
Warmtewet 2.0 - de Wet collectievewarmtevoorziening
Warmtenetten binnen zeven jaar grotendeels in publieke handen
November 2022



De Minister voor Klimaat en Energie 
Rob Jetten heeft in een Kamerbrief op 
21 oktober 2022 aangekondigd dat 
vanaf 2032 alleen nog bedrijven die 
voor minstens de helft in publieke 
handen zijn collectieve 
warmtevoorziening mogen aanleggen. 
Zo wil het kabinet ervoor zorgen dat 
publieke partijen, zoals gemeenten en 
provincies, voldoende 
sturingsmogelijkheden en 
bevoegdheden hebben op de groei van 
warmtenetten. Wat weten we van deze 
nieuwe warmtewet, de Wet collectieve 
warmtevoorziening (Wcw)?
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Warmtenetten kunnen een alternatief 
bieden voor aardgas in het verwarmen 
van huizen. Warmte komt o.a. van 
elektriciteitscentrales, geothermie, 
afvalverbrandingsinstallaties of als 
restproduct van datacenters of uit 
industriële processen. Via geïsoleerde 
waterleidingen in de grond kan warmte 
getransporteerd worden naar huizen. 
Binnenshuis wordt met de warmte via 
een wisselaar in de meterkast de 
centrale verwarming en het 
douchewater opgewarmd. De 
technologie van een warmtenet is 
beproefd: Utrecht kreeg namelijk al in 
1923 als eerste stad in Nederland 
stadsverwarming.

Op dit moment zijn er zo’n 500.000 
huishoudens in Nederland aangesloten 
op een warmtenet. Het kabinet heeft de 
doelstelling om dit aantal vóór 2030 te 
verdubbelen, met de ambitie om 
vervolgens te groeien naar circa 2,5 
miljoen nieuwe aansluitingen in 2050. 
Dit brengt een forse investeringsopgave 
met zich mee: de totale investeringssom 
is begroot op zo’n EUR 5,6 miljard tot 
2030 en EUR 40 miljard tot 2050, in lijn 
met Deloitte’s voorspelling in haar 
artikel ‘Heat is hot – renewable energy 
is the future’. De Wcw beoogt dat 
middels invoering van nieuwe regulering 
warmte een betaalbaar, betrouwbaar 
en duurzaam alternatief voor aardgas is.
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Warmte, eenalternatiefvooraardgas?

Vanaf 2032 mogen alleen bedrijven 
die minstens voor de helft in 

publieke handen zijn nog 
collectieve warmte voorziening 

aanleggen
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Tariefregulering losgekoppeld van de 
gasprijs

Afnemers die gebruik maken van 
warmte kunnen geen andere 
leverancier kiezen, aangezien er 
doorgaans maar één warmtenetwerk 
beschikbaar is. Het warmtebedrijf

heeft daarom een monopoliepositie. 
Om afnemers, met name 
consumenten met een kleine 
aansluiting, te beschermen tegen 
hoge prijzen is het warmtetarief 
sinds
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Het kabinet heeft de 
doelstelling om vóór 2030 het 
aantal aansluitingen op een 

warmtenet te verdubbelen tot 1 
miljoen, met de ambitie om te 

groeien naar 
2,5 miljoen aansluitingen 

in 2050

Nieuwe tariefregulering vanaf 
1 januari 2025 op basis van 

daadwerkelijke kosten in plaats 
van koppeling met de gasprijs
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2014 gereguleerd en mag 
verwarming via warmte niet meer 
kosten dan verwarming via aardgas 
(het niet-meer-dan-anders-principe).
Vanwege het niet-meer-dan-anders-
principe is het tarief voor warmte 
(grotendeels) gekoppeld aan de 
gasprijs. Met de huidige gestegen 
gasprijs is daarom ook de prijs voor 
warmte gestegen, terwijl de 
productiekosten niet altijd 
verbandhouden met de gasprijs. 

De Minister wil daarom met ingang 
van 1 januari 2025 een 
tariefregulering invoeren die uitgaat 
van de daadwerkelijke kosten van de 
warmte en het netwerk. Het 
warmtetarief zou dan per 
verzorgingsgebied kunnen worden 
vastgesteld, waarbij de prijs voor 
warmte afhankelijk wordt van de 
manier waarop het is opgewekt.

Na invoering van de nieuwe 
warmtewet kunnen gemeenten alleen 
nog warmtebedrijven voor nieuw 
warmtekavels aanwijzen als één of 
meerdere publieke partij gezamenlijk 
een direct of indirect 
meerderheidsaandeel in het 
warmtebedrijf hebben. Het zal voor 
private (commerciële) partijen nog 
steeds mogelijk zijn actief te zijn als 
warmtebedrijf, maar dan wel alleen in 
de vorm van een joint-venture met een 
warmtebedrijf dat in publieke handen 
is of als minderheidsaandeelhouder. 

Voor kleinere collectieve 
warmtesystemen (met minder dan 1500 
aansluitingen) gaat de verplichting om 
de infrastructuur in publieke handen te 
hebben niet gelden: in dit domein blijft 
het mogelijk voor private partijen om 
zelfstandig een warmtesysteem aan te 
leggen en te exploiteren. Het 
uitgangspunt van de Minister blijft een 
integrale (eind)verantwoordelijkheid 
voor warmtelevering en productie of 
inkoop van warmte. Er bestaat daarom 
geen mogelijkheid tot een gesplitst 
model zoals we met de distributie en 
levering van gas en elektriciteit kennen.

Eigendomin publiekehanden

04

Het zal tijd kosten om de benodigde 
publieke realisatiekracht (financieel en 
organisatorisch) voor warmtebedrijven 
in publieke handen op te bouwen. Er 
wordt daarom een ingroeiperiode van 
7 jaar gehanteerd. Gedurende de 
ingroeiperiode (juli 2024 – juli 2031) 
kunnen gemeenten nog 
warmtebedrijven aanwijzen die niet

voor het merendeel in publieke handen 
zijn. Dit is alleen mogelijk als er geen 
voldoende gekwalificeerd 
warmtebedrijf met infrastructuur in 
publieke handen beschikbaar is om 
aangewezen te worden De uitzondering 
op de aanwijzing van bedrijven die niet 
in publieke handen zijn, komt te 
vervallen in juli 2031.

Ingroeiperiodevan 7 jaar
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Met warmte-infrastructuur 
in publieke handen beoogt 
de Minister gemeenten en 

provincies voldoende 
sturingsmogelijkheden 

en bevoegdheden te geven voor 
de groei van warmtenetten

Een ingroeiperiode van 
7 jaar (tot en met juli 2031) 
moet de ontwikkeling van 

de benodigde publieke 
realisatiekracht overbruggen



Er zijn op dit moment warmtebedrijven 
waarbij de infrastructuur niet in 
publieke handen is. Voor deze 
bedrijven zal worden uitgegaan van 
een overgangsrecht met zogenaamde 
uitgestelde werking. Hierdoor zal deze 
infrastructuur niet direct, maar pas na 
afloop van de aanwijzing (20 tot 30 
jaar) in publieke handen komen. De 
Minister wil zo bestaande 
warmtebedrijven voldoende tijd en 
ruimte geven om hun investering terug 
te verdienen.

De Minister zal de komende tijd in 
overleg treden met medeoverheden, de 
warmtesector en de financiële sector 
om tot afspraken te komen over het 
gezamenlijk werken aan de opbouw van 
publieke realisatiekracht (zowel 
financieel als organisatorisch). 

De totale publieke investering is 
afhankelijk van de mate van 
nagestreefde publiek eigendom en in 
relatie tot het benodigde eigen 
vermogen in de warmtebedrijven. De 
Minister merkt op dat de publieke 
middelen waarschijnlijk voor een 
aanzienlijk deel door de Staat zullen 
moeten worden ingebracht, omdat 
gemeenten en provincies daarvoor 
beperkte ruimte zien. 

In het coalitieakkoord is EUR 5,6 
miljard gereserveerd tot en met 2030 
voor de uitvoeringskosten van 
medeoverheden en planbureaus voor 
de uitvoering van het klimaatakkoord –
voor de eventuele resterende 
investeringsopgave zal dekking moeten 
worden gevonden volgens de 
begrotingsregels.

Overgangsrecht voorbestaande
netwerken en versterking publieke
realisatiekracht

BeoogdetijdslijnenWcw

Wetsvoorstel naar de Raad van State in het eerste kwartaal van 2023 

Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer na het zomerreces 2023 

Voorgenomen inwerkingtreding wet per 1 juli 2024

Introductie (op kosten gebaseerde) tariefregulering op 1 januari 2025
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Voor bestaande netwerken in 
private handen zal de 
infrastructuur na een 

periode van 20 tot 30 jaar 
overgaan naar publieke 

handen
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