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De Wet gemeentelijke
instrumenten warmte-
transitie en de regierol
van de gemeente

1. Inleiding
In ‘warmte-land’ is lang reikhalzend
uitgekeken naar de Wet collectieve
warmtevoorziening (Warmtewet 2).
De consultatieversie van de Warmte-
wet 2 dateert alweer van juni 2020.
Met deze wet zou de regulering van
warmtenetten aanzienlijk gewijzigd
én uitgebreid worden. Zo wordt on-
der meer de – verplichting tot – aan-
sluiting op warmtenetten uitgebreid
geregeld. Het zal echter nog even
duren voordat de wet in werking
treedt; er wordt gewerkt aan een her-

ziene versie.1 De minister verwacht
een nieuw wetsvoorstel eind 2022 aan
te kunnen bieden aan de Tweede Ka-
mer.2

Nog los van het vorenstaande, ont-
breekt in de Warmtewet 2 een belang-
rijke schakel in de warmtetransitie:
een regeling voor afkoppeling van het
aardgas.3 Gemeenten, regisseurs van
de warmtetransitie, hebben geen juri-
disch gereedschap om tot afkoppeling
van het aardgas te komen. Dit terwijl
in de praktijk blijkt dat een aanpak
op basis van puur vrijwilligheid niet
toereikend is om een wijk aardgasvrij
te maken.4

Met de Wet gemeentelijke instrumen-
ten warmtetransitie (Wgiw) moet dit
lege deel van de gemeentelijke gereed-
schapskist gevuld gaan worden. Dit
wetsvoorstel geeft gemeenten belang-
rijke instrumenten om gebouwen van
het aardgas ‘af te krijgen’. Maar is de
Wgiw de powertool die gemeenten
nodig hebben? Om die vraag te kun-
nen beantwoorden, bespreken wij
eerst kort de huidige (beperkte) mo-
gelijkheden voor gemeenten, waarna
we het wetsvoorstel voor de Wgiw
toelichten.

2. De huidige gereedschapskist
en de Warmtewet 2

De huidige gereedschapskist
De kern van de huidige regels op het
gebied van (aard)gas staat in de Gas-
wet. Voor dit artikel zijn twee ver-
plichtingen voor de netbeheerder uit
diezelfde Gaswet essentieel: de aan-
sluit- en de transportplicht. De aan-
sluitplicht houdt in dat indien een
verbruiker daarom verzoekt, de net-
beheerder verplicht is om de verbrui-
ker te voorzien van een aansluiting
op het gasnet.5 De transportplicht
verplicht de netbeheerder aardgas te
transporteren over zijn net, als de
verbruiker daarom verzoekt.6 Deze
plichten stellen een verbruiker in staat
een aansluiting te verkrijgen en (uit-
eindelijk) via het gasnet aardgas af te
nemen.

Op de aansluitplicht bestaan momen-
teel twee belangrijke uitzonderingen.
Ten eerste hoeft de netbeheerder geen
aansluiting te realiseren voor nieuw-
bouw. Dat is alleen anders als het
college van burgemeester en wethou-
ders (het college) bepaalt dat aanslui-
ting van nieuwbouw op het gasnet in
een gebied strikt noodzakelijk is om
zwaarwegende redenen van algemeen
belang.7 In de tweede plaats geldt de
aansluitplicht niet voor gebieden die
door het college zijn aangewezen en
waarin zich een warmtenet of andere
energie-infrastructuur bevindt of gaat
bevinden die kan voorzien in de ver-
wachte warmtebehoefte.8 In zo’n ge-
bied kunnen ook voor bestaande ge-
bouwen geen nieuwe aansluitingen
worden gerealiseerd. Voor bestaande
aansluitingen heeft een dergelijk be-
sluit van het college echter geen gevol-
gen. Deze aansluitingen blijven in
stand én de transportplicht blijft ‘ge-
woon’ gelden.

De Gaswet bevat dus ‘harde’ verplich-
tingen voor netbeheerders voor aan-
sluiting en transport. De aansluitver-
plichting voor netbeheerders voor
nieuwe aansluitingen is de afgelopen
jaren beperkt. Is een gebouw eenmaal
aangesloten, dan blijft de netbeheer-
der echter verplicht om aardgas te
transporteren naar het gebouw.
Daarop heeft de gemeente momenteel
geen invloed.

De Warmtewet 2
Met de Warmtewet 2 moeten gemeen-
ten de bevoegdheid krijgen om – na
een uitgebreid besluitvormingstra-
ject – bewoners van een gebied te
dwingen om aan te sluiten op een
warmtenet.9 Deze verplichting geldt
niet voor bewoners die hun woning
gaan verwarmen met een gelijkwaar-
dig alternatief.10 Met de Warmtewet
2 kan de gemeente dus – onder om-
standigheden – aansluiting op een
warmtenet afdwingen. Aansluiting
op een andere alternatieve energie-
voorziening kan echter niet worden
afgedwongen. Een bevoegdheid om
afsluiting van het gasnet af te dwingen
ontbreekt in de Warmtewet 2 geheel.
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3. De Wgiw

Gevolgen voor aansluit- en
transportplicht

De Wgiw biedt een dergelijke be-
voegdheid wel. Een belangrijk deel
van de wijzigingen vindt plaats in de
Gaswet. Daar wordt geregeld dat de
gemeente de aansluitplicht en trans-
portplicht van netbeheerders in be-
paalde gebieden kan wegnemen.

De gemeenteraad wordt bevoegd om
in het omgevingsplan een gebied aan
te wijzen dat van het aardgas af gaat.11

Dit kan enkel met het oog op de ver-
duurzaming van de warmtevoorzie-
ning van gebouwen.12 Door die aan-
wijzing gelden de aansluitplicht en
de transportplicht van de netbeheer-
der niet meer voor het desbetreffende
gebied.13 Dit heeft als gevolg dat het
de netbeheerder in het gebied niet
meer is toegestaan om een aansluiting
te realiseren én dat de netbeheerder
geen aardgas meer mag transporteren
naar bestaande aansluitingen in het
gebied.14 Daarmee wordt het gebied
aardgasvrij. Voor de aanwijzing van
een gebied geldt een uitvoerige proce-
dure met flinke doorlooptijden. Deze
procedure bespreken wij hieronder.

Procedure en vereisten
Bewoners hebben tijd nodig om zich
voor te bereiden op de overstap naar
een alternatieve energievoorziening.
Daarom moet de raad het voornemen
om een gebied aan te wijzen een rede-
lijke termijn vooraf aankondigen. In
het wetsvoorstel is geen specifieke
termijn opgenomen. In de toelichting
wordt vermeld dat zo’n termijn van
geval tot geval zal verschillen. Rele-
vant is bijvoorbeeld of voor een wijk
al een start is gemaakt met het aard-
gasvrij maken. Bij bepaling van de
termijn moet de raad voorts rekening
houden met de investeringsplannen
van gebouweigenaren en netbeheer-
ders. In het Klimaatakkoord is in dit
verband een termijn genoemd van
acht jaar. De wetgever evalueert deze
termijn nog, maar is vooralsnog niet
voornemens deze te gaan verankeren
in wetgeving.15

Om de aanwijsbevoegdheid te gebrui-
ken (en dus om een gebied aan te
wijzen dat aardgasvrij wordt) heeft
de gemeente een warmteprogramma
nodig.16 Het warmteprogramma is in
feite een nader gereguleerde versie

van de huidige transitievisie warmte
(TVW) uit het Klimaatakkoord.17 Op
grond van het Klimaatakkoord moet
elke gemeente een TVW vaststellen.
Daarin legt de gemeente een realis-
tisch tijdspad vast waarop wijken van
het aardgas gaan. Voor de wijken
waarvoor die transitie al voor 2030 is
gepland, wordt bovendien vastgelegd
welke alternatieve energie-infrastruc-
tuur gerealiseerd gaat worden.18 In-
houdelijk is in het warmteprogramma
hetzelfde opgenomen als in de TVW.
Waar aan de TVW echter geen uitge-
breide procedurele eisen werden ge-
steld, gelden die voor het warmtepro-
gramma wel.

Als de gemeente alsnog aan die proce-
durele vereisten voldoet vóór inwer-
kingtreding van de Wgiw, geldt de
TVW automatisch als een warmtepro-
gramma. Daarvoor stelt het over-
gangsrecht van de Wgiw de volgende
voorwaarden:
1. de TVW voldoet aan de vereis-

ten die bij amvb (in het Besluit
kwaliteit leefomgeving (Bkl))19

worden gesteld aan warmtepro-
gramma’s;

2. de TVW voldoet aan de vereis-
ten die worden gesteld ten aan-
zien van de (eventuele) milieu-
effectrapportage; en

3. de TVW is voorbereid met afde-
ling 3.4. van de Awb (de unifor-
me openbare voorbereidingspro-
cedure).20

Indien haar TVW aan deze vereisten
voldoet, hoeft een gemeente dus geen
nieuw warmteprogramma vast te
stellen om de aanwijsbevoegdheid te
kunnen gebruiken. Overigens is de
gemeente ook niet verplicht een
warmteprogramma vast te stellen,
wanneer zij geen gebruik wil maken
van de aanwijsbevoegdheid.21

Is een warmteprogramma vastgesteld,
dan stelt de gemeente een uitvoerings-
plan vast. Daarin worden per wijk de
te nemen maatregelen omschreven
voor het verduurzamen van gebou-
wen of de aansluiting op een duurza-
me energievoorziening. Het uitvoe-
ringsplan wordt onderdeel van de
onderbouwing van de wijzigingen die
vervolgens worden doorgevoerd in
het omgevingsplan.

In het omgevingsplan vindt de daad-
werkelijke aanwijzing van een gebied

plaats. Daarin moet de gemeenteraad
opnemen welke alternatieve energie-
voorziening voor het gebied wordt
voorzien. Gemeenten kunnen het ge-
bruik van aardgas enkel uitsluiten als
een alternatieve energievoorziening
– met voldoende capaciteit – beschik-
baar is. Zo wordt geborgd dat gebrui-
kers hun woning of gebouw kunnen
verwarmen, ook wanneer ze niet
meer zijn aangesloten op het gasnet.
Is de alternatieve energievoorziening
bijvoorbeeld dat bewoners all electric
gaan, dan zal het elektriciteitsnet
verzwaard moeten worden zodat het
voldoende capaciteit heeft.22

In het proces van aanwijzing van een
gebied op grond van de Wgiw is een
grote rol weggelegd voor participatie.
Deze participatie is al ingebouwd in
het systeem van de Omgevingswet
waarin de Wgiw wordt ‘ingepast’.23

Het motiveren op welke wijze er
participatiemogelijkheden zijn gebo-
den bij de totstandkoming van het
warmteprogramma en het omgevings-
plan, welke beide vereist zijn voor
een aanwijzing op grond van de
Wgiw, is een verplichting op grond
van het Omgevingsbesluit. Zo moet
er bij het besluit tot het vaststellen
van het warmteprogramma én van het
omgevingsplan worden gemotiveerd
hoe burgers, bedrijven, maatschappe-
lijke organisaties en bestuursorganen
zijn betrokken bij de voorbereiding,
en wat de resultaten daarvan zijn.24

Daarbij moet ook worden vermeld
op welke wijze invulling is gegeven
aan het gemeentelijke warmtebeleid.
Het warmteprogramma25 en het om-
gevingsplan26 worden daarnaast beide
voorbereid met toepassing van de
uniforme openbare voorbereidings-
procedure (afdeling 3.4 van de Awb),
waardoor er ook van de normale in-
spraakmogelijkheden gebruik kan
worden gemaakt.

Is een gebied eenmaal aangewezen,
dan betekent dat overigens niet dat
de bewoners gebruik móeten maken
van de alternatieve energievoorzie-
ning. Ze mogen een ander alternatief
gebruiken, zo lang dat minimaal even
duurzaam is als de energievoorzie-
ning waarvoor de gemeente gekozen
heeft (gelijkwaardigheid).27 Gemeen-
ten kunnen daarover regels vaststel-
len. Daarbij moeten zij wel blijven
binnen de grenzen die het Rijk daar-
voor zal vaststellen bij amvb.28
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4. Afsluiting
In de huidige gemeentelijke gemeen-
schapskist ontbreken dwingende in-
strumenten om bestaande bouw
aardgasvrij te maken. Als de Warmte-
wet 2 in werking treedt met de
‘voorwaardelijke aansluitplicht’ kan
een gemeente veel meer gaan sturen
op de overstap naar een warmtenet.
Maar een algemene bevoegdheid om
afsluiting van het aardgas af te dwin-
gen blijft ook dan ontbreken.

Met de Wgiw wordt die bevoegdheid
alsnog toegevoegd aan de gemeentelij-
ke gereedschapskist. Omdat de ge-
meente kan afdwingen dat bewoners
van het aardgas afgaan, valt de Wgiw
te zien als een echte ‘powertool’ in
het gemeentelijke instrumentarium.
Aangezien de wet een uitgebreide
besluitvormingsprocedure bevat, met
de nodige doorlooptijd, zal het echter
wel even duren na inwerkingtreding
voordat de eerste wijken met de
Wgiw van het aardgas gaan.

Gemeentes kunnen – vooruitlopend
op inwerkingtreding van de Wgiw –
nu al aan de slag. Indien zij ervoor
zorgen dat hun TVW voldoet aan de
eisen van het overgangsrecht, geldt
deze onder de Wgiw als warmtepro-
gramma. Zij kunnen dan na inwer-
kingtreding van de Wgiw onmiddel-
lijk met de procedure starten, zonder
dat ze eerst hoeven te gaan werken
aan het warmteprogramma.

In een Kamerbrief van 5 juli 2021, gepu-
bliceerd als Kamerstukken II 2020/21,

1.

30196, nr. 764 schreef de Staatssecretaris
van Economische Zaken en Klimaat dat
er een politieke heroverweging nodig is
over eventuele aanpassing van het wets-

voorstel en de onderliggende uitgangs-
punten. Onder meer de invloed van ge-
meenten op het type warmtebedrijf is
een punt van discussie. Die politieke
heroverweging zou moeten worden uit-
gevoerd door het kabinet dat inmiddels
in januari 2022 is aangetreden.
Zie de beantwoording van Kamervragen
door de Minister voor Klimaat en Ener-

2.

gie van 10 februari 2022 met kenmerk
DGKE-WO / 22024781.
In de toelichting op de consultatieversie
van de Warmtewet 2 wordt vermeld dat

3.

de wet het niet mogelijk maakt om het
gebruik van aardgas bij bestaande bouw
te beëindigen. Die mogelijkheid wordt
geregeld bij afzonderlijk wetsvoorstel:
zie de toelichting op de Warmtewet 2,
p. 13. De Wgiw is het bedoelde afzonder-
lijke wetsvoorstel.
Dit blijkt uit de ervaringen die zijn opge-
daan in het Programma Aardgasvrije

4.

Wijken. Zie de Kamerbrief van de
Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 13 april 2021,
gepubliceerd als Kamerstukken II
2020/21, 32847, nr. 739, p. 3, waarnaar
wordt verwezen op p. 8 van de toelich-
ting op de Wgiw.
Artikel 10 lid 6 Gaswet. Wanneer wordt
verzocht om een aansluiting met een

5.

doorlaatwaarde groter dan 40m3(n) per
uur gelden aanvullende voorwaarden,
zie artikel 10 lid 6 aanhef en onder b
Gaswet.
Artikel 14 lid 1 Gaswet.6.
Artikel 10 lid 7 aanhef en onder a Gas-
wet. Deze zwaarwegende redenen van

7.

algemeen belang zijn uitgewerkt in de
Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluit-
plicht. Aanwijzingen die het college op
deze grondslag doet worden door de
ACM gepubliceerd in het openbare gas-
register.
Artikel 10 lid 7 aanhef en onder b Gas-
wet.

8.

In de Warmtewet 2 wordt overigens de
term ‘collectief warmtesysteem’ ge-
bruikt.

9.

Dat is een alternatieve, individuele
warmtevoorziening die wat betreft

10.

energiezuinigheid en bescherming van

het milieu gelijkwaardig is aan het
warmtenet. Zie de toelichting op de
Warmtewet 2, p. 44.
Strikt genomen houdt de aanwijzing in
dat in een gebied het gebruik van aardgas

11.

als warmtevoorziening van gebouwen
of als energievoorziening van milieube-
lastende activiteiten in en om die gebou-
wen wordt uitgesloten, en dat in het ge-
bied de aansluitplicht en transportplicht
niet meer gelden.
Zie het voorgestelde artikel 62a Gaswet.12.
Zie artikel I onder A en B Wgiw.13.
De netbeheerder mag immers enkel
werkzaamheden verrichten die nodig

14.

zijn voor een goede uitvoering van de
bij of krachtens de wet aan hem toege-
kende taken (artikel 10Aa Gaswet). Zo-
dra de netbeheerder voor een gebied
geen aansluit- en transportplicht meer
heeft, mag hij in dat gebied dus niet meer
de werkzaamheden verrichten die
voortvloeien uit de aansluit- en transport-
plicht.
Toelichting op de Wgiw, p. 14.15.
Zie het voorgestelde artikel 4.21 lid 3
Omgevingswet.

16.

De wetgever heeft ervoor gekozen om
de benaming transitievisie niet te behou-

17.

den, omdat de term ‘visie’ reeds wordt
gebruikt onder de Omgevingswet voor
het instrument van de omgevingsvisie.
Zie de toelichting op de Wgiw, p. 50.
Zie p. 27 van het Klimaatakkoord.18.
Toelichting op de Wgiw, p. 51.19.
Zie artikel III Wgiw.20.
Zie artikel II onder B Wgiw: het college
‘kan’ een warmteprogramma vaststellen

21.

en dit is een onverplicht programma on-
der de Omgevingswet.
Toelichting op de Wgiw, p. 17.22.
Zie ook K. Meijering & S.M. Schipper,
‘Participatie in de warmtetransitie’, VGR
2021, afl. 1, p. 32-35.

23.

Artikel 10.2 en 10.8 Omgevingsbesluit.24.
Artikel 16.27 Omgevingswet en het
voorgestelde artikel 3.14 Omgevingswet.

25.

Artikel 16.30 Omgevingswet.26.
Toelichting op de Wgiw, p. 14.27.
Toelichting op de Wgiw, p. 22.28.
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