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DEN HAAG,Tilburg Schiet nou eens op met de Warmtewet. Met die boodschap togen
consumentenorganisaties die opkomen voor de belangen van stadsverwarminggebruikers dinsdagmiddag
naar Den Haag. Daar werd een petitie overhandigd aan de Kamercommissie voor Economische Zaken.
CDA-Kamerlid Jan ten Hoopen liet de actievoerders weten dat hij verwacht een nieuw voorstel nog voor de
zomer door de Kamer te kunnen loodsen.
Consumenten die warmte afnemen, meestal door middel van stadsverwarming, hebben nu te maken met
monopolistische leveranciers. Den Haag wil daarom een Warmtewet om consumenten tegen onredelijk hoge
prijzen te beschermen. In die wet wordt bijvoorbeeld vastgelegd hoe leveranciers de tarieven mogen
vaststellen en wie daar toezicht op houdt.
CDA-Kamerlid Jan ten Hoopen zwoegt al sinds 2003 op zo'n wet. Zijn initiatiefvoorstel is inmiddels al vijf
keer aangepast. De laatste versie dateert van afgelopen zomer. Toen leek het er bijna op dat de Warmtewet
de status van 'initiatief' zou gaan ontstijgen, maar na een besloten procedureel overleg werd de wet toch
maar niet voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het leek erop dat men vond dat er al zoveel in de tekst was
'geknipt' en 'geplakt', dat hij maar beter eerst helemaal herschreven kon worden. Sindsdien is het stil
gebleven.
Bij consumentenactiegroepen is het geduld nu langzaam op, vandaar de petitie. "Wij hebben nu lang genoeg
gewacht op die Warmtewet. Het is genoeg geweest", aldus een strijdvaardige Karel van Rumt. Van Rumt is
woordvoerder van de Tilburgse consumentenorganisatie Stichting Weten Tilburg, dat met het ook uit
Tilburg afkomstige Platform 'Geen (Es)cent te veel' de petitie op poten heeft gezet.
Volgens actiecoördinator Van Rumt is de petitie ondertekend door bijna driekwart van de 37
stadsverwarmings-actiegroepen die Nederland volgens hem nu telt. Die 37 clubs zouden circa 290.000
consumenten in 37 steden en dorpen vertegenwoordigen.
Kamerlid Ten Hoopen heeft de actievoerders dinsdagmiddag laten weten dat hij goede hoop heeft om de
Warmtewet-soap voor het zomerreces tot een einde te brengen. "Ik werk de wet nu met de PvdA verder uit,
op basis van gezichtspunten die nog bij hoorzittingen en debatten naar voren zijn gekomen."
Volgens Ten Hoopen gaat het 'om niet zo gek veel aanpassingen'. Er zijn drie punten waar nog naar wordt
gekeken: hoe ver moet de wet reiken (moet hij ook gelden voor groot- en koudeverbruikers?), hoe wordt het
poolingsysteem vorm gegeven (hoe mogen energiebedrijven schuiven met winst- en verliescijfers?) en in
hoeverre geldt de wet met terugwerkende kracht (krijgen consumenten teveel betaalde kosten vanaf 2004
terug?).
Het aanbieden van de petitie werd dinsdag ook aangegrepen om nog maar eens de standpunten van de
belangengroepen onder de aandacht te brengen. Zo willen zij een plafond voor maximumtarieven behouden.
Ze eisen bovendien een tarief dat is gebaseerd op het zogenaamde niet-meer-dan-anders-principe (NMDA).
Dat betekent dat kosten voor stadsverwarminggebruikers niet hoger mogen liggen dan de kosten van
consumenten die gas gebruiken. Ook willen ze dat daarbij rekening wordt gehouden met het dalende
gasverbruik door plaatsing van HR-ketels. "We willen een redelijke prijs", aldus Van Rumt.
Verder pleiten de consumentenbelangenbehartigers voor betrouwbare levering door techniek die up-to-date
is. Ook is het toezicht op de tariefsstelling een heikel punt. Van Rumt: "Nu doet Energiened dat. We willen
dat de NMA de onafhankelijke toezichthouder wordt."
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