


Welkom

Moderator:

Wietse Walinga, directeur, Duurzaam Gebouwd

Op Locatie:

Thermo – Staete, DWA, Bodegraven



Programma

9.40 uur De warmtewet en de gevolgen voor de verduurzaming 
van de gebouwde omgeving
Door: Michel Chatelin, Eversheds

10.10 uur Case: vooruitstrevend warmteproject ‘Slim & open 
energienet van Zaanstad’

Door: Henry Staal, Gemeente Zaanstad & 

Lambert den Dekker, DWA

10.45 uur  Netwerken

11.30 uur Einde



kennisplatform over duurzaam bouwen





Missie



“Kennis is het 

enige dat je kunt 
vermenigvuldigen 

door het te delen”



Verbinden







Partners, experts, etc.



contentpartners





Fase 3: CEO Media(2010/11)
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Warmtewet

in vogelvlucht

Michel Chatelin
8 april 2014



Eversheds

Dutch with a global touch

• advocaten & notarissen 

• met sectorkennis (duurzame energie)

• weten wat er speelt, risico’s en kansen

• Amsterdam en Rotterdam (100 medewerkers)

• Eversheds Internationaal: 51 kantoren in 30 landen

• 4.300 medewerkers, 2.500 professionals



Warmte
Wet en regelgeving

– SER Energieakkoord

– Energie Efficiëntie Richtlijn

– Warmtewet



Warmtewet

10 jaar verder ….

• Lange geschiedenis: wetvoorstel 2003, inwerkingtreding 1 
januari 2014.

• Aanpassingen:

– Tariefstelsel: schrappen redelijke prijs, uitgangspunt is maximum 
prijs o.b.v. NMDA

– Reikwijdte gebruikersgroepen beperkt tot 100 kW

– Invoeren rendementsmonitor en rendementstoets

– Noodvoorziening aangescherpt: aanwijzing leverancier door de 
Minister; verplicht gasnet; exploitatiesteun

– Ontheffing vergunningsplicht voor verhuurder en eigenaar

– Geen terugwerkende kracht; gefaseerde inwerkingtreding

– Aanpassing sanctiestelsel



Diversiteit

in de warmtemarkt

Diversiteit van warmtenetten en spelers maakt regulering en toepassing van 
de Warmtewet complex. 

- grote en kleine projecten

- techniek:
• gas
• restwarmte
• warmte-koude-opslag (WKO)
• diepe geothermie
• biomassa

Wie leveren warmte?
– traditionele energiebedrijven
– woningcorporaties
– VvE’s
– installateurs
– waterbedrijven
– nieuwe private warmtebedrijven
– afvalbedrijven
– warmtebedrijven opgezet in PPS structuren



Warmtewet

Algemeen

• Uitgangspunt: iedereen moet tegen betaalbare prijzen over 
warmte kunnen beschikken.

• Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Warmtewet: 
uitwerking verbod op misbruik van een economische 
machtspositie zoals opgenomen in de Mededingingswet.



Warmtemarkt

Stand

• 8% van alle Nederlandse huishoudens is aangesloten op een 
warmtenet.

• Schatting 8.000 warmteleveranciers, zeer divers samenstelling

• Waarschijnlijk 40-50 leveranciers vergunningplichtig



Warmtewet
Warmte

• Kern: warmte

• Definitie warmte: warm water of tapwater bestemd voor 
ruimteverwarming, sanitaire doeleinden en huishoudelijk gebruik

• Onafhankelijk van technologie



Warmtewet

Koude

• Valt koude-levering onder de wet?

• Oude artikel 2a: koude tegen redelijke prijzen en voorwaarden.

• Oude definitie koude: koud water bestemd voor ruimtekoeling. 

• Artikel 2a en koude definitie zijn vervallen. Overwegingen MvT:

– Koude is niet een eerste levensbehoefte

– Voor levering van koude bestaan alternatieven

– Gebonden klanten bestaan niet bij koude

– Verplichting gescheiden boekhouding warmte en koude opgenomen

• Nogmaals bevestigd bij veegwet (25 januari 2014): 

– definitie warmte: warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming,                      
sanitaire doeleinden en huishoudelijk gebruik.



Warmtewet

Spelers

• verbruiker

• producent

• leverancier

• noodleverancier

• ACM

• Minister van Economische Zaken

• geen netbeheerder



Warmtewet

Verbruiker

• De wet ziet op kleinverbruikers: een persoon die warmte afneemt 
van een warmtenet en een aansluiting heeft van maximaal 100 
kilowatt. 

• Verlaagd van 1.000 naar 100

• Bescherming:

– tariefbescherming

– transparantie in dienstverlening

– leveringszekerheid

– onafhankelijk toezicht

• Grootverbruikers moeten voor zichzelf zorgen



Warmtewet

Producent

• Producent: een persoon die zich bezighoudt met productie van warmte.

• Artikel 2 lid 8: Verplichting producent te onderhandelen.

• Artikel 12b lid 1: Producent die de productie beëindigt moet dat melden bij de 
Minister. 

• Artikel 12c lid 4: Opdracht aan een producent warmte te produceren en ter 
beschikking te stellen aan een noodleverancier. 

• Artikel 13 lid 1: De Minister kan van een producent de gegevens en inlichtingen 
verlangen die hij nodig heeft voor de uitvoering van de wet en voor het opstellen 
van het energierapport. 

• Artikel 16: De ACM kan metingen verrichten bij een producent. 

• Artikel 43: Aan een producent kunnen eisen worden gesteld met betrekking tot het 
nuttig gebruik van restwarmte. 



Warmtewet

Leverancier

• Een groot deel van de wet bevat verplichtingen voor de leverancier

• Levering aan kleinverbruikers is vergunningplichtig

• Vergunningstelsel:

– organisatorische, financiële en technische kwaliteiten

• Vergunning niet vereist:

– warmtelevering aan ten hoogste 10 verbruikers tegelijk

– per jaar niet meer warmte leveren dan 10.000 GJ

– levering door verhuurder of eigenaar van de gebouwen ten 
behoeve waarvan de warmte wordt geleverd 

(ook VvE’s en energie BV’s van woningcorporaties)



Warmtewet  

Leverancier

• Zorgvuldigheidsnormen gelden ook voor niet-
vergunninghouders

– betrouwbare levering

– redelijke prijzen en voorwaarden

– goede kwaliteit van dienstverlening

• Leveringsovereenkomst

– gegevens exploitant

– omschrijving te leveren goederen en diensten

– voorwaarden opschorting en beëindiging overeenkomst

– vergoedingen



Warmtewet  

Leverancier

• Enkele verplichtingen:

– volledige en gespecificeerde nota

– geen discriminatie (tenzij gerechtvaardigd)

– in kennis stellen van wijzigingen in prijzen en voorwaarden

– zorgvuldigheid bij afsluiting of onderbreking van de levering

– goede bereikbaarheid

– data protectie 

• Administratie:

– boekhouding (integrale kosten en opbrengsten)

– storingsregister en publicatie

– afzonderlijke boekhouding warmte en koude

– jaarverslag vermeldt de prijs en integrale kosten en opbrengsten 
(met accountantsverklaring)



Warmtewet

Leverancier

• Inkomsten :

– Maximumprijs warmte

– Koude tarieven

– Redelijke kosten voor de warmtewisselaar

– Aansluitbijdrage voor aansluiting op een bestaand warmtenet

– Verhuur individuele meter

– Meettarief

• Afrekenen daadwerkelijk gebruik (geen correcties meer door leveranciers): beroep 
op gerechtvaardigde discriminatie? 

• Daadwerkelijk gebruik wordt vastgesteld door:



Warmtewet

Leverancier

• VvE’s zijn niet vergunningplichting,  maar zijn wel leverancier 
onder de Warmtewet. Past de Warmtewet op de VvE?

– NMDA

– administratieve lasten

– compensatievergoeding 



Warmtewet

ACM

• toezicht (signaal gedreven toezicht – ACM gaat niet speuren)

– administratieve sancties i.p.v. strafrechtelijke sancties

– boete maximaal 450.000 euro of 1% van de omzet, 
alsmede last onder dwangsom in geval van schending van : 
leveranciersverplichtingen, maximumprijs, vergunningsplicht, 
informatieplicht

• rendementsmonitor (telkens na twee jaar verslag aan Minister)

• invoering rendementstoets?

• vaststellen maximumprijs



Warmtewet

De Minister van Economische Zaken

• Vergunningverlening

• Voorschriften en beperkingen verbinden aan een vergunning

• Vergunning intrekking

• Noodvoorziening



Warmtewet

Hoe is de noodvoorziening geregeld?

– Leverancier of producent doet melding bij Minister van voornemen 
tot beëindigen of betalingsonmacht

– Minister kan voorzieningen opdragen en bij gevaar betrouwbaarheid 
en continuïteit stille curator aanstellen

– Minister kan noodleverancier aanwijzen voor beheer en onderhoud 
tegen redelijke vergoeding

– Minister kan warmteproductie opdragen

– Medewerkingsplicht

– Minister kan netbeheerder aanleg gasnet opdragen



Warmtewet

Financiële kant van noodvoorziening

– Redelijke vergoeding voor beheer en correctief onderhoud

– Bij gebreke redelijk rendement op basis van NMDA-prijs 
exploitatiesteun door de Minister



Eversheds kantoren:

Amsterdam 

De Cuserstraat 85a

1081 CN  Amsterdam

Rotterdam

Bahialaan 400

3065 WC Rotterdam

@ Lid van Eversheds International. Eversheds is wereldwijd vertegenwoordigd met 51 kantoren in 30 landen.  

E: michelchatelin@eversheds.nl

M:  06 – 54343221

T:  020 – 5600651

Vragen?





Open en slim energienet Zaanstad
Duurzaam Gebouwd Op Locatie

Klimaatneutraal: de 4e decentralisatie

Henry Staal, coördinator Duurzame Energie, gemeente Zaanstad

Lambert den Dekker, manager / senior adviseur, DWA



PAGINA

Inhoud

• Terugblik en aanleiding

• Samenwerkende partijen

• Open en slim energienet

• Werkzaamheden & aanpak

• Voorlopige resultaten

• Leerpunten

• Vragen

Duurzaam Gebouwd Op Locatie49



PAGINA

Terugblik en aanleiding

Start Klimaatprogramma:

• Constatering grote hoeveelheden 

restwarmte aanwezig in Zaanstad.

• Warmte- en koudenetwerk op basis 

van restwarmte als kans.

• Verkenning haalbaarheid warmte- en 

koudenetwerk (2011):

– Warmtenet mogelijk rendabel.

– Bestaande bouw cruciaal.

– Grote bijdrage klimaatdoelstelling.

Duurzaam Gebouwd Op Locatie50



PAGINA

Terugblik en aanleiding

September 2011:

• B&W besluit:

– Continuering gemeentelijke 

regierol.

– Identificeren lokale kansen.

– Versterken draagvlak.
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PAGINA

Terugblik en aanleiding

Zaanstad:

• Van ouds een uitdagende mix 

tussen woon- en werkfuncties.

• Zaans Evenwicht.
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PAGINA

Dag van de Duurzaamheid: 10 oktober 2013

ondertekening samenwerkingsovereenkomst 
‘Open en Slim energienet Zaanstad’
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PAGINA

Samenwerkende partijen

Producenten

HHNK

AEB / Westpoort Warmte

Bio Forte

Tate & Lyle

United Biscuits

Goglio

Afnemers

Rochdale

ZVH

Parteon

Evean

ZMC

Verbinding

HVC

Dalkia

Alliander

Liander

Cofely

Gemeente Zaanstad

Provincie Noord-Holland

Forbo

OCK

Paulowna

Inzet op samenwerking:

Gemeente faciliteert en voert regie.
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PAGINA

Open en slim energienet

• Open en slim energienet?

– Slim:

• Uitdaging industrieën: warmte & elektriciteit.

• Teveel ingekochte elektriciteit; boetes. Extra business: ‘Power to Heat’.

– Open:

• Iedereen kan tegen dezelfde condities (rest)warmte op het net zetten.

– Energienet: 

• Restwarmte en met rest-

elektriciteit geproduceerde 

warmte kan op het open 

net worden gezet.
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PAGINA

Werkzaamheden

2014:

• Activiteiten:

– Uitwerken gezamenlijke visie voor gemeentebreed net, opzet 

business cases en verkenning rollen.

– Verkenning mogelijkheid tot gezamenlijke inkoop elektriciteit / gas.

– Productie warmte met tijdelijke overschotten, teveel ingekochte of 

teveel geproduceerde, elektriciteit.

• Zaanstad is klaar voor de 4e decentralisatie → Let’s Go!
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PAGINA

Aanpak: gebruiker centraal

• Principes van samenwerking:

– Wederzijds vertrouwen, open 

communicatie en transparantie 

essentiële bouwstenen.

– Onafhankelijk procesmanagement: 

Servicepunt Duurzame Energie.

• Gebruiker centraal:

– Aansluiting zoeken bij denkkaders 

ontwikkelaars, vastgoedbeheerders, 

corporaties, burgers en industrieën.

– Bestaande bouw: business case moet 

minstens ‘minder-dan-anders’ zijn.
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Contouren 

Zuid
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PAGINA

Contouren 

Noord
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PAGINA

Voorlopige resultaten

Maart 2014:

• Discrepantie in geïnventariseerde warmtevraag/aanbod bij partijen:

– 8.000 woningequivalenten vraag.

– 5.000 woningequivalenten aanbod (hoge temperatuur).

• Aanvullend warmte benodigd, mogelijkheden:

– Inzet laag temperatuur warmte en opwaarderen met elektrische 

hoge temperatuur warmtepompen -> ‘power-to-heat’!

– AEB.

– Biomassa.

– Piekketels (gas).
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PAGINA

Voorlopige resultaten

Q2 2014:

• Business cases bekend.

• Besluitvorming omgeving ZMC.

• Uitdieping business case Zuid en contouren consortium

Q3/Q4 2014:

• Besluitvorming overige cases t.b.v. restwarmtenet.

2015:

• Startbouw.

• Eerste (rest)warmtelevering (Q4 2015).
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PAGINA

Leerpunten en conclusies

Henry:

• Duidelijke enthousiaste trekker nodig.

• Haak aan bij relevante thema’s.

• Open en gezamenlijke communicatie! Samen maak je het project.

• Intensieve samenwerking op het gebied van energie brengt partijen 

op ideeën en in beweging, maar blijf concreet!

Lambert:

• Noodzaak om te werken met kwalitatief goede / up-to-date informatie.

• Wat is de juiste referentie?

• Dromen, durven, doen.

• Mate van benodigd commitment verschilt in de fasering.
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Vragen?

Duurzaam Gebouwd Op Locatie63



Dank voor uw aanwezigheid

Graag het evaluatieformulier invullen!

Agenda
6 t/m 8 mei – Building Holland - Amsterdam

13 mei – DGOL Zorgvastgoed – Den Bosch

21 mei – DGOL Esco’s - Deventer

18 juni – DGOL Renovatie - Rosmalen


