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Geachte minister Jetten, 

 

Het afgelopen jaar zijn de energieprijzen uitzonderlijk sterk gestegen met grote consequenties voor 

zowel groot- als kleinverbruikers. Deze stijging heeft niet alleen gevolgen voor bewoners en 

ondernemers die aardgas gebruiken, maar ook voor afnemers van collectieve warmte. De huidige 

koppeling van de maximale door de ACM bepaalde warmtetarieven aan de aardgasprijs, is in veel 

gevallen een koppeling die hoogstens deels gerelateerd is aan de kosten die warmteleveranciers 

maken. Ondanks dat niet iedere warmteleverancier het afgelopen jaar maximaal gebruik heeft 

gemaakt van de geboden tariefruimte zijn wij voorstander van een reguleringskader dat gebaseerd is 

op de werkelijke kosten van de warmtevoorziening. De nieuwe tarieven tonen duidelijk aan dat dit niet 

snel genoeg aangepast kan worden.  

 

Wij maken ons hierover zorgen net als de inwoners in onze gemeenten. Dit vermindert het benodigde 

draagvlak voor de energietransitie. De hoge gasprijzen bieden juist een kans om het draagvlak te 

vergroten doordat duurzaam opgewekte warmte nu substantieel goedkoper is dan het gebruik van 

aardgas. Wij willen tegen onze bewoners kunnen zeggen dat u erop toeziet dat zij niet meer betalen 

dan nodig is. Dat kunnen we nu niet. Niet alleen de stijgende gasprijzen zijn een zorg voor deze 

koppeling, de komende jaren wordt de belasting op gas hoger om de stap naar aardgasvrij te 

stimuleren. Tot slot, maken we ons zorgen over de SDE++ voor duurzame warmtebronnen, die is 

gekoppeld aan de gasprijs. Hierdoor leidt een hogere gasprijs tot minder SDE++ subsidie.   

 

In het wetsvoorstel voor de nieuwe warmtewet (Wcw) wordt deze ongewenste koppeling losgelaten. 

Hiervoor is brede steun. De Wcw treedt echter nog niet op korte termijn in werking. In het wetsvoorstel 

Wcw is aangegeven dat dit in drie fasen wordt gedaan die rond 2030 kunnen zijn afgerond. Ook al is 

er nog discussie over de Wcw, vinden wij het belangrijk dat er nu al gestart wordt met de ontkoppeling 

van de warmtetarieven en de SDE++ voor duurzame warmtebronnen aan de gasprijs.  

 

Onderwerp: Ontkoppeling warmtetarieven 
met de gasprijs 

Datum:  2 februari 2022 



Wij verzoeken u daarom om in te grijpen en alles in het werk te stellen om zo spoedig mogelijk een 

zelfstandige en transparante tariefstelling voor warmtenetten in te voeren. Dit kan bijvoorbeeld door al 

te starten met het opstellen en invoeren van transparante boekhoudkundige regels voor 

warmte(net)bedrijven en te starten met fase 1 uit het wetsvoorstel, een kostengebaseerde correctie op 

de gasreferentie. Laten we deze kans benutten en hier nu al een start mee maken. Dan kunt u en 

kunnen wij het belang en de aantrekkelijkheid van een warmte-aansluiting beter uitleggen aan onze 

inwoners.  
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 Arno Bonte Karin Dekker 
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