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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34723 

Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de 

Warmtewet)   

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 6 maart 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de PvdA, 

GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie stemden 

voor. 

  

  

Ingetrokken amendement 

 

Artikel I, onderdeel I, artikel 5 

10 (Van der Lee) over het loslaten van het NMDA principe. 

  

In de Wijziging van de Warmtewet wordt het niet-meer-dan-anders-principe grotendeels 

gehandhaafd. Hiermee wordt de maximale prijs voor warmte gekoppeld aan de prijs van 

aardgas zodat woekertarieven worden voorkomen. Zoals ook staat beschreven in de 

memorie van toelichting is dit principe niet ideaal. Zo houdt deze prijs weinig tot geen 

verband met de daadwerkelijke kosten. Ook zal aardgas als energiebron in de toekomst 

verdwijnen, en wordt het tempo waarin dit moet gebeuren flink opgevoerd omwille van het 

voorkomen van mijnbouwschade in het noordelijke deel van Nederland. Daarmee zal de 

aardgasprijs als referentiepunt verdwijnen.  
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 blad 2 

 

 

Veel partijen die betrokken zijn bij warmtenetten geven dan ook nu al aan dat zij af willen 

van dit principe en dat er een andere referentie gekozen dient te worden. Op basis 

waarvan de maximumtarieven dan wel moeten worden vastgesteld is echter nog de vraag. 

Momenteel ontbreekt het nog aan een breed gedeelde consensus onder betrokken partijen 

over een beter alternatief. Het is echter onvermijdelijk dat het niet-meer-dan-anders-

principe in de toekomst moet worden losgelaten. Om ervoor zorg te dragen dat een 

toekomstige, verbeterde tariefregulering snel kan worden ingevoerd, wordt met dit 

amendement geregeld dat de tariefregulering later kan worden gewijzigd en dat er af kan 

worden gestapt van het niet-meer-dan-anders-principe. Dit amendement regelt dat de 

koppeling met de prijs van aardgas in deze wettekst wordt losgelaten. De onderhavige 

materie kan en dient voorlopig nog geregeld te worden in het Warmtebesluit. Zodra de 

koppeling definitief kan worden losgelaten, kan deze AmvB worden aangepast. 

Volledigheidshalve wijst de indiener erop dat beide wijzigingen van het Warmtebesluit in 

voorhang langs beide Kamers zullen moeten. 

Ingetrokken.  

 

 

Moties 

 

11 (Beckerman c.s.)over betaalbaarheid van alternatieve warmte. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie. 

 

12 (Beckerman c.s.) over het voorkómen van de lock-in. 

Aangenomen. Voor: van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, 

D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie. 

 

13 (Yesilgöz-Zegerius en Jetten) over de splitsing tussen warmteproductie en 

warmtetransport. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie. 

 

14 (Wassenberg c.s.) over ontwikkeling van een warmte-etiket. 

Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

15 (Wassenberg c.s.) over alternatieve kostprijsberekeningen voor warmte. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

16 (Wassenberg en Beckerman) over voorrang voor duurzame warmte. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

17 (Wassenberg en Beckerman) over restwarmte uit kolencentrales en fossiele industrie. 

Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

18 (Wassenberg) over mestvergisting en/of biogas uit dierlijke mest. 

Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, de PvdD en FvD. 
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19 (Moorlag) over een actieprogramma warmtenetten. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK en 50PLUS. 

 

20 (Jetten en Dik-Faber) over de vergroening van warmtenetten. 

Aangenomen. Voor: van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, 

D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie. 

 

21  ?? (Dik-Faber c.s.) over alternatieven voor de gasreferentie. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie. 

 

22 (Dik-Faber en Jetten) over een combinatie van energiebesparing en duurzame warmte.  

Aangenomen. Voor: van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, 

D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie. 

 

23  ?? (Van der Lee c.s.) over een nadere verkenning naar de warmteprijs. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP.  

 

24 (Van der Lee c.s.) over kwalitatief goede afleversets. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie. 

 

25 (Kops) over de totale kosten van de energietransitie. 

Verworpen. Voor: DENK, de PVV en FvD. 

 

26 (Kops) over stoppen met de energietransitie. 

Verworpen. Voor: PVV en FvD. 

 

27 (Kops) over de keuze voor aansluiting op het gasnet. 

Verworpen. Voor: PVV en FvD. 


