Stichting "Niet Meer Dan"

Evaluatie WarmteWet 1 januari 2014
Tijdens de evaluatie bijeenkomst op 2 dec 2015, is nogmaals de vraag aan de orde gekomen
ivm het geen onderscheid maken tussen warmte voor verwarming en warmte gebruikt voor
WarmTapWater (WTW).
Alhoewel ik bij mijn vraag over de vaste verhouding in de GJ prijs tav het verbruik van
warmte (nl 79% voor ruimte verwarming en 21% voor WTW) en dat dit algemeen
gemiddelde onwenselijk is, in het gelijk werd gesteld, werd het verder afgedaan als te
complex en daar doen we verder niets aan.
Dat vind ik vreemd, gezien de opmerking die tijdens de opening van de sessie werd gemaakt,
dat er geen beslissingen worden genomen, maar alleen advies wordt gegeven.
Voor mij is dit duidelijk een beslissing om geen advies te geven over deze misstand.
Hierbij worden 2 belangrijke aspecten genegeerd t.w:
1. Zo veel mogelijk keuzevrijheid voor een warmtegebruiker gelijk aan een gasgebruiker
2. Het aantrekkelijk maken van duurzaamheid. (omdat je de toeslag toch moet betalen in
de GJ prijs)

Keuzevrijheid
Volgens het NMDA principe zou er zoveel mogelijk gestreefd moeten worden naar gelijke
keuze mogelijkheden voor gas en warmte gebruikers en dat zou zeker het geval moeten zijn in
zaken waar de duurzaamheid ook nog in het geding is. Net als bij gas moet de warmte
gebruiker ALLEEN betalen voor wat hij gebruikt.
Moeilijk te installeren??, bij gebruik van een warmtewisselaar gewoon een watermeter
aankoppelen voor het registeren van de m³ warmwater verbruik (zo gaat het nu ook bij
gebruikers die het WTW al gescheiden aangeleverd krijgen)

Duurzaamheid
Door de omissie in de wet (zoals hierboven vermeld), waardoor het niet mogelijk is om
Warmte en WTW apart te beprijzen, komt ook de duurzamheid is gedrang
 Stel u wilt uw WTW maken via een zonneboiler (aangevuld met stroom van uw
zonnepanelen), dan moet u toch een GJ prijs (voor de warmte) betalen waarin de
toeslag voor het maken van WTW al is verrekend.
 U wordt aangemoedigd om korter te douchen (voor het milieu), maar de verhouding
van uw warmteverbruik en WTW verbruik staat allang vast, nl: 79% voor warmte en
21% voor WTW, daar betaalt u voor in de GJ prijs.
 U koopt een Quooker, die u gebruikt met stroom van de zonnepanelen, jammer dat de
uitgespaarde GJ toeslag achterblijft bij het energiebedrijf
Als de GJ prijs dus alleen maar zou bestaan uit de warmte (komt volgens de rendements
methode uit op 30,063 m³ gas, zonder leidingverliezen), dan heeft de warmteconsument net
zoveel te kiezen als een gas consument.
Hij maakt z'n WTW dan bv met:
 Een gekochte warmtewisselaar
 Een gehuurde warmtewisselaar (bij de energieleverancier)
 Een zonneboiler
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 Een elektrische boiler (zonnepanelen)
 anders ............

Belofte maakt schuld
Er is geen apart tarief voor WARMTE en Warm Tap Water (WTW)
Tijdens de hoorzitting van de NMa is dit wel toegezegd

Zoals de Hr. Ochu hierboven opmerkt moet dit dus aangepast worden, dwz als WTW apart
afgerekend moet kunnen worden, dan moet er dus ook een GJ tarief zijn voor Warmte zonder
WTW.
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