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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Doe recht aan lokale producent en consument in 

Warmtewet 2.0’ 

  

 

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de brief van wethouder Duurzaamheid en Energietransitie 

inzake Overzicht bestuurlijke informatie Leiding door het Midden (RIS304508) op 5 maart 2020 de 

door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie: ‘Doe recht aan lokale producent en consument in 

Warmtenet 2.0’ (RIS304895), aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

 Het college in het coalitieakkoord als harde voorwaarde voor de aanleg van de Leiding door 

het Midden stel: “het netwerk moet geschikt gemaakt worden voor lokale warmte (zoals 

geothermie) en lokale duurzame initiatieven krijgen altijd voorrang bij het leveren van 

warmte aan Haagse huishoudens”; 

 

Overwegende, dat: 

 Het kabinet bezig is met de voorbereidingen voor de ‘Warmtewet 2.0’, waarin de huidige 

Warmtewet wordt herzien of aangevuld om de beoogde groei en verduurzaming van 

collectieve warmtesystemen te realiseren en zo uitwerking te geven aan de doelen uit het 

Klimaatakkoord; 

 De gemeente Den Haag voor de toekomstige regulering van Haagse warmtenetten 

afhankelijk is van deze landelijke regelgeving; 

 De wethouder Duurzaamheid en Energietransitie heeft aangegeven in de lobby richting het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat met betrekking tot de Warmtewet 2.0 de 

zaken die de gemeenteraad van belang vindt mee te nemen; 

 

Verzoekt het college: 

 Bij de minister van Economische Zaken en Klimaat erop aan te dringen dat in de 

Warmtewet 2.0 wordt geborgd dat lokale (kleinschalige) duurzame bronnen aantrekkelijk 

toegang kunnen krijgen tot (toekomstige) warmtenetten, dat burgers de keuzevrijheid 

krijgen om al dan niet warmte van een warmtenet af te nemen en dat de tarieven voor 

kleingebruikers zo scherp mogelijk worden. 
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze uitspraak van de raad: 

 

In de lobby richting de minister van Economische Zaken en Klimaat zal het college aandacht vragen 

voor lokale duurzame bronnen, keuzevrijheid en (scherpe) tarieven voor consumenten. Het college zet 

voor de Warmtewet 2.0 in op een gezamenlijke lobby met de G4 en de VNG. 

 

Het college beschouwt hiermee de motie als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris a.i., de wnd. burgemeester, 

 

Ilma Merx Johan Remkes 

 

 


