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Onderwerpen van vandaag
1. Wat zijn warmtenetten, welke warmtebronnen en 

huidige tarieven?

2. Verwachte groei van warmtenetten? Wat 
betekent dat huurders? Wat is het 
Startmotorkader?

3. Waarop moet de huurdersorganisatie letten als er 
plannen zijn om een wijk of buurt aan te sluiten 
op een warmtenet?



Wat zijn warmtenetten?
Warmte geleverd aan meerdere afnemers:

1. Grote warmtenetten

2. Kleine warmtenetten 

3. Blokverwarming / 
WarmteKoudeOpslag-installaties

NU: 5% stadverwarming en 6% blokverwarming



Afkortingen:

• WKO: warmte-koudeopslag

• WKC/WKK: warmte-krachtcentrale / 
warmtekrachtkoppeling

• 1.000 GJ = 1 TJ en 1.000 TJ = 1 PJ

• Gigajoule, Terrajoule en Petajoule



Afkortingen:

• ACM: Autoriteit Consument & Markt 
(toezichthouder)

• EB: Energiebelasting op gas en stroom

• VNG: Vereniging Nederlandse gemeenten 
(samenwerking gemeenten)



1. Grote 
warmtenetten

• Minstens 150 TJ

• 19 grote netten

• 340.000 aansluitingen

• 62% fossiel (WKC), 
18% afval en 
20% biomassa

• Veel warmteverlies



2. Kleine warmtenetten

• Meerdere 
gebouwen

• 100-200 netten

• 64.000 woningen

• 58% WKK, 
22% WKO, 
11% biomassa en 
overige



3. Blokverwarming

• Per complex
• Van <25 tot >200 

woningen
• 475.000 

woningen
• Meestal op 

aardgas, steeds 
vaker ook op 
stadswarmte of 
WKO



Bronnen voor warmtenetten
• Fossiele energie (gas en kolen)
• Afvalverbranding
• Biomassa
• Open en gesloten bodemenergie
• Geothermie
• Aquathermie
• Zonthermie



Warmte-etiket voor 
grote warmtenetten

Bron van warmte en duurzaamheid

• Hernieuwbaar en restwarmte

• CO2-besparing t.o.v. HR-ketel

• CO2 per GigaJoule

• Warmteverlies

Discussie over duurzaamheid



Vragenronde! 
Wat is jouw vraag of idee?



Warmtetarieven 2021 

Variabel Vast Bij 30 
GJ

Minder 
dan max.

ACM (maximaal) € 25,51 € 630 € 1.396 100%

SVP (Purmerend) € 25,51 € 569 € 1.334 -4%

Vattenfall € 25,51 € 505 € 1.271 -9%

Ennatuurlijk € 22,76 € 541 € 1.224 -12%

Eneco € 24,60 € 556 € 1.294 -7%

HVC € 24,23 € 513 € 1.240 -11%



Tarief: Niet-meer-dan-anders?

• Principe is gelijke kosten bij gasgebruik

• Berekening voor eigenaar-bewoner

• Discussie over basiscijfers (o.a. kosten 
aanschaf en onderhoud ketel)

• Voor huurders vrijwel altijd ongunstig



Niet-meer-dan-anders 2021 Gas Warmte

Vastrecht gas € 232,46

CV Aanschaf en onderhoud € 398,46

Afleverset € 152,33

Vastrecht warmte (sluitpost) € 478,60

Totaal € 630,93 € 630,93



Warmtelevering door verhuurders

• Warmte geleverd door de verhuurder en/of 
VVE valt niet meer onder de Warmtewet

• Afrekening warmte volgens regels 
servicekosten huurrecht

• Geschillen altijd bij de Huurcommissie

• 100% dochters ook verhuurder



Vragenronde! 
Wat is uw vraag of idee?



Forse groei verwacht warmtenetten

1. Klimaatakkoord -> 
Wijkaanpak 
aardgasvrij

2. Gemeentelijke 
warmtevisie

3. Startanalyse voor 
gemeenten



Zie de Startanalyse voor je eigen buurt

https://themasites.pbl.nl/leidraad-warmte/2020/

Wachtwoord: Start2020

https://themasites.pbl.nl/leidraad-warmte/2020/


Warmtewet 2.0 komt er aan
➢ NMDA voldoet al 

snel niet meer

➢ Nieuwe uitrol 
vereist nieuwe 
marktregels

➢ Monopolie vereist 
consumenten-
bescherming



Wat komt er in Warmtewet 2.0?

1. De wijze waarop de markt wordt 
georganiseerd (marktordening)

2. Regels voor het tarief van warmte

3. Regels voor de duurzaamheid van het 
warmtenet

Moet ingaan op 1 januari 2022



Reactie Woonbond op concept

• Biedt onvoldoende om vertrouwen 
afnemers te laten groeien

• Tarief maximeren, niet langer 
energiebelasting (EB) meenemen, 
onderscheid eigenaars- en gebruikersdeel

• Ruimte bieden aan andere modellen



Vragenronde! 
Wat is jouw vraag of idee?



Gevolgen ombouw woningen

• Vervangen CV en vervangen van 
kooktoestel

• Nieuwe leidingen (ook naar keuken)

• Soms ook isolatie noodzakelijk

• Subsidie voor verhuurder (SAH)

• Energieleverancier wordt monopolist



Wat is het Startmotorkader?

Afspraak tussen Aedes en warmtebedrijven 
met BZK, Woonbond en VNG aangehaakt.

1. Afspraak over vastrecht voor huurders

2. Inzicht in kosten en baten warmtenet

3. Inpassen in Wijkgerichte aanpak en 
daarbij particulieren meenemen



1. Vastrecht voor huurders

• Gaskosten: Vast leveringstarief, 
transportkosten en meettarief: € 249,89

• Bij overstap naar warmte vastrecht gelijk 
aan gas (dus geen € 621, maar € 249)

• Verschil (deels) naar verhuurder

• Variabel GJ-tarief blijft max. € 26,06



2. Inzicht in alle kosten en baten

• Gezamenlijk rekenmodel met alle kosten en 
baten van het warmtenet 

• Meer aansluitingen -> lagere kosten

• Subsidie voor corporaties, eenmalige bijdrage 
en eigenaarsdeel vastrecht

Transparantie? Berekeningen niet openbaar.



Punten Startmotorkader

• Woonbond: Variabel tarief moet lager dan 
ACM maximum

• Overstap vereist instemming huurders 
(70%)

• Maatwerk als alleen blokverwarming wordt 
vervangen door aansluiting op warmtenet



Agendeer aardgasvrije wijken

Gemeente maakt warmtevisie en moet 
zorgen voor participatie

A. Agendeer verduurzaming voor één of 
meer sessies of stel een werkgroep in

B. Streef naar afspraken over doelen, maar 
ook concrete afspraken



Mogelijke afspraken:

• Kosten overstap ‘all electric’ of 
warmtenet (bijv. elektrisch koken)

• Recht op onafhankelijke ondersteuning 
en deskundigheidsbevordering

• Lokale Monitor Woonlasten –
Energietransitie



Vragenronde! 
Wat is jouw vraag of idee?


