het terugbetalingsmechanisme vergt een enorme bureaucratische 
overhead terwijl nu blijkt dat er weinig tot niets terug te betalen is!

De laatste aanbeveling van de NMa: besteed aandacht aan de monopoliepositie van 
warmteproducenten, omdat deze buiten de reikwijdte van de wet vallen; ook daar kan 
de SP-fractie mee instemmen, met één aanvulling; tijdens de behandeling van de wet 
hebben wij gewezen op de inconsistentie dat energienetten in publieke handen zijn als 
het om gas en elektriciteit gaat, maar in particuliere handen mogen komen als het om 
publieke stadsverwarmingsnetten gaat; dat is een acuut probleem geworden sinds 
NUON en Essent geprivatiseerd zijn; kan de minister toezeggen om ook op dit punt de 
huidige wet te heroverwegen?

De SP-fractie is van mening dat de wijziging van de Warmtewet die nu voorbereid 
wordt ook benut moet worden om meer rekening te houden met de lange termijn 
effecten van investeringen. De huidige wet richt zich met name op het korte termijn 
belang van gebonden afnemers: zo laag mogelijke prijzen in het hier en nu. 
Investeringen in warmtenetten worden afgeschreven over een lange periode. Het is goed 
denkbaar dat door de huidige wet warmtenetten afgeblazen worden die niet alleen een 
positieve milieubalans hebben, maar over hun levensduur ook uiterst profijtelijk zouden 
zijn voor de gebonden klanten. In dat geval kijken we niet verder dan onze neus lang is.
Is de minister bereid om ook dit punt mee te nemen in de voorbereiding van de 
wetswijziging?

 


