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Geachte Tweede Kamerleden van de commissie EZ,
De Warmtevisie is met spoed geagendeerd voor het Algemeen Overleg
Energie van 9 april. Wij betreuren het dat de visie als een van de vele
agendapunten behandeld wordt. Wij vinden dit zo’n essentieel
onderwerp, dat we graag zouden zien dat hier een apart overleg aan
gewijd wordt.
Graag geven we u m.b.t. de Warmtevisie de volgende punten mee:
1.

Minister Kamp geeft aan dat hij de fundamenten en
uitgangspunten van de Warmtewet kritisch wil bezien. Het
fundament van deze wet is consumentenbescherming. Het belang
en de ervaring van de huidige en toekomstige gebonden
consumenten van warmtemonopolies spelen in de Warmtevisie
echter geen enkele rol.

2.

Tijdens de hoorzitting hebben we aangedrongen op het uitvoeren
van praktijkonderzoek, nu de Warmtewet meer dan een jaar in
werking is. Zodat er werkelijk zicht komt op de (meer-)kosten waar
huishoudens met warmtelevering mee te maken hebben. Dit zien
wij niet terug in de Warmtevisie en bijbehorende
uitvoeringsagenda.

3.

Wij vinden het goed dat er aandacht is voor open netten en
keuzevrijheid (daar hebben we eerder zelf ook om gevraagd). Op
sommige plekken in Nederland is het zinvol om gebruik te maken
van restwarmte, dan is het wel van belang dat dat tegen redelijke
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voorwaarden gebeurt.
4.

Geen van de 20 knelpunten die we vorig jaar hebben
geïdentificeerd, worden door de minister overgenomen.
Consumentenbescherming, waaronder het NMDA-principe, wordt
door de minister juist bestempeld als knelpunt, omdat hiermee het
rendement van het warmtemonopolie wordt beteugeld. 	
  

Wij hopen dat u deze punten betrekt bij de discussie m.b.t. de
Warmtevisie.

Met vriendelijke groet,
Woonbond, Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond
Barbara Klomp
Claudia Umlauf
Michiel Karskens

Deze brief wordt gesteund door diverse lokale belangenorganisaties
aangesloten op stadsverwarming, o.a. Stichting Reeshofwarmte, Tilburg
en Stichting Stadswarmte, Den Haag-Ypenburg-Nootdorp

Zie ook onze eerdere reacties van 3 april en 13 november 2014:
https://www.eigenhuis.nl/actueel/pers/2014/507042-veel-mis-metstadverwarming/
https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2014/551029-warmtewetbeschermt-onvoldoende/

