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Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 13 februari behandelt u de herziende Warmtewet. Hoewel de herziende warmtewet een 

aantal verbeteringen bevat brengen Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond graag 

een drietal fundamentele issues onder uw aandacht. We hopen dat u hier in het debat 

aandacht aan wil geven.  

 

Marktwerking 

Op dit moment zijn consumenten met stadsverwarming met handen en voeten gebonden 

aan hun leverancier. De nieuwe wet lost het fundamentele probleem van het ontbreken van 

marktwerking en de daaruit voortvloeiende issues voor de consument niet op. Meer 

marktwerking komt ten goede aan de keuzevrijheid van consumenten en voor het draagvlak 

van warmtenetten1. Net als bij de vrijgegeven elektriciteits- en gasmarkt kan keuzevrijheid 

leiden tot meer concurrentie onder de aanbieders op prijs, service en duurzaamheid. De 

schaalsprong die gemaakt gaat worden in het kader van de van aardgas-los ambitie biedt 

kansen.  

 

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond dringen er op aan dat de mogelijkheden tot 

meer marktwerking bij warmtenetten worden onderzocht en dat waar nodig barrières worden 

weggenomen.   

 
Energienota 

Het is op dit moment onduidelijk hoe de nieuwe warmtewet en de lagere regelgeving gaat 

uitpakken op de energienota van de consument. Dit terwijl de prijs van stadsverwarming al 

jaren een heikel punt is, en de energienota voor veel mensen naast de hypotheeklasten de 

grootste maandlast is. Ook de Raad van State geeft in haar advies aan dat er meer inzicht 

moet worden gegeven in de financiële consequenties van het wetsvoorstel voor 

consumenten2.  

 

 

                                                
1 https://www.volkskrant.nl/opinie/opinie-wie-loopt-er-warm-voor-stadsverwarming~a4543474/ 
2 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar 
aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)  



 

 

 

 

 

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond dringen er op aan dat er een garantie wordt 

gegeven waardoor consumenten op stadsverwarming inderdaad Niet Meer Dan Anders 

betalen.  

 

Duidelijk moet worden gemaakt wat de nieuwe warmtewet betekent voor de hoogte van de 

energienota van consumenten. Gedifferentieerd naar verschillende verbruiken en 

huishoudens. Daarbij moet ook een vergelijking worden gemaakt met de energienota’s van 

huishoudens op gas.  
 

Koppeling aan gasprijs 

De prijs van stadsverwarming is o.a. gekoppeld aan de ontwikkeling van de gasprijs.  

Gezien de ambitie om aardgas minder aantrekkelijk te maken door onder andere de 

belastingen op aardgas stelselmatig te verhogen is deze koppeling niet toekomstbestendig. 

Stadsverwarming is namelijk één van de alternatieven voor aardgas. De vereniging ziet 

graag dat deze koppeling los wordt gelaten en dat daarmee de prijs van stadsverwarming 

goedkoper dan anders wordt. Daarmee wordt stadsverwarming een aantrekkelijker 

alternatief.  

 

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond dringen er op aan dat alternatieven voor de 

koppeling aan de gasprijs worden onderzocht.  

 
Tenslotte 

Indien gewenst zijn Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond graag bereid haar 

standpunten toe te lichten. 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de Consumentenbond, 

 

 
Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

Rob Mulder 

Directeur Kennis & Belangenbehartiging 

 

 

 


