
  

De Warmtewet, gaan we nu echt voor 
besparing en verduurzaming of hebben 

we een bureaucratisch monster?
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Warmte is de grootste post in de 
energievoorziening

En we blijven hiervoor maar 
aardgas verbranden.

Waarom?????



  



  



  

Warmte is in NL een miljardenmarkt

• Voor verwarming en warm tapwater wordt 
ca. 20 mld. m3 aardgas per jaar gebruikt.

• Aan investeringen en onderhoud ca. € 2 
mld. per jaar?

• Op wereldschaal zijn warmte en koeling 
de energievreters



  

Energiegebruik woningen

• Totaal ca. 10 mrd. m3 aardgas voor 
warmte en ca. 25 mrd. kWhe

• Bestaande woning gemiddeld 50% 
verwarming, 15% warm water en 35% 
elektriciteit

• Nieuwe woning ca. 20/20/60%
• Ca 90 % woningen gebouwd voor 1990 en 

we zijn vooral met de 20% verwarming 
voor nieuwe woningen bezig



  

Haalbare energieprestaties t.o.v. 
HR ketel is 1

• Micro WKK > 0,85
• Warmtepomp 0,5-0,8
• Traditionele stadsverwarming en gasmotoren 

>0,5

• LT stadsverwarming ca. 0,25
• Echte restwarmte, geothermie en zon ca. 0,10
• Combinaties van technieken

• Duurzaamheidaandeel?



  

Alle opties zijn beter dan de 
HR ketel,

Maar zijn op korte termijn duurder 
en riskanter



  



  



  

De Warmtewet beschermt afnemers 
maar..

Dreigt investeringen in 
verduurzaming te 

blokkeren



  

De geschiedenis van de wet

• Initiatief CDA in 2003
• Basis is wantrouwen naar 

energiebedrijven, te hoge tarieven en 
woekerwinsten. Nooit bewezen, wel 
verwachtingen gewekt.

• EZ/toezichthouder moet nu de 
operationele vertaalslag maken

• Eerste voorstellen na zomerreces



  

Voor wie?

• Voor alle collectieve warmtesystemen voor 
zover aansluitingen < 1000kW tenzij…..

• Aantal afnemers < 10 tenzij…
• Totale afname < 10.000GJ tenzij….

• Leverancier eigenaar van gebouwen is
• Nog niet voor koeling
• Gaan afnemers kleinere projecten niet 

dezelfde condities eisen?



  

Tarieven

• Maximum tarief op basis NMDA, zijnde 
gelijke integrale kosten als HR ketel over 
30 jaar op basis rendementsmethode, dus 
geen extra aansluitbijdrage, besparing op 
andere EPC kosten of andere subsidies

• Per project tarief op basis cost plus met 
redelijk rendement vergelijkbaar met 
methodiek e en G netbeheerders. Hoe dit 
uitvoeren? 



  

Positie producenten

• Onderhandelingsplicht op basis redelijke 
prijzen/tarieven

• Mogelijk komt er subsidie op basis 
besparing CO2 emissie middels 
warmtecertificaten

• Overheid kan eisen gaan stellen t.a.v. 
benutting restwarmte



  

Positie lokale overheden

• Mogen geen afwijkende regels hanteren
• Wel blijven hun BAEI mogelijkheden van 

kracht
• Het belang van lokale betrokkenheid en 

stimulering komt niet aan de orde



  

Pooling

• Tijdelijke (10 jaar) ontheffingen van redelijk 
tarief per project tot maximum tarief lijkt 
mogelijk om verliesgevende projecten te 
compenseren.

• Draagt overheid het risico als compensatie 
niet mogelijk is?

• Mogelijk grote tariefverschillen tussen 
projecten. Is dit politiek verkoopbaar?



  

Invoering met terugwerkende 
kracht tot 01-01-2007

• Voor de spelregels totale wet duidelijk zijn 
duurt nog……?

• Is dit praktisch en juridisch mogelijk?
• Wat gebeurt er met lopende 

tariefrechtszaken?
• De verwachting bij afnemers van een 

korting van 25% is gewekt, maar zal niet 
worden gerealiseerd



  

Diversen 1

• Er komt een toeslag op de E rekening van 
alle Nederlanders om de niet gedekte 
kosten/subsidies te betalen. Lijkt een open 
eind regeling

• Financiële rapportage per project verplicht

• Regelingen voor leveringszekerheid
• Geen enkele afspraak over 

energiebesparing.



  

Diversen 2

• Toezichthouder heeft uiterst negatief 
rapport over wet geschreven

• Wie bij EZ/toezichthouder kan en wil deze 
problematiek snel en pragmatisch 
oplossen en welke rol kunnen 
marktpartijen hierbij vervullen?



  

Conclusies

• Zie mijn notitie van 25 februari 2009
• Deze wet heeft niets met een structureel 

beleid te maken
• Afstand tussen beleid en praktijk 

gigantisch
• Door onduidelijkheid stoppen de juist op 

gang gekomen initiatieven

• Waarom blijft het zo stil????



  



  



  



  



  

Voor verdere informatie

www.teusvaneck.nl
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