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Veen

Geachte mevrouw Yeşilgöz – Zegerius,
Middels deze brief uiten de Woonbond, Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond hun
zorgen over de gigantische stijging van de maximale warmtetarieven per 1 januari 20221. In dat
kader doen wij de volgende voorstellen die we graag in deze brief toelichten.
−
−
−
−

De consumentenorganisaties zien graag dat uw ministerie met warmteleveranciers om
tafel gaat om betaalbaarheid te borgen.
Pas de huidige warmtewet (en/of lagere wet- en regelgeving) aan door het
belastinggedeelte van de gasreferentie los te laten.
Maak haast met de Wet collectieve warmtevoorziening inclusief eerlijke tariefstelling.
Blijf inzetten op het beter isoleren van woningen om het verbruik te verminderen.

Ingrijpen op korte termijn noodzakelijk
Het maximumtarief van warmtenetten is gekoppeld aan het gastarief. Door de recente enorme
stijging van de gastarieven stijgen ook de tarieven voor warmtenetten.
Warmtenetten zijn meestal duurzamer dan aardgas. Huishoudens op een warmtenet zijn al van
het aardgas af, maar worden door het Niet-Meer-Dan-Anders-tarief alsnog gestraft voor het uit
de hand lopen van de gasprijzen.
Al jaren vinden de Consumentenbond, Woonbond en Vereniging Eigen Huis deze koppeling
niet houdbaar. De recente prijsexplosie van het maximale tarief vergroot de noodzaak om
onmiddellijk actie te ondernemen om de betaalbaarheid te vergroten.
De consumentenorganisaties roepen warmteleveranciers daarom op om hun eigen
warmtetarieven zeer beperkt te laten stijgen. In ieder geval met maximaal de hoogte van de
eerder aangekondigde overheidscompensatie van de energienota.
Indien warmteleveranciers hierdoor aantoonbaar financieel in de knel komen, moeten het
ministerie en de warmteleveranciers zo snel mogelijk om tafel om te bekijken of flankerend
beleid, zoals bijvoorbeeld een tijdelijke exploitatiesubsidie vanuit de overheid, noodzakelijk is
om warmteleveranciers te compenseren.
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De Consumentenbond, Woonbond en Vereniging Eigen Huis zien graag dat uw ministerie hierin
de regie neemt en met warmteleveranciers om tafel gaat.
Huidige warmtewet aanpassen
De huidige maximale warmtetarieven zijn ook gekoppeld aan de ontwikkeling van de
energiebelastingen, opslag duurzame energie en btw. Het nieuwe kabinet heeft de ambitie om
de gasbelasting de komende jaren verder te verhogen. Dit om aardgas minder aantrekkelijk te
maken. Consumenten op een warmtenet, die al geen aardgas meer gebruiken, zijn hiervan de
dupe.
Wat betreft de Consumentenbond, Woonbond en Vereniging Eigen Huis wordt de koppeling
van de warmtetarieven aan de gasbelasting en de opslag duurzame energie daarom geheel
losgelaten en wordt zo de betaalbaarheid vergroot 2. Dit moet komend jaar worden geregeld in
de huidige Warmtewet en/of lagere wet- en regelgeving.
Ook kan worden gekeken of in plaats van één peildatum (december) voor de vaststelling van de
gastarieven niet beter gewerkt kan worden met bijvoorbeeld een jaargemiddelde. Te voorzien is
dat de gastarieven immers in december relatief hoog zijn.
Maak haast van eerlijkere tariefstelling
Consumenten op een warmtenet zijn gebonden aan één aanbieder. Ze kunnen niet
overstappen. Een goede vorm van prijsregulering is dan ook van essentieel belang. De nieuwe
Wet collectieve warmtevoorziening, die dit mede moet regelen, laat al te lang op zich wachten.
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de komende jaren vele duizenden nieuwe
huishoudens worden aangesloten op een warmtenet.
Beslissende factor bij het realiseren van deze ambitie is draagvlak onder bewoners voor de
transitie. Dit wordt mede bepaald door de mate waarin een warmtenet een aantrekkelijk en
betaalbaar alternatief wordt voor huishoudens.
De in het coalitieakkoord aangekondigde subsidie om de onrendabele top van nieuwe
collectieve warmteprojecten voor huiseigenaren deels weg te nemen is daarbij een belangrijke
stap. De huidige enorme prijsstijgingen van de warmtetarieven werken echter nadelig voor het
draagvlak en de portemonnee van bewoners. Dit geldt ook voor toekomstige collectieve
warmteprojecten.
Daarom moet haast worden gemaakt met de nieuwe wet collectieve warmtevoorziening. Wij
pleiten daarbij voor een nieuw tariefstelsel dat eerlijker, transparanter en betaalbaarder uitpakt
voor huishoudens.
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Isoleren
De consumentenorganisaties zijn positief over het voornemen van het nieuwe kabinet om de
komende jaren extra te investeren in het beter isoleren van woningen. Ook huishoudens op een
warmtenet moeten geholpen worden met het nemen van slimme isolatiestappen zodat het
verbruik naar beneden kan en de betaalbaarheid wordt vergroot.
Warmtenetten kunnen een duurzamer en betaalbaarder alternatief zijn voor aardgas. Dit gaat
echter niet vanzelf. De consumentenorganisaties denken graag mee in de verdere invulling en
zijn uiteraard meer dan bereid e.e.a. toe te lichten.
Mede namens de Woonbond en de Consumentenbond,
Met vriendelijke groet,
Vereniging Eigen Huis

Cindy M. Kremer
Algemeen directeur

CC: vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat

