
Marjolein Dieperink, energy partner bij AKD.

‘H
et zijn vragen waar gemeenten 
op dit moment mee worstelen, 
maar waar ze wel op korte 
termijn iets mee moeten’, 

vertelt Marjolein Dieperink. Ze is energy 
partner bij AKD, met 280 advocaten, 
notarissen en belastingadviseurs een van 
de grootste, onafhankelijke kantoren in de 
Benelux. ‘Als er over tien jaar een warmtenet 
moet liggen, hoe pak je dat dan aan? Welke 
juridische instrumenten heb je om dat te 
verwezenlijken?’

Toolkit Warmtenet
Omdat een overkoepelend wettelijke 
kader voor de warmtetransitie ontbreekt, 
ontwikkelde AKD voor gemeenten een 
integrale aanpak. Een Toolkit Warmtenet, 
die overheden helpt om het keuzetraject 
voor een warmtenet te doorlopen en in te 
richten, en om binnen de juridische kaders 
de meest geschikte ontwikkelaar en exploi-
tant daarvoor te vinden. ‘We zien daarin het 
warmtenet als een businesscase voor het 
transport van warmte, met een zeer directe 
link met warmteproductie en -levering. De 
hoofdvraag is: hoe kan gemeente X het best 
in wijk Y een warmtenet realiseren? Met de 
instrumenten uit de Toolkit werk je toe naar 
omschrijvingen van wat een warmte-exploi-
tant en -ontwikkelaar mag doen en welke 
verplichtingen hij heeft. Ook maakt de Tool 

inzichtelijk waar de kansen en beperkin-
gen in de businesscase kunnen liggen. Zo 
ontdek je als gemeente de (speel)ruimte die 
je hebt om het warmtenet in samenwerking 
met de markt te regelen.’ 

Garantie tot in huis
Als gemeente vind je het belangrijk dat 
de warmtevoorziening betaalbaar blijft, 
vervolgt Dieperink. ‘Net zoals je de garantie 
wilt dat alle huizen die aangesloten worden, 
minimaal dertig jaar (of langer) warmte 
geleverd krijgen. En niet dat een partij na 
tien jaar zomaar kan wegvallen. Je wilt de 
belangen van je burgers beschermen. 
Dat is in lijn met het warmterecht voor 
bewoners dat in de toekomst in de wet 
wordt opgenomen.’ 

Betrek de bevolking erbij
De publieke discussie over toekomstbesten-
dige, betaalbare en duurzame warmtevoor-
ziening ligt gevoelig. Veel mensen hebben 
het idee dat de verduurzaming van wijken 
wordt opgelegd. Dieperink: ‘Onze aanpak 
maakt abstract beleid concreet. Het geeft 
gemeenten naast inhoudelijke houvast de 
kans de bevolking beter te laten zien wat 
er gebeurt en waarom. Je kunt mensen 
daardoor meer in het verhaal betrekken, 
waardoor het draagvlak voor het warmtenet 
ook groeit.’

Nederland draait langzaam de 

gaskraan dicht. Gemeenten 

krijgen daarom een regierol in 

de warmtetransitie. Zij moeten 

gaan organiseren dat de huizen 

van hun inwoners warm blijven. 

Maar waar te beginnen? Voor 

veel wijken zal een warmtenet 

naar verwachting uitkomst gaan 

bieden. Hoe vind je echter de 

juiste partij om een warmtenet 

aan te leggen en te exploiteren? 

Welke verplichtingen kun je de 

exploitant meegeven, en welke 

rechten heeft de exploitant?  En 

hoe krijg je draagvlak van de 

bewoners voor je plannen?

AKD organiseert op 12 februari 2019 in 
Amsterdam een seminar ‘warmtenetten’, 
waarin we met gemeenten verder praten 
over dit onderwerp. Ook de vraag wanneer 
een warmtenet de beste alternatieve 
warmtevoorziening is, komt daarbij aan de 
orde. Wil je hierbij zijn? Meld je aan door een 
e-mail te sturen naar mdieperink@akd.nl 
of bel 088-253 52 53.

Regierol voor gemeenten

De worsteling met het 
warmtenet overwinnen?

Ingezonden mededeling


