
Toespraak Paulus Jansen (woordvoerder energie SP Tweede-Kamerfractie) voor 
bijeenkomst Warmtenetwerk, 25 januari 2012. 
 
Dank voor de eer om dit gezelschap te mogen toespreken. 
 
Ik ben sinds november 2006 SP-woordvoerder energie, vanaf het begin was het 
verhogen van de benuttingsgraad van primaire energie voor mij een topprioreit. In de 
industrie en bij de productie van elektriciteit gaat op dit moment meer warmte de rivier, 
de zee of de lucht in dan de complete energiebehoefte voor gebouwverwarming en 
laagwaardige proceswarmte in de industrie. 
 
Het probleem is alleen dat vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten: geografisch, 
maar ook economisch. Het ligt wat de SP betreft voor de hand om door middel van 
ruimtelijk beleid, wettelijke eisen en financiële prikkels de nuttige toepassing van 
restwarmte te bevorderen. Daarnaast zijn er nog een aantal interessante duurzame 
bronnen van warmte, met name de zon en geothermie, die op termijn kunnen voorzien 
in een flink deel van de laagwaardige warmtevraag. 
 
Dat is geen blanco check voor iedereen die iets doet of wil gaan doen met 
warmtelevering. Binnen de Trias energetica staat energiebesparing op nummer één: 
energie die je niet nodig hebt hoef je niet op te wekken, ook niet duurzaam op te 
wekken. 
En daar zit wel een knelpunt voor warmtenetwerken, die kapitaalintensief zijn. 
Na de oplevering van een netwerk zal de warmtevraag van aangesloten gebouwen 
jaarlijks met 1-2% dalen, ten gevolge van energiebesparing. Dat is prima. Maar zonder 
flankerend beleid zal de exploitatie van het netwerk daardoor jaar in jaar uit minder 
economisch worden: de vraag neemt af, terwijl de kapitaallasten en de kosten voor 
leidingverliezen gelijk blijven. Ook het systeemrendement neemt hierdoor langzaam af. 
 
Om concurrerend te blijven moet er ook na de bouw geïnvesteerd worden in de 
optimalisatie van een netwerk. Een goed voorbeeld daarvan is Stadsverwarming 
Purmerend die afgelopen jaren systematisch gekeken heeft naar mogelijkheden om 
warmteverliezen te beperken en beheerkosten te verlagen. 
 
Een tweede strategie kan zijn om nieuwe klanten te winnen in het bestaande netwerk, 
waarmee de restcapaciteit weer benut wordt. Op deze manier blijft de geleverde warmte 
qua prijs concurrerend met de alternatieven. Dat is hard nodig, anders zal er zonder 
aansluitplicht niemand zich laten aansluiten. En met aansluitplicht zal er een 
volksopstand ontstaan. 
 
Daarmee kom ik op de wijziging Warmtewet, die ergens medio februari plenair 
behandeld zal worden door de Tweede Kamer. De behandeling is enkele weken na 
achter geschoven, om minister Spies van Binnenlandse Zaken de gelegenheid te geven 
haar standpunt over de aansluitplicht op warmtenetten nader in te vullen. 
 



Wat de SP-fractie betreft lost het wetsvoorstel een aantal problemen met de bestaande 
wet op: met name de stapeling van allerlei controle- en verantwoordingsmechanismen 
wordt flink teruggebracht. Wat blijft staan is het uitgangspunt dat de kosten van 
verwarming door middel van extern geleverde warmte niet meer mag kosten dan 
verwarming met een efficiënte HR-cv. 
 
Wij zijn op dit moment nog bezig om te kijken naar mogelijke amendering op het 
wetsvoorstel, waar mogelijk in samenwerking met andere fracties. 
De belangrijkste punten waar we naar kijken zijn. 
 
- kleine netten (“blokverwarming”) blijven onder huidige huurcommissieregime; 

huurcommissie gaat wel zoveel mogelijk over op systematiek NMDA 
- unbundling warmtenetten/leverantie warmte; de SP was en is nog steeds voorstander 

van geïntegreerde, publieke energiebedrijven; maar nu twee van de grootste 
stadsverwarmingsexploitanten geprivatiseerd zijn moet het eigendom van het 
netwerk worden ontkoppeld en in publieke handen gebracht. 

- Een oplopende verplichting tot het nuttig gebruiken van restwarmte van industrie en 
elektriciteitsproductie, dan wel een heffing op het lozen van warmte, om daarmee 
nuttig gebruik te stimuleren. 

- aanpakken free riders/aansluitplicht grootverbruikers in gebieden met een warmtenet 
- eventuele overwinsten terugsluizen via extra investeringen in efficiency netwerk, 

niet individueel naar de klant 
 
Dan het nieuwe Bouwbesluit 2012. Het kabinet heeft ingezet op een 
fundamentalistische vermindering van het aantal regels in het Bouwbesluit met 25%, 
om zo de administratieve lasten van burger en bedrijf te verlagen. Ik zal het hier niet 
hebben over de principiële onzinnigheid van deze gedachte, maar me beperken tot de 
gevolgen voor de eisen aan energiezuinigheid.  
 
Voor nieuwbouw komt de lat weer wat hoger te liggen door het aanscherpen van de 
EPC en de isolatie-eisen voor de gebouwschil. Waarschijnlijk worden die isolatie-eisen 
trouwens nog wat verder aangescherpt tot een Rc van 5 en een U-waarde voor ramen 
die iets lager wordt dan de 2,1 in het onlangs gepubliceerde besluit. 
 
Maar voor verbouwingen komt de lat veel lager te liggen, omdat daar de eisen 
gebaseerd worden op het rechtens verkregen niveau bij de oorspronkelijke 
bouwvergunning, die tientallen jaren geleden afgegeven kan zijn. Dan is er feitelijk 
helemaal geen sprake meer van eisen. 
 
Voor gebieden met warmtelevering is er in het nieuwe Bouwbesluit de mogelijkheid om 
een aansluitplicht op te leggen, met een kleine ontsnappingsroute: als een ontwikkelaar 
kan aantonen dat zijn plan met een alternatieve energievoorziening efficiënter is dan bij 
aansluiting op het warmtenet, dan kan die aansluiting niet worden afgedwongen. 
Minister Donner noemde bij het debat in december als voorbeeld een project met nul-
energiewoningen. 



Op een vraag van mijn collega Grashoff voegde hij daar aan toe dat de beoordeling 
gebaseerd mag worden op het totale energieverbruik van het warmtenet inclusief het 
nieuwe aan te sluiten object. Met die toelichting vond ik de voorgestelde regeling 
acceptabel, maar een aantal collega’s denkt daar anders over, dus die race is nog niet 
gelopen. 
 
In 2012 wordt de structuurvisie ondergrond aan de Kamer aangeboden. Daarmee komt 
er meer duidelijkheid over de spelregels voor de ondergrond, dat is een positieve 
ontwikkeling. Geothermie, warmte/koudeopslag, drinkwaterwinning, CCS, gasopslag: 
het wordt erg druk onder de aardkost, een stukje planologie is daar hard nodig. 
 
Tenslotte nog enkele opmerkingen over de benutting van restwarmte op 
industrieterreinen. Ik denk dat daar heel veel potentie zit voor rendabele toepassingen, 
maar het ontbreekt aan regie die vraag en aanbod bij elkaar brengt en knelpunten inzake 
leveringzekerheid voor de afnemers oplost. De SP is voorstander van een verplicht 
lidmaatschap van alle bedrijven op een terrein van een bedrijvenvereniging, die het 
mandaat krijgt om bepaalde collectieve voorzieningen met een gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen aan te leggen en te exploiteren. Op die manier wordt free 
riders de pas afgesneden. Natuurlijk zal alleen bij een profijtelijke investering een 
meerderheid van de bedrijven akkoord gaan. 
 
Ik wens u veel succes bij het uitrollen van kosteneffectieve en primaire energie 
besparende warmtenetwerken! 


