Wat zijn de belangrijkste rollen op de warmtemarkt en waar treffen zij elkaar?
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Rollenkaart warmtemarkt
Warmte-eigenaar Warmte-eigenaren bezitten of beheren de bron waaruit warmte beschikbaar komt
Als warmte uit ondergrond, bodem of water gewonnen wordt is er een bronhouder die beslist over gebruik van de bron.
Als restwarmte wordt gebruikt is er een partij die warmte als restproduct beschikbaar stelt, zoals een raffinaderij of datacenter.
De warmte-eigenaar stelt gebruik van de warmte onder voorwaarden beschikbaar.
Producent

Fysieke domein

Producenten maken grootschalig bruikbare warmte beschikbaar uit een bron, verbranding of uit een reststroom

Producenten kunnen warmte beschikbaar maken uit bronnen zoals ondergrond, water of door verbranding van biomassa.
Producenten kunnen restwarmte beschikbaar maken door deze af te vangen, zoals van elektriciteitscentrales of datacenters.
Producenten maken warmte bruikbaar door water op de juiste temperatuur in te voeden in het warmtenet.
Transporteur Transporteurs vervoeren warmte naar verbruikers
Transporteurs ontwikkelen en beheren voor het transport lokale warmtenetten van bron(nen) naar verbruikers.
Transporteurs zijn in de meeste gevallen ook leverancier van verbruikers.
In de nieuwe warmtewet worden de transporteur en beheerder van het warmtenet voor een vaste termijn aangewezen.
Verbruiker

Verbruikers gebruiken warmte voor verwarming van (bedrijfs)gebouwen, huizen en voor warm tapwater

Verbruikers nemen warmte af van het lokale warmtenet en hebben hierbij geen keuze tussen aanbieders.
Verbruikers kunnen – afhankelijk van wet- en regelgeving – onder voorwaarden kiezen niet aan te sluiten op een warmtenet.

Leverancier Leveranciers sluiten contracten voor levering met verbruikers

Marktdomein

Wat zijn de
belangrijkste rollen op
en rond de warmtemarkt
en welke taken en
verantwoordelijkheden
horen hierbij?

Leveranciers sluiten contracten met verbruikers en sturen aan hen de rekening met alle kosten.
Leveranciers kopen warmte in bij producenten om hun klanten te kunnen leveren.
Leveranciers zijn verantwoordelijk om verbruikers in warmte te voorzien, ook bij storingen.
Leveranciers zijn in vrijwel alle gevallen ook de beheerder van het transportnet voor warmte.
In de nieuwe warmtewet wordt de leverancier voor warmte in een gebied voor een vaste termijn aangewezen.

Politiek en beleid Beleidsmakers ordenen de warmtemarkt en wetgevers stellen wet- en regelgeving vast
Het ministerie van EZK is hoofdverantwoordelijk voor nationale wet- en regelgeving voor de warmtemarkt.
Politiek en beleid Europees beleid richt zich vooral op de warmtevraag
Europese regelgeving voor warmte en koude is gericht op het meten en verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen.
Europese financiële beleidsinstrumenten stimuleren investeringen in gebouw- en huisrenovaties.
Toezichthouder Toezichthouders zien toe op naleving van wet- en regelgeving door spelers en stellen tarieven vast

Systeemdomein

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet toe op de bescherming van verbruikers.
De ACM stelt maximale tarieven vast voor warmtelevering aan verbruikers op basis van een vergelijking met aardgas.
Staatstoezicht op de Mijnen ziet toe op de veilige productie van aardwarmte en ontmanteling van installaties.
Het ministerie van EZK keurt het winningsplan voor aardwarmtewinning.
De gemeente ziet toe op de veiligheid van warmtewinningsinstallaties voor de leefomgeving (externe veiligheid).
Kennisorganisatie Kennisorganisaties werken aan ontwikkeling van nieuwe kennis en verspreiding van kennis
Kennisontwikkeling vindt deels plaats door publiek-private samenwerking, via de Topsector Energie.
Kennnis wordt deels privaat ontwikkeld door commerciële partijen in de energiemarkt.
Branche-organisaties Branche-organisaties vertegenwoordigen partijen op de warmtemarkt
Branche-organisaties vertegenwoordigen opvattingen, ideeën en belangen van partijen.
Branche-organisaties spreken met elkaar, beleidsmakers en toezichthouders over ordening van de markt.
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Over deze kaart
Deze kaart toont de belangrijkste rollen op de warmtemarkt. Met de warmtemarkt bedoelen we hier uitsluitend de markt voor collectieve warmtevoorzieningen die zich
richt op warmte in de gebouwde omgeving. Het gebruik van warmte in bijvoorbeeld industrie of glastuinbouw valt niet onder deze markt. Met rollen bedoelen we een
samenhangende set aan van activiteiten en verantwoordelijkheden op de warmtemarkt die veelal ook in wet- en regelgeving is vastgelegd. In de praktijk vervult een
warmtebedrijf een aantal rollen tegelijkertijd, namelijk die van producent, leverancier en transporteur. De rollen bevinden zich in de drie domeinen van het energiesysteem:
het fysieke domein met rollen die direct met de fysieke warmtestroom te maken hebben, het marktdomein met rollen die uitsluitend gericht zijn op de handel en tot slot het
systeemdomein met rollen die betrokken zijn bij het algemene functioneren van de warmtemarkt. Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.
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