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1 Inleiding 

1. Op 3 mei 2018 heeft de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM), met inachtneming van 

artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet en artikel 9 van het Warmtebesluit, aan Kelvin B.V. een 

vergunning verleend voor het leveren van warmte (hierna: vergunning).  

 

2. De vergunning is verleend onder de in de vergunning genoemde voorschriften. Eén van de 

voorschriften luidt als volgt:  

 

De vergunningverlening wordt beperkt tot de warmtenetten waar de ACM kennis van heeft op 

de datum van dit besluit, te weten het warmtenet Geleen en het warmtenet Veldhoven.
1
 Op 

het moment dat Kelvin B.V. voornemens is ook andere netten te gaan exploiteren waarvoor zij 

vergunningplichtig is, dient zij dit aan de ACM te melden. De ACM zal vervolgens een besluit 

nemen over wijziging van de vergunning.  

 

Dit voorschrift bepaalt dat Kelvin B.V. alleen de warmtenetten die onder de 

vergunningsaanvraag vallen, namelijk de warmtenetten Geleen en Veldhoven, mag exploiteren. 

 

3. Op 28 januari 2019 heeft Kelvin B.V. aan de ACM verzocht om de vergunning van 3 mei 2018 

te wijzigen zodat zij in staat zijn om andere warmtenetten te exploiteren.  

2 Beoordeling en wijzigingen 

4. Bij het verlenen van de vergunning aan Kelvin B.V. heeft de ACM besloten om de reikwijdte van 

de vergunning te beperken tot twee warmtenetten. In het geval Kelvin B.V. nieuwe 

warmtenetten gaat exploiteren kan de ACM besluiten om de vergunning te wijzigen en de 

beperking voor het aantal warmtenetten te verwijderen. Kelvin B.V. heeft op 28 januari 2019 

verzocht de vergunning te wijzigen, omdat Kelvin B.V. nieuwe warmtenetten exploiteert.  

 

5. Om de aanvraag van Kelvin B.V. te beoordelen heeft de ACM verzocht om een recent 

ondernemingsplan met daarin de financiële gegevens over het nieuw te exploiteren warmtenet 

“project Skule in Metslawier”. 

 

6. Op basis van de gegevens en bescheiden zoals door Kelvin B.V. is aangeleverd is de ACM van 

oordeel dat Kelvin B.V. voldoende heeft aangetoond te beschikken over de benodigde 

financiële kwaliteit voor de uitvoering van haar taak als warmteleverancier voor de exploitatie 

van haar warmtenetten. De ACM ziet niet meer de noodzaak om de reikwijdte van de 

vergunning te beperken tot twee warmtenetten, omdat Kelvin B.V. genoegzaam heeft 

aangetoond dat zij in staat is om zorg te dragen voor een betrouwbare levering van warmte op 

andere warmteprojecten.      

 

                                                        
1
 Artikel 10, derde lid, Warmtewet bepaalt dat de ACM voorschriften en beperkingen kan verbinden aan een vergunning. 

Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat een vergunning beperkt kan worden tot één of enkele warmteprojecten, zie 
Tweede Kamer, vergaderjaar 2002–2003, 29 048, nr. 3, p 9. 
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7. De ACM besluit tot het wijzigen van de vergunning waarbij de vergunning nu wordt verleend 

voor het exploiteren van warmtenetten, ongeacht het aantal of de geografische locatie van de 

warmtenetten. Het voorschrift verbonden aan de vergunning van 3 mei 2018 vervalt. 

3 Dictum 

8. De Autoriteit Consument en Markt wijzigt de vergunning van 3 mei 2018 met kenmerk 

ACM/UIT/493933. Het voorschrift waarin wordt bepaald dat de exploitatie van de warmtenetten 

wordt beperkt komt te vervallen, overeenkomstig de beschrijving in deze vergunning. 

 

Den Haag, 30 september 2019 

 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze: 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

voor deze: 

 

w.g. 

 

 

mr. P.J.H. Benner 

Teammanager Directie Energie 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken 

na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit 

Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het 

bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene Wet 

Bestuursrecht de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij 

het College van Beroep voor het bedrijfsleven.  

 


