
MIA 
Van: 
Aan: 
Cc 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

a en sties voor 2-pager • t.b.v. PVGO 
donderdag 24 februari 202217.55:00 
irrhrirte vnor beW- xrsgr~ 0.41 dR rkrX 

Ha-

Bijgaand ook mijn input voor de two-pager. Mooie slag had je weer gemaakt! Ik heb er best veel 

aan gesleuteld. Belangrijkste: 

• Analyse echt probleemstellend gemaakt, daar nog geen oplossingen noemen. 

• Veel over normering geconcretiseerd. Met als gedachte: stel we moeten morgen aan de 
Kamer communiceren, wat zouden we er dan al over kunnen zeggen? 

• In algemene zin ook zo naar de tekst gekeken, wat kunnen we concreet al kunnen 

aankondigen/mee laten lopen in de KEV? Ook voorstellen gedaan voor verdeling 

middelen, met het oog op het proces waar jullie DT heen wil met Fin om het 

bestedingsplan snel rond te maken. 

Ik vermoed, gezien de gigantische GO opgave, dat op een gegeven moment vanzelf de vraag 

komt of we, meer kunnen doen dan 1 Mton (MLN + CA opbrengst). Dus mijn voorstel is om daar 

proactief op in te gaan. Wat zijn de knelpunten om meer te doen? En zijn die oplosbaar (bijv. 

met meer normering of middelen?) of niet en is dit het maximale? 

Ik werk volgende week gewoon, dus we kunnen er dan best samen even doorheen als dat nuttig 

is (morgen ben ik er overigens ook). 

Fijne avond, 

Van: •@minezk.nl> 

Verzonden: maandag 21 februari 2022 20:36 

Aan:-_@minbzk.nl>; @minbik nl>; 

@minezk.nl>; 

@rvo.nl>; 

@minbzk.nl> 

@rvo.nl>; 

Onderwerp: FW: Agenda + stukken: Werkgroep hybride-warmtepomp 

Dag allen, hierbij de acties zoals vanmiddag besproken. Hoor graag als iets onduidelijk Is, of 
acties mis. 

Afspraken overzicht per actiepunt: 

1. onderzoeksvoorstel normering 

- omschrijft technisch onderzoeksvoorstel voor varianten (lal,1a2,1bl,1b2) en 

deelt deze uiterlijk einde_weel met 

o —leveren feedback op voorstel 

- Huidige voorstel even laten voor wat het is 



- geeft signaal af richting m.b.t. hoe breed normering nu wordt 

opgepakt door onze werkgroep (door tijd/capaciteit is meer niet mogelijk) 

- — plannen vervolgoverleg normering (n.a.v: gesprek komende woensdag 

met sector) > hierin ook scherp vorige actiepunt in meenemen 

2. Voorbereiding gesDrek Ferdi~/TNL/NVI  

-past notitie aan o.b.v. input (en deelt ter check met 

Overige feedback is deadline dinsdag 12:00 

op punt normering) 

3. Two-Dager hybride 

plant overleg tussen huur/hybride en koop/hybride voor stroomlijnen two-

pager 

- (ter info) two- pager hybride zal nergens worden gebruikt maar is basis voor 

(interne) discussies en uiteindelijke kamerbrief 

Íédereen doet check op versie-m.b.t. two- pager. Deadline: ly.Qensdac middag 
(gezien einde week deelbare versie moet liggen). Doel: een versie die door werkgroep 
wordt gedragen 

OM deelt laatste versie nog een keer intern bij EZK [ Fanderdaj 

4. Fiche hvbride warmtepomp 

- I d-ereen levert feedback op het stuk vóór j2gDád 14:00, liefst zoveel mogelijk 

tekstsuggesties 

- 0 koppelt bij_ (trekt vanuit EZK proces factsheets) terug dat■/Ferdi graag 

ook meelezen op factsheet, maar niet lukt op versie deadline komende donderdag. 

•,vo?nsdael] 

- - koppelt bij terug m.b.t. proces FIN/Klimaat. Hoe gaan we ermee om als 

factsheet steeds concreter moeten worden [ oens•a I 

o ~neemt dit ook mee in trilateraal 

S. Over'Lq: 

- Half A4 met inzet/positionering vanuit Rijk op de hybride warmtepomp. Aanleiding: 

gesprek G40 gemeenten & verschillende jaartallen die voorbijkomen in kamerbrieven, 

prestatieafspraken, wetgeving, etcetera. 

° cam , kun jij hier vanuit G40 wellicht een voorzet voor maken? 

Van: 

Verzonden: maandag 21 februari 2022 14:48 

Aan:—~@minbzk.nj; Prvo.n(>; 



•Wminezk.nl>; 

- Prninbzk.nl;-lOminbzk.nl 

Onderwerp: Agenda + stukken: Werkgroep hybride-warmtepomp 

Ha allen, 

De bijlage "overleg Rijk-sector" is een nieuwe versie. Om overzicht te behouden stuur ik de rest 
van de stukken opnieuw toe. 

Groet en tot zo, 

M 

Van: 

Verzonden: vrijdag 18 februari 202216:36 

Aan: • C@minezk.nl>;-iPminbzk.nl; 

-C@minbzk.nL-Ominbzk.nl; 

ïvrvo.nl>; • rorvo.nt> 

Onderwerp: Agenda: Werkgroep hybride-warmtepomp 

Dag allen, 

Komende maandag is het overleg eenmalig van 15:30-17:00. Dit overleg vindt plaats op locatie 
bij BZK (zie locatie in de uitnodiging). Er is veel in beweging en er zijn verschillende producten 
die op korte termijn veel aandacht vergen. Hieronder de agenda voor het overleg (bijbehorende 
stukken vinden jullie in de bijlage): 

1. Onderzoeksvoorstel normering ( 30 minuten) — M stuurt deze nog na 

2. Voorbereiding gesprek-~/TNL/NVI (15 min) — zie bijlage 

3. Two-pager hybride (20 minuten) — zie bijlage 

4. Fiche hybride warmtepomp (20 minuten) — zie bijlage W zal deze in het overleg nader 

toelichten] 

5. (vervolg)afspraken: 

. o Wie doet wat, en proces per agendapunt scherp 

6. Actieplan hybride ( indien tijd over) 

o Inhoud + proces 

Voor wat betreft agendapunt 4 alvast via mail een korte toelichting (zie ook de mailbijlage voor 
verdere duiding). Vanmorgen kreeg ik te horen dat er intern bij EZK op MT niveau is besloten 
om voor de maatregelen welke al enigszins concreet in het CA staan vermeld een fiche op te 
stellen. Voornaamste ar ument is dat op die manier het kan worden genomen in de telling van 
de KEV. Ik heb hier met over gebeld en ook aangegeven dat wij juist voornemens zijn 
om nog geen harde keuzes te maken vwb de financiële middelen en ook willen leren van de 
komende tijd (en ook i.r.t. onderwerp normering). Hij liet weten dat we het ook op die manier 
moeten aanvliegen, maar'wel duidelijk kunnen formuleren dat voor het doelbereik uit het CA de 
middelen wel hard nodig zullen zijn. Ik heb hier een aanzet voor gemaakt (bijlage) en bespreek 
dit ook graag as maandag in ons overleg. Deadline voor een eerste versie is snel: Donderdag 24 
feb. 

Groet, 

 Oorspronkelijke afspraak  

Van: 

Verzonden: dinsdag 3 november 202015:25 

Aan: Pminbzk.nl; 

Pminbzk.nl;-C@minbzk.ni; 



Onderwerp: Werkgroep hybride-warmtepomp 

Tijd: maandag 21 februari 2022 15:30-17:00 ( UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 

Stockholm, Wenen. 

Locatie: Turfmarkt 147, zaal: M01-24 Utrechtse Heuvelrug 

Dag allen, 

Het overleg zal fysiek plaatsvinden bij het ministerie BZK. Houdt rekening met eventuele 
reistijd. Het idee was om naderhand een borrel te organiseren, echter zal deze worden 
geplaatst naar een nader te bepalen moment. Verschillende collega's hebben namelijk van 
17:00-19:00 een overleg gepland staan. Wel blijft dit overleg nuttig voor onderstaande 
onderwerpen: 

• Brainstorm: inzet hybride warmtepomp in de komende tijd/jaren 

• Onderzoeksopzet normeringsvraagstuk 

• W.v.t.t.k. 

Groetjes, 

Ha allen, 

Zoals besproken, hierbij eenmalig een verlenging van de werkgroep hybride WP om twee 
redenen: 

• Fysieke brainstorm over inzet hybride warmtepomp In de komende tijd (aanleiding kwam 

vanuit de discussie m.b.t. de bestedingsplannen: hebben wij zelf een beeld waar we de 

middelen voor willen inzetten? / wat is er nu echt nodig de opschaling van hybride WP te 

stimuleren) 

• Aansluitend een kleine borrel ( ps. Dat zal de eerste zijn in de — 1,5 jaar dat onze 

werkgroep bestaat!) 

Groet, 

Microsoft Teams-vergadering 

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen 

dictu(c~òm.webex.com 

Videovergaderings-id: ¢ 

Alternatieve VTC-instru  

-- 

Meer informatie 1  tips voor vergadering 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel tkheid voor schade van we ke aard ook die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages



A52.7 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

z 

RE: Afspraak versnelling hybride warmtepompen 123 feb. 11930 uur 
maandag 21 februari 2022 09:00:57 

Ik ga het proberen! 

Van: áAL2,e-

Verzonden: maandag 21 februari 2022 09:00 

Aan: 

Onderwerp: RE: Afspraak versnelling hybride warmtepompen 123 feb. 119.30 uur 
oké, goed om te weten! Lukt het jou om evt. al naar de notitie te kijken voor gesprek van 
woensdag en aan te vullen voordat we vanmiddag onze sessie hebben? Dan kan einde middag 
de o • merkingen uit het overleg hierin verwerken. 
Gr. 5.12-e 

Van: 5., 2.e (@minbzk.n(> 

Verzonden: maandag 21 februari 2022 08:58 

Aan: Ominezk.nl> 

Onderwerp: FW: Afspraak versnelling hybride warmtepompen 123 feb. 119.30 uur 
Hoi 
Ter n o• 
~s toch niet bij het overleg woensdag. 
Groeten, 

Van: 4.1.2.e • • . Pmirtbzk.n(> 

Verzonden: vrijdag 18 februari 202218:52 

Aan: 

CC:  

y.t-z.e (@minbzk.nb; j@minbzk.nl> 

Ominbzk.n(>; 

(aminbzk.n(> 

Onderwerp: RE: Afspraak versnelling hybride warmtepompen 123 feb. 119.30 uur 

Ha_en~ 

De afspraak past jammer genoeg niet in de agenda va~Dit 1.v.m. een werkbezoek met 

minVRO incl. diner van 16.00 uur tot ongeveer 21.30 uur/22.00 uur. 

Groeten, 

W  
Van: I '-*" • 0minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 februari 202216:04 

Aan: •_CPminbzk.n(> 

Onderwerp: FW: afspraak Versnelling hybride warmtepompen 

Ha-, 

Je ontvangt zo een vergaderverzoek van mij voor 

De bedoeling is dat jij bij~avraagt of hij hierbij aanwezig wil/kan zijn. (digitaal) 

Dank en groet 

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 februari 202211:20 

Aan: 

CC: 

C@minbzk.n(> 

■(@minezk.nl> 

Onderwerp: afspraak Versnelling hybride warmtepompen 

Hol M, PA 2e Kan jij onderstaande afspraak plannen? En via 
Onderwerp: versnelling hybride warmtepompen 

vragen of_er bij wil zijn? 

Aanwezigen: 
-TNI_: Doekle Terpstra, 

 5.12e 
• 

5.12e 5.12,1 (naam volgt via Iemand van 



- NVI: Henk Sljbrfng 
- EZK: 
- BZK: 

Emall van en Sij • ring is 5.1..e 

e ma 
staat In de cc. Ik denk datje de andere wel 

elijkste is. hebt.Duur- 1 uur, Ik denk •a • igi aa 
Moment: II volgende week, maar kijk maar wat haalbaar Is. 
Iedereen weet waar het over gaat. 
Groeten, 
mam  

Van: (@minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 februari 2022 09:13 

1•MO 

,1 b.12e 

minezk.n(>; # 5.12 é 

(•minezk.n(>; 

~ inbzk.nl>;ffi 

C@minbzk.n(> 
cc: >; y.1 ̀ e <#JMjftl@minbzk.nl>; 

(@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: Versnelling hybride warmtepompen 

Prima ik denk even wel da~r graag bij is dus ga daar maar vanuit! 
Verzonden met B1ackBerry Work 
(www.blackbeiry.coui) 

Van: 
b.1 2 e 

••@ minezk.ul> 
Datum: donderdag 17 feb. 2022 8:39 AM 

Aan: @minezk.nl>, 
•&lninbzk_nD>, 

Kopie: inbzk.u>, • jtminb7k nj>, 
5.12e 

f{ jlminezk.nl> 
Onderwerp: RE: Versnelling hybnde warmtepompen 
Dag allen, 
Zojuist even met 5,$2 gebeld. Gezien het onderwerp lijkt het ons wenselijk een gesprek te 
organiseren met ', BZK, Techniek NL (branche lnstallateurs), 5.12' (gezien zij dit in 
gesprek hebben aangegeven) en de Nederlandse Verwarmingsin • us r e • ranche fabrikanten). 
Daarnaast de insteek om het allereerst op te pakken op niveau 

aat secretariaat vragen hiervoor Iets in te plannen. En wij zullen op orte termijn de 
voo 
Groet, 

Van: 

reading richting jullie hiervoor oppakken. 

5.12e I 51.2e Rminezk.n(> 

Verzonden: woensdag 16 februari 202219:18 
l@minbzk.nl>; 

Prninbzk.n(> 

b. Ike C@minbzk.nl>; 

5.12e 

i@minbzk.ni>; 

Ominezk.nt> 

5.12-e 
•Pminbzk.nl>;• 

Onderwerp: RE: Versnelling hybride warmtepompen 
Goed dat-in de loop zit. 

Als we het gesprek op medewerkers niveau insteken dan graag erbij. ~—.— welke 
counterparts horen hierbij uit de sector? 
Als MT niveau gewenst is lijkt het me interessant om zelf deze wereld ook eens te leren kennen 

en schuif ik graag aan. 

Groet 
I5.1.2.e 



Van: g12e ••F minbzk.nl> 

Datum: 16 februari 2022 om 16:26:14 CET 

Aan: # minbzk.nb, b.1 2.e 

@minbzk.nt> 

CC: (u7 minbzk.nt>, s.i•e • minbzk.nl>, 5.12e 

•• @minezk.nt> 
Onderwerp: RE: Versnelling hybride warmtepompen 
Hi allen 
Even 
gelopen s. 

van TNL gebeld. Hij herkende dit signaal niet, maar gaat navragen hoe dit precies 

En komt met een paar namen voor het gesprek. 
Groeten 

•  
Van (@minbzk.ni> 
Verzonden: woensdag 16 februari 202215:53 

5.12.e Aan: b. 1.2 e • Pminezk.nt>; 

• Pminbzk.nl> 
CQ:- • Pminbzk.nt>;= 

(@minbzk.nl> 
tMminbzk.nl>; 5.12e 

Onderwerp: Versnelling hybride warmtepompen 
In ons overleg met de minister over het nationaal isolatieprogramma kwam normering van 
hybride aan de orde als een manier om de verduurzaming te versnellen. 
Dit thema was ook in de ochtend aan de orde gekomen bij een werkbezoek met Techniek NL. 
Wij noemden in het gesprek de ambitie om toe te groeien naar 100.000+ woningen te isoleren 
per jaar. Toen gaf de minister aan dat 5.121 (installatiebedrijf) had aangegeven dat zi in 
staat zijn toe te groeten naar 300.000 warmtepompen per jaar. Boodschap vanuit 5121 was 
dat we te lage ambities hebben en er meer mogelijk Is. Ik heb gezegd dat dat wel • ee' e • luf is. 
Dat we nu nog geen 20.000 warmtepompen per jaar in de bestaande bouw installeren en we nu 
al de ambitie hebben om dit op te trekken naar 1,5 min tot aan 2030. En dat als we dat willen 
halen vermoedelijk al beroep moeten gaan doen op onze collega's in Zuid-Korea, Japan en 
andere landen waar warmtepompen worden geproduceerd. Tegelijk was de conclusie van de 
minister dat hij heel blij Is met een sector die meer wil en ook meer denkt te kunnen realiseren. 
En dat we hen moeten vragen de daad bij het woord te voegen. Wat hebben ze nodig om deze 
ambitie te halen? Antwoord: duidelijke normering. Ik noemde 2025 als mogelijke startdatum. 
Minister leek dat geen goed idee. Is het jaar van verkiezingen, dus beter wel tijdig aankondigen 
en uitwerken maar pas in 2026 invoeren. Heb gezegd dat we verschillende 
normeringvoorstellen gaan uitwerken. En dat normering natuurlijk vooral woningeigenaren in de 
portemonnee raakt. Hij zei dat we daarom normering moeten combineren met subsidiëren, we 
moeten het verschil in prijs cv-ketel en warmtepomp zo klein mogelijk maken. Het gat dus 
overbruggen met subsidie. We hebben gezegd dat dat nog niet meevalt dat je dan al snel 
richting 70% subsidie gaat ofzo. Alles in een Indicatief verkennend gesprek uiteraard om een 
beetje aan verwachtingenmanagement te doen. Conclusl as dat we snel met de 
techniek- en installatlesector om de tafel moeten om hen aan un belofte te houden. Ze kunnen 
niet zo maar wat zeggen, en vervolgens niet thuis geven. Kortom, mijn Idee is om op zo kort 
mogelijke termijn hier een vervolggesprek over te beleggen onder voorzitterschap van 
Uiteraard samen met jullie. Wie zouden er van de kant van de sector aan tafel moeten en w e 
van onze kant? 

Dit bericht kan informatie bevatten die tref voor u Is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwilderen. De Staat aanvaardt geen 
aan prakei jkheid voor salade, vaan we ke aard ook, die verband houdt met risico s verbanden aan het eFektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain Information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this messagewas sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of airy kind 
resulting from the risks lamstent in the electronic transmission of massages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 



This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 

Dit bericht kan informatie bevatten die roet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt géen 
aansprakel tkheid voor schade van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



A52.8 

Van: 

Aan: 

ca 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

RE: Actieplan stimulering warn>tepompen, srp reactie uiterGjlc 28 feb 

áu►sdag 22 febnrarí 202217:46:U0 
A~an h~ vexsie (omrrn~fc ~) tpr rpv9ew F7K R7K M - l02 cfmC 

Ha-, 

Ziet er inderdaad goed uit! Bijgaand ook mijn opmerkingen. Ben er volledig doorheen gegaan en 

heb nog best wat suggesties gedaan, dus laat het weten als jullie ergens meer informatie over 

nodig hebben. 

Belangrijkste punten: 

1. CA stuurt op 150.000 p.j., dit plan op 100.000 p.j. 
2. Ik vind het een risico om certificering 100% door producenten te laten doen. Zij hebben 

belang bij de gekozen afbakening van wat goed genoeg is. 

3. Weer het punt over relatie tot warmtenet en hoeveel jaar er tussen advies hwp en 
komst warmtenet mag zitten. Hier staat 5 jaar, elders 3 en 10 en 15. 

NB:_ en ik hebben dit tegelijkertijd gedaan, dus helaas niet in hetzelfde document. Ik heb 
daarom_opmerkingen overgenomen in mijn versie en er bijgezet dat het van— 

komt. 

Groeten, 

Van: ••@minbzknl> 
Verzonden: dinsdag 22 februari 202216:32 

@minbzk.nl>;I 
-@minbzknl>;- •I•• 

_ •@minbzk.nl> _ 
@minbzk.nl:•;-

@minbzk.ni>;M _— 

•@minbzkni>; 
• •@minbzk.nl>;= 

@minbzk.nl>;_ 
• @minbzknl>;_ 

@minbzknl>; @minbzk.nl> 

CC: 

@minbzknl> 

@minbzkni>; 

Onderwerp: RE: Actieplan stimulering hybride warmtepompen, svp reactie uiterlijk 28 feb 

Hoi-, 

Ziet er doorwrocht uit d Ik heb dan ook weinig aanmerkingen (zie bijlage). 

Groet, 

Van: (@minbzk.nt> 

Verzonden: maandag 21 februari 2022 09:50 



j@minbzk nl>; 

minbzk.nl>; l 

c@minbzk.n(>; 

[@minbzk.nt>; 

Qminbzk.nt>; 

@minbzk.nl;>; 

•1_7mtnbzk_nl>; 

@minbzk-rA>; 

Pa minbzk_nt?; 

Aan: 

Ominbzk.nt> 

CC: , C@minbzk.nt>; 

laminbzk.nt> 

Onderwerp: Actieplan stimulering hybride warmtepompen, svp reactie uiterlijk 28 feb 

Ha allen, 

We zijn vanuit EZK en BZK al een tijd in gesprek met de sector over een actieplan hybride 
warmtepompen. Bijgaand de laatste versie. Zouden jullie nog eens mee kunnen kijken op jullie 
specifieke onderwerpen (en- op het geheel)? Klopt wat er staat? 

Graag jullie reactie uiterlijk 28 februari. 

0 : zie onderdelen over communicatie, oa pag 6, 8, 11 
0 ; zie contigentenaanpak als context op pag 6 
0 : zie governance op pag 5 
0 : zie afspraken corporaties als context op pag 6, leidraad op pag 11 (NB: vanuit 
Ae 01 es no geen verzoek om een leidraad gehad, we gaan wel binnenkort kennismaken) 

ie link digitaal platform, milieu centraal als context op pag 6 
® 0 We 

va 
zie monitoring op pag 9, 10 

ekwaam personeel op pag 9 (onderdeel monitoring), pag 13 
: zie link ISDE op pag 10 (onderdeel monitoring) en product keurmerk op pag 14 

( : s vraag van sector maar vanuit EZK/BZK geven we aan dat een keurmerk lastig Is en dat 
we daar zeker -een afspraken over kunnen maken In een actieplan) 
0 zie productinnovatie op pag 12 

z e normering op pag 14 
0 : zie kennisplatform op pag 15 

Vervolg: op 9 maart wordt het stuk besproken In het MT overleg BZK/EZK, zowel de inhoud als 
govemance. Met name op het laatste punt zijn nog wel wat vragen te beantwoorden (vb. relatie 
uitvoeringstafel KA, wie komen er in de stuurgroep, functie stuurgroep, etc.) 

Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

Turfmarkt 147 j 2511 DP Den Haag 1 Zuid-20e etage 

Postbus 20011 ( 2500 EZ Den Haag 

T 



A52.6 

Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Greenbond - ISDE-reeks exclusief gas - is het mogelijk om uiterlijk dinsdag te reageren? 

vrijdag 25 februari 2022 09:57:00 . 

Ha_ 

Dank voor je reactie. Goed om de tussenstand te hebben en dat laatste te verhelderen) 

Groeten, 

Van: @rvo.nl> 

Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 09:44 

Aan: 

CC: 

@minbzk.nl> 

(AGT/BRS) minezk.nl>; 

minfin.nl>; @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Greenbond - ISDE-reeks exclusief gas - is het mogelijk om uiterlijk dinsdag te 

reageren? 

Dag 

Een nauwkeurige analyse over de aanvragen heb ik nog niet verricht, maar deze vraag staat 
nog uit. Ik neem aan dat ik hier vóór dinsdag meer over kan zeggen. Op basis van eerdere 
analyse lijkt ongeveer de helft van de ISDE-aanvragen nu een hybride warmtepomp te 
betreffen (ventilatiewarmtepompen meegeteld). 

Overigens is het niet zo dat we de hybride warmtepomp zien als een losstaand apparaat dat bij 
een bestaande CV wordt gehangen; subsidie wordt ook gegeven op apparaten waarin 
warmtepomp en ketel gecombineerd zijn. Wel is het subsidiebedrag gebaseerd op het vermogen 
van het warmtepompgedeelte daarvan. 

Met vriendelijke groet, 

From: cr minbzk.nl> 

Sent: donderdag 24 februari 2022 15:30 

To: 

Cc: 

C@minfin.rik 

P rvo. nl> 

(@minezk.nl>; (AGT/BRS) 

(@ minbzk.nl> 

Subject: RE: Greenbond - ISDE-reeks exclusief gas - is het mogelijk om uiterlijk dinsdag te 

reageren? 

Hoi 

Zie de vraag van - hieronder. Kunnen wij nu al een raming maken van het aandeel 

hybride/volledig elektrische warmtepompen in ISDE 2022? 

Dank en groeten, 

f@minbzk.nl>Van: 



Verzonden: donderdag 24 februari 2022 15:23 

Aan: (AGT/BRS) (@ minfin.nl> 

cc: • CPminbzk.n(> 

Onderwerp: RE: Greenbond - ISDE-reeks exclusief gas - is het mogelijk om uiterlijk dinsdag te 

reageren? 

Dag _ 

Handigste om die vragen aan te stellen. Of zijn ze al beantwoord? 

Groet, W 

Van: (AGT/BRS) Ominfin.nl> 

Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 13:07 

Aan: 

cc: 

Prninbzk.nl> 

Pminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Greenbond - ISDE-reeks exclusief gas - is het mogelijk om uiterlijk dinsdag te 

reageren? 

Hoi M, 

Dank voor de snelle reactie. Als ik het goed begrijp beschouwen jullie de hybride 
warmtepomp als een losstaand apparaat die bij een bestaande CV wordt gehangen. Ik 
zal dit opnieuw aan de adviseurs voorleggen en hoe dit zich verhoudt tot de taxonomie. 

erder geef new aan dat-er vanaf 2022 ówrdt gemeten,naarwelke„onde d neé, binnen 
ISDE daadwerkelijk het geld gaat? Hebben jullie — - hier een raming van _Dan,ki• nen,we 
een inschatting van demogelijke,allocatie-makeffl 

Groeten, 

Van: (cDminbzk.ni> 

Verzonden: maandag 21 februari 2022 17:22 

Aan: (AGT/BRS) Pminfin.n(> 

cc: Pminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Greenbond -ISDE-reeks exclusief gas - is het mogelijk om uiterlijk dinsdag te 

reageren? 

hoi -, 

Het is nu nog niet mogelijk om dit onderscheid voor de afgelopen jaren te maken. Het wordt 
pas vanaf 2022 gemeten. 

Tegelijkertijd: 
We zouden vanuit Europese/green bond perspectieven de hybride warmtepompen allemaal WEL 
mee moeten nemen, omdat de subsidie dus over het warmtepomp-deel gaat. Er is geen 
subsidie op het CV-ketel-deel. 

groetjes, - 

Van: (AGT/BRS) (@ minfin.nl> 

Verzonden: maandag 21 februari 2022 15:50 

Aan: l@minbzk.nl>



Onderwerp: Greenbond - ISDE-reeks exclusief gas - is het mogelijk om uiterlijk dinsdag te 

reageren? 

Hoi M, 

Onze adviseurs geven aan dat we warmtepompen en "tentral heating" waarschijnlijk uit 
de expenditure moeten filteren waar deze (deels) gebruik maken van gas. 
Als ik naar: https:/lwww.rvo.ni/subsidie-en-financieringswijzer/isde/budget kijk lijken er 
uitgaven te zijn voor warmtepompen die volledig elektrisch zijn ( kunnen we wel 
meenemen) en hybride warmtepompen (kunnen we niet meenemen). Ook uitgaven die 
gaan over een efficiëntere ketel, maar die op gas werkt die moeten we eruit halen. 

Kan jij aangeven op welke budgetreeks je voor de ISDE komt als we bovenstaande 
(gas)elementen uit de reeks halen? We moeten woensdag opnieuw een pakket 
aanleveren. Het zou dus erg prettig zijn als je morgen (dinsdag) zou kunnen reageren. 
Alvast bedankt en hoor graag van je (ook als je vragen hebt)! 

Groeten, 

Ministerie van Financiën 

Agentschap van de Generale Thesaurie 
Beleid & Risicomanagement Staatsschuld en Schatkist 

Korte Voorhout 7 12511 CW 1 Den Haag 1 
Postbus 20201, 1 2500 EE 1 Den Haag 

S 

Cmminfin.nt 
W www.dsta.ni 

w www.schatkistbankieren.n! 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake. you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nI) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, 

Innovatief en Internationaal ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 



berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 



Van: 

Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

RE: Laatste versie annotatie Ferd~ >sector 

dinsdag 22 februari 2022 09:14:00 

Overlea Riik-sector-versnelling hybride warmteDomD 230222 0.1 LdR.dooc 

Ha-, 

Goede voorbereiding! Precies de juiste punten er uit gepakt. 

Bijgaand nog een paar suggesties in groen. Gezien de gespreksonderwerpen, normering en 

arbeidscapaciteit, eigenlijk logisch als ik er bij ben, 

5.1.2.e Hoe zien jullie dit? Kunnen 

jullie het met zijn tweeën af? Kort voorbespreken nog nodig? Mijn belangrijkste punten zouden 

zijn: 

- Arbeidscapaciteit: wat hebben ze dan nodig van ons? Stabiel geluid over de behoefte 

richting het rijk op terrein waar wij (VRO,EZK) invloed in hebben (dus innovatie van de 

ketel? Bijscholing monteurs?) en dan ook echt met de oproep om daar een keer samen 

voor te gaan zitten en het vast te klikken. Het wisselt namelijk wat de vraag is. Kunnen 

we niet op handelen nu. 

- Normering: bevestigen dat we daar mee bezig zijn, maar dat we het omgekeerd 

benaderen. Zij geven aan normering nodig te hebben om de capaciteit te kunnen 

leveren. Wij hebben capaciteit-garantie nodig voordat we durven normeren. Hoe zit die 

samenhang, waarom kan het met normering opeens wel? (stond ook al zo in je 

annotatie) 

Groeten, 

Van: <•@minezk.nl> 

Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 08:30 

Aan: @minbzk.nl>;— 

Onderwerp: RE: Laatste versie annotati~M>sector 

•@minbzk.nl> 

Hi M, 

la einde dag spreek ik_. Dus ik zal dan even polsen hoe hij hier in zit. Ik Iaat het je 
weten. 
Eens vwb de afsprakenlijst en de rest is duidelijk Wacht ik nog even _ haar blik af. 

Gr.- 

Van:  ; - Rminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 08:23 

Aan: • C&minezk.nl>;_ •(@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Laatste versie annotatie Ferdi~r>sector 

Hoi-



Voorzitter: prima om het aan- te vragen. Ik kan me voorstellen dat _*het wil doen, kan 

hij zich ook meteen naar de sector positioneren. Kan je hem dit makkelijk vragen? . 

Notuleren: prima voorstel, voegen we daarna samen. Goed om een afsprakenlijstje rond te 

sturen na het overleg. 

Geel: ik weet het ook niet. Zo maar laten staan? De voorzitter kan Breman het woord geven, 

vragen of ze nog een keer willen toelichten wat ze precies willen. 

Opm: techniek NL wil hier inderdaad ook mee aan de slag, maar mijn beeld is dat het vooral een 

andere manier van het ontwerp van het apparaat is, dus dat het vooral bij de NVI zit. 

Ik stuur de notitie gewoon direct naar- en■fsluit mogelijk ook aan), dus ik zie hem 

wel voorbij komen. 

Groeten, 

Van: • Wminezk.nl> 

Datum: dinsdag 22 feb. 2022 8:11 AM 

Aan: • Ominbzk.nt>,_ 

•Pminbzk.nt> 

Onderwerp: Laatste versie annotatie-~>sector 

Hoi 

Hierbi' laatste aanzet m.b.t. de annotatie. 
kun jij een snelle blik werpen op de laatste bullets m.b.t. 

normering. 

•a— ik zit vandaag heel vol in mijn agenda dus even via de mail: 

• Voorzitter: Wie zullen we het gesprek laten voorzitten? (gezien aanleiding 

vanuit jullie Minister is het logisch dat dit_is?) 

• Notuleren: Zullen wij beide op de achtergrond meeschrijven? Kan mij nml. 

indenken dat wij beide af en toe zullen reageren ( m.n. richting _ ) . 

• Geel gemarkeerd: er staan nog twee woorden geel gemarkeerd. Die kan ik 

niet beantwoorden. Weet jij dit? 

• Opmerking: er staat nog een opmerking in m.b.t. installatietijd en 

TechniekNL. 

Zodra jullie gereageerd hebben moet ik de notitie nog langs de revue van 
laten gaan (gok dat jullie ook nog bij ® neerleggen?). Ik app jou - moc t ier 
nog iets geks uitkomen. 

Werkse! 

M.et vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker 



l@minezk.ni 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht 
abusievel jk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is mot intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake. you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts 
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 

Dit oeracht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade van we ke aard ook die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
benchten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulnrg from the risks inherent ,n the electronic transm,ssion of messages 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ka aard ook die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages



A52.8 

Titel overleg: Versnelling hybride warmtepomp 
Tijdstip: 19:30-20:30 

Aanwezigen: 
- Techniek Nederland: Doekle Terpstra 

ST/Warmte: 
1 Z.1 

5.1.2.e 

5.12e 

`e - e en•se verwarmin s ndustrie: Henk 51 brie 
Ministerie EZK: 

- Ministerie BZK(• 
 , 

Aanleiding: 
Tijdens een werkbezoek van MVRO aan y' 21 (op uitnodiging van Techniek NL) Is ook 
gesproken over hybride warmtepompen. 
Vanuit Is aangegeven dat zij specifiek (óf,áics_setor?) in staat zijn om toe te 
groeien naar 00.000 warmtepompen per jaar, mits er harde normering wordt Ingevoerd. 
MVRO/DGBRW gaven aan snel om tafel te willen met sector om hen te vragen daad bij het 
woord te voegen > wat hebben ze nodig om deze ambitie te halen? 

Gesprek over: 
- Het belang van een eenduidig verhaal. Het is voor het Rijk lastig om consistent beleid te 

maken als de sector steeds andere doelstellingen realistisch acht. 
Normering als middel: normering kan alleen worden ingevoerd als er reéle oplossingen zijn 
voor Iedereen. Het is een middel met grote Impact de samenleving, niet lets om alleen 
de sector in bewe I SLk  
•i„jnet .Yoor•2Q25 ,ge0orrneerd•wQrc)t• 

aarnaast.isain et Kjjma_ata•CkQó d_a(gésprokne.dat.e•, 

Om een norm een rede optie te laten zijn moeten we over de condities voor de noren het 
gesprek voeren: wat kan TNL en de NVI doen om de invoering van hybride warmtepompen 
te versnellen 
Doel overleg: Kunnen er harde afspraken worden gemaakt over de instailatiecapaciteit? 

jd ais installateurs? rat hebben ze nodig van ons? ,••." hebben• a 
Zow el eyaalnasst tbiele vraagarticulatle over de behoefte, op terreinen binnen onz 
nvloedssfeer (VRO,EZK) (dus innovatie van de ketel? Bijscholing monteurs?). Kunher%• 

1 ar,9even•rt de vraag u•g te_ lei g cancreetlstabiei,is, oM op te.handelen 

Agenda: 
- Kennismaking (5-10 min) 
- Introductie / aanleiding van het overleg (5 min) 
- Rondje langs de velden ( 15 min) 
- Discussie (20 min) 
- (vervolg)afspraken ( 10 min) 

Annotatie: 

Vanuit EZK en BZK zijn we in gesprek met de sector over een actieplan hybride 
warmtepompen, gericht op het realiseren van de randvoorwaarden voor versnelling van de 
uitrol (wat is er nodig om de ambities behorend bij de middelen van Prinsjesdag 2021 uit te 
voeren). In deze gesprekken komt steeds naar voren dat een belangrijke bottleneck het 
aantal beschikbare Installateurs is. 
TNL gaf steeds aan dat 100.000 — 150.000 hybride warmtepompen per jaar richting 2030 
onder voorwaarden maximaal haalbaar is. De voorwaarde voor groei van het aantal 
installaties is onder andere: 

• Kortere installatietijd: dit vraagt aanpassing van de hwp's zodat ze makkelijker te 
installeren zijn. De NVI wil zich committeren aan het verkorten van de installatletijd 

• Groet In aantal monteurs: Met een kortere installatietijd zijn ca 700 extra fte nodig 
(om de groei van —100.000 hybride warmtepompen per jaar in 2025 te faciliteren). 
TNL stelt een aantal acties voor (gericht op om- en bijscholing, aanspreken nieuwe 
groepen) maar wil zich niet committeren aan een harde doelstelling. 

Er wordt vaak verwezen naar een (harde) norm als oplossing voor de huidige bottlenecks. 
De vraag Is dan: wat gaat er precies veranderen door een norm? En welke harde afspraken 
kunnen er gemaakt worden over de Installatlecapaciteit? Want een harde norm voor 
hybride betekent dat er voor Iedereen een technisch en economisch haalbare optie moet 
zijn. Dus het gaat niet om een pad naar 300.000 hybride warmtepompen per jaar, maar 
een oplossing voor alle 410.000 jaarlijkse cv-ketel vervangingen. 



Verwachting is dat TNL het gesprek naar het opstellen van de norm zal proberen te sturen, 
zij willen hier graag input voor leveren n _hebben _dat_ook.a . Qedaa . Focus van het 
gesprek moet zijn wat zij (en de fabrikanten) kunnen doen om de randvoorwaarden voor 
normering op orde te krijgen. Dus afspraken over meer monteurs, betere voorlichting naar 
installatiebedrijven en consumenten, kortere installatietijden, etc. 
]e kunt aangeven dat wij momenteel bezig zijn met onderzoek naar de juridische 

,mogelijkheden van normering. Dit gezien de motie welke vorig jaar is ingediend en 
concrete tekst in het coalitieakkoord, status van dit proces is als volgt: 

• _ De juridische routes die (on)mogelijk zijn hangen nauw samen met de uitwerking 
van het Fit for 55 traject, specifiek de herziening van de EPBD (afgelopen 
december) en Ecodesign (verwacht maart 2022) 

• Wij achten het van belang dat een vorm van normering rekening zal houden met 
de impact op bewoners en gebouweigenaren, het uitgangspunt betaalbaarheid is, 
en wordt gekeken naar de mate van CO2 impact. 

• Hier zal worden gekeken naar de m a t.o.v. de huidige situatie, namelijk: er 
komt een bijmen ver lichtin , we hebben de EB-belasting, subsidies. 

E]LIDe opties tot normering zijn inmiddels-helder in aart gebrac t. Extern on erzoe 
zal ons nu meer moeten leren over de consequenties van de verschillende opties o 
202-reductie, kosten, etc. Later in het procesais het wenselijk-om_ook_de.sector e  
rod ere, statie.t•.olde.rs..hierbijte•beterkkenl 

Achtergrond — teksten in Coalitieakkoord/motie over normering: 

Coalitieakkoord: 
• "Via normering krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om steeds meer 

(hybride) warmtepompen te installeren, in combinatie met een subsidie voor de 
meerkosten die huishoudens moeten maken". 

• "nog moet worden bezien op welke manier de normering het best ingevuld kan 
worden (bijv. vervanging van cv-ketels), en vanaf welk jaar dit mogelijk is". 

Motie (V.d. Lee-GL/Bontenbal-CDA): 
• Verzoekt de regering, een normering voor te bereiden die de uitrol van hybride 

warmtepompen stimuleert". 



A52.9 

Van: 

Aan: 

onderwerp: 

Datum: 

w 
RE: witte vlekken voor PVGO 

dinsdag 22 februari 2022 09:23:00 

Ha-, 

Deze mail is perfect. Fijn datje dit zo op papier hebt gezet! Ik had het niet zo concreet goed 

kunnen verwoorden (D Ik kan me voorstellen dat we de zin in geel toevoegen, wat denk jij? 

Groeten, 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 09:17 

Aan: @minbzk.nl> 

Onderwerp: witte vlekken voor PVGO 

Hoi ~, 

Wat vind je van onderstaande mail? Om van ons uit te versturen om een aantal witte vlekken 
voor PVGO te agenderen? 

Groeten, 

• 

Hoi M, 

Met de sessies en de twopagers begint het programma goed vorm te krijgen. Tegelijkertijd zien 
we op sommige plekken nieuwe vragen opkomen. Het lijkt ons goed om die nu al bij mensen te 
beleggen, zodat we ze straks niet overvallen. 
Het gaat om: 

Overkoepelende blik op normering: Vanuit huur ~) en hybride M) wordt uitgewerkt 
hoe normering vorm zou kunnen krijgen. Daarnaast is vanuit de EPBD normering van slechte 
labels in beeld. Die verschillende sporen komen allemaal bij elkaar, nl. bij de gebouweigenaar. 
Iemand moet gaan nadenken over (een proces) hoe dit vorm krijgt. 

- Wat betekent het straks voor een verhuurders als er normering op de CV- ketel, en op de 
labels komen? En voor een verkoper van een pand met een slecht label? 

- Willen we dat de stap naar een beter label wordt ingevuld door het plaatsen van een 
zonnepaneel of een hwp, of willen we dat er ook echt isolatiemaatregelen worden 
genomen? 

- Hoe verhouden de maatregelen zich precies tot de energielabel-systematiek, en hoe 
communiceer je daar over? Dus: gaan we evt. normeren op een slecht label ( met alle 
mogelijke opties) of op het verbeteren van de isolatie? Voor nu: welke woorden 
gebruiken we in de teksten. 
Hoe verhoudt dit zich tot de verschillende EU-trajecten en tot de aanpassing in het 
bouwbesluit. 

Dit is echt een complex vraagstuk waar iemand serieus tijd voor moet krijgen en,00k bij;B&B 
missen.we,capaciteit_om-mee_te_dénkne_hie o 

Draagvlak: daar lopen een aantal acties op (oa vanuit W) maar er is nog geen twopager. We 
weten niet of een twopager helemaal nodig is, maar wel goed om nu al na te gaan denken 
welke teksten voor analyse en maatregelen handig zijn voor het PGVO 

Betaalbaarheid. relatie EB: net als bij draagvlak is het handig dat de mensen die hier mee bezig 
zijn even goed nadenken wat handig is. 



Govemancq: hoe wordt er straks op het programma estuurd hoe verhoudt zich dat tot het 
UGO. Wie kan dit doen? Is bezig vanuit 
hem te vragen 

van het UGO, dus lastig om het 

Al] electrir.: In de doelen kwam gisteren even een opgaven van 450.000 Installaties voorbij. Hier 
zijn geen middelen voor. Iemand moet daarmee aan de slag, en team hybride is op dit moment 
zeer dun bezet. 

Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

Turfmarkt 147 2511 DP ( Den Haag 1 Zuid-20e etage 
Postbus 20011 2500 EZ Den Haag 



a52.10 

Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

suggesties bij bestedingsplan hybride + procesvoorstel 
woensdag 23 februari 2022 10:55:00 
Bijlage 2 Factsheet uitwerldna maatregelen nieuw format 0.1 LdR.doa 

Ha-

Bijgaand mijn suggesties bij het bestedingsplan hybride. Ik heb er veel over samenhang 

normering aan toegevoegd en een suggestie gedaan voor middelen voor flankerend beleid. In 

alle eerlijkheid denk ik dat dit niet voldoende gaat zijn voor akkoord van FIN. We kunnen niet 

anders dan onze onzekerheid aangeven over reeksen en inzet, gezien normering en flankerend 

beleid nog moet worden uitgewerkt, maar daarmee wordt het te kwalitatief is mijn verwachting. 

Zou er liever ook wat uitgebreider naar kijken, maar dat gaat binnen de deadline niet meer 

lukken helaas. 

Ik heb je'gisteren einde dag gemaild over de ruimte die IRF BZK ziet om in juliloket mee te lopen 

en tóch in het beleidsprogramma en de KEV te landen en mijn suggestie zou zijn om daar op in te 

zetten bij jullie intern en bij jullie IRF EZK contactpersoon. Uiteindelijke afweging uiteraard bij 

jullie 

Groeten, 

Van: •@minezk.nl> 

Verzonden: maandag 21 februari 2022 20:36 

Aan: @minbzk.nl>;E 

•@minezk.nl>; 

@ rvo. nl>; 

@minbzk.nl> 

@ rvo. n I>; 

Onderwerp: FW: Agenda + stukken: Werkgroep hybride-warmtepomp 

@minbzk.nl>; 

Dag allen, hierbij de acties zoals vanmiddag besproken. Hoor graag als iets onduidelijk is, of 
acties mis. 

Afspraken overzicht per actiepunt: 

1. Onderzoeksvoorstel normering 

_schrijft technisch onderzoeksvoorstel voor varianten ( lal, 1a2, 1b1, 1b2) en 

deelt deze •iiteiÍtkeneinde wee] met— 

G , leveren feedback op voorstel 

Huidige voorstel even laten voor wat het is 

- - geeft signaal af richting m.b.t. hoe breed normering nu wordt 

opgepakt door onze werkgroep (door tijd/capaciteit is meer niet mogelijk) 

- —plannen vervolgoverleg normering (n.a.v. gesprek komende woensdag 

met sector) > hierin ook scherp vorige actiepunt in meenemen 



2. Voorbereiding gesprek-~/TNL/NVI  

-. - past notitie aan o.b.v. input (en deelt ter check met 

Overige feedback is deadline dinsdag 12:00 

op punt normering) 

3. Two-pager hybride 

plant overleg tussen huur/hybride en koop/hybride voor stroomlijnen two-

pager 

- (ter info) two- pager hybride zal nergens worden gebruikt maar is basis voor 
(interne) discussies en uiteindelijke kamerbrief 

Íé,déeren, doet check op versie- m.b.t. two- pager. Deadline:rio'eiisdga middag 

(gezien einde week deelbare versie moet liggen). Doel: een versie die door werkgroep 
wordt gedragen 

o - deelt laatste versie nog een keer intern bij EZK [_..or .. a 

4. Fiche hybride warmtecoma 

- Ïédééren levert feedback op het stuk vóór Wénsdal 14:00, liefst zoveel mogelijk 

tekstsuggesties 

- 0 koppelt bijmm (trekt vanuit EZK proces factsheets) terug dat— graag 

ook meelezen op factsheet; maar niet lukt op versie deadline komende donderdag. 

[4•oensd,•g 

- M koppelt bij_ terug m.b.t. proces FIN/Klimaat. Hoe gaan we ermee om als 

factsheet steeds concreter moeten worden 

o ~ neemt dit ook mee in trilateraal 

5. Overig: 

- Half A4 met inzet/positionering vanuit Rijk op de hybride warmtepomp. Aanleiding: 

gesprek G40 gemeenten & verschillende jaartallen die voorbijkomen in kamerbrieven, 

prestatieafspraken, wetgeving, etcetera. 

o CM kun jij hier vanuit G40 wellicht een voorzet voor maken? 

Van: 

Verzonden: maandag 21 februari 2022 14:48 

Aan:—lPminbzk.nl;- •-CPrvo.nt>;I 

- • Orvo.nl>; • CPminezk.n(>; 

—Prninbzk,nl;—l0minbzk.nl  

Onderwerp: Agenda + stukken: Werkgroep hybride-warmtepomp 

Ha allen, 



De bijlage "overleg Rijk-sector" is een nieuwe versie. Om overzicht te behouden stuur ik de rest 
van de stukken opnieuw toe. 

Groet en tot zo, 

M 

Van: 

Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 16:36 

Aan: • lPminezk.nt>; 

-[Ominbzk.nl;-CPminbzk.nl; -

Pr-vo.nl>; <M 
Onderwerp: Agenda: Werkgroep hybride-warmtepomp 

Dag allen, 

C@minbzk.nl; 

f@rvo.nt> 

Komende maandag is het overleg eenmalig van 15:30-17:00. Dit overleg vindt plaats op locatie 
bij BZK (zie locatie in de uitnodiging). Er is veel in beweging en er zijn verschillende producten 
die op korte termijn veel aandacht vergen. Hieronder de agenda voor het overleg ( bijbehorende 
stukken vinden jullie in de bijlage): 

1. Onderzoeksvoorstel normering (30 minuten) -~stuurt deze nog na 

2. Voorbereiding gesprek_'/TNL/NVI (15 min) - zie bijlage 

3. Two-pager hybride ( 20 minuten) - zie bijlage` 

4. Fiche hybride warmtepomp (20 minuten) - zie bijlage W zal deze in het overleg nader 

toelichten] 

5. (vervolg)afspraken: 

o Wie doet wat, en proces per agendapunt scherp 

6. Actieplan hybride ( indien tijd over) 

o Inhoud + proces 

Voor wat betreft agendapunt 4 alvast via mail een korte toelichting (zie ook de mailbijlage voor 
verdere duiding). Vanmorgen kreeg ik te horen dat er intern bij EZK op MT niveau is besloten 
om voor de maatregelen welke al enigszins concreet in het CA staan vermeld een fiche op te 
stellen. Voornaamste argument is dat op die manier het kan worden genomen in de telling van 
de KEV. Ik heb hier met_ over gebeld en ook aangegeven dat wij juist voornemens zijn 
om nog geen harde keuzes te maken vwb de financiële middelen en ook willen leren van de 
komende tijd (en ook i.r.t. onderwerp normering). Hij liet weten dat we het ook op die manier 
moeten aanvliegen, maar wel duidelijk kunnen formuleren dat voor het doelbereik uit het CA de 
middelen wel hard nodig zullen zijn. Ik heb hier een aanzet voor gemaakt ( bijlage) en bespreek 
dit ook graag as maandag In ons overleg. Deadline voor een eerste versie is snel: Donderdag 24 
feb. 

Groet, 

 Oorspronkelijke afspraak  

Van:   

Verzonden: dinsdag 3 november 202015:25 

Aan: Prninbzk.nt; 

-CPminbzk.nl;-~@minbzk.nl; 

Onderwerp: Werkgroep hybride-warmtepomp 

Tijd: maandag 21 februari 2022 15:30-17:00 ( UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 

Stockholm, Wenen. 

Locatie: Turfmarkt 147, zaal: M01-24 Utrechtse Heuvelrug 



Dag allen, 

Het overleg zal fysiek plaatsvinden bij het ministerie BZK. Houdt rekening met eventuele 
reistijd. Het Idee was om naderhand een borrel te organiseren, echter zal deze worden 
geplaatst naar een nader te bepalen moment. Verschillende collega's hebben namelijk van 
17:00-19:00 een overleg gepland staan. Wel blijft dit overleg nuttig voor onderstaande 
onderwerpen: 

• Brainstorm: inzet hybride warmtepomp in de komende tijd/jaren 

• Onderzoeksopzet normeringsvraagstuk 

• W.v.t.t.k. 

Groetjes, 

Ha allen, 

Zoals besproken, hierbij eenmalig een verlenging van de werkgroep hybride WP om twee 
redenen: 

• Fysieke brainstorm over inzet hybride warmtepomp in de komende tijd (aanleiding kwam 

vanuit de discussie m.b.t. de bestedingsplannen: hebben wij zelf een beeld waar we de 

middelen voor willen inzetten? / wat is er nu echt nodig de opschaling van hybride WP te 

stimuleren) 

• Aansluitend een kleine borrel (ps. Dat zal de eerste zijn inde — 1,5 jaar dat onze 

werkgroep bestaat!) 

Groet, 

Microsoft Teams-vergadering 

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen 

difh i(a)m.webex.corri 

Videovergaderings-id: 
Alternatieve VTC-instru  

Meer informatie 1 Opties voor vergadering 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 



ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten aie niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bencht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel tkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden var, 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages



A52.11 

Van: 
Aan: 1 5.12.e .. •sun y r+ .„ :,.. „ ,, • _ 

5.12.e 

5-12.e 0kE[IN1iLir.nF'd 

Onderwerp: V• 4 -.• eggi dib~ - : versnelling warmtepompen 

Datum: vrijdag 25 februari 2022 1653:11 
Bijlagen: veYsl egWirla~ Rijk-Sr~ 240T?0»,2n 

Dag allen, 

Hierbij, met name dankziJZE, een kort verslagafspraken van het overleg van afgelopen woensdag. 

Er volgt binnenkort een uitnodiging voor een vervolgoverleg. 

Groet, 

Van: 5.1.2.9 

Verzonden: woensdag 23 februari 2022 09:04 

Aan: ~ TechniekNededand.nl' ;. @technieknederiand.nl' ; 

; ST/Warmte 5.1.2.e 

s 

5.11.e 

5.12.e 

b-1 2e 

Onderwerp: Agenda overleg: Versnelling hybride warmtepompen 

Goedemorgen allen, 

Namens 5.1 2.e van EZK stuur ik de agenda toe voor het overleg Versnelling hybride 

warmtepompen van hedenavond 19.30 uur. 

Vriendelijke groet, 
51.2e 

---Oorspronkelijke afspraak— 

Van 
Verzonden: donderdag 17 februari 202216:05 

Aan • TechniekNederland.n(; 

Chris 

PtPrh niPkrlPdPrland.nl; 

5,1.Z.e Kuijpers, 

Onderwerp: Versnelling hybride warmtepompen 

Tijd: woensdag 23 februari 202219:30-20:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bem, Rome, 

Stockholm, Wenen. 
Locatie: Via webex 

Beste allen, 
Op verzoek va odig ik u uit voor bovengenoemde digitale afspraak. 

Een ieder is op de hoogte dat deze afspraak in de agenda zou komen. 

panwezigerl: 
• TNL• Doekte Terpstra, 51.2.e , iemand van ~ (naam volgt via_ 

5.1.2.e ) 
• NVI: Henk Sijbring 
• EZK: 

• BZK: 
Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Directie Bouwen en Energie 

Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties 

Bezoekadres: Postadres: 



Turfmarkt 147 Postbus 20011 

2511 DP Den Haag 2500EÁ Den Haag 

(5)minbzk.n)  

bttp:/~-rijksoverheid.n( 

Bij een bezoek aan ons Ministerie van BZK dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. 
— De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. — 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

Vergaderingnummer (toegangscode}': 

Wachtwoord voor vergadering: 

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 
Netherlands Toll 
United States Toll 

Deelnemen via telefoon 
Netherlands Toll 
United States Toll 

Algemene ínhelnummen 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
Kie- -1.e C?, 

S' z ° 
• *deo.webex.com 
kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. U kunt oo 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

Kies 5.1.1.e (@lync.webeKcom 

Als u een host bent, klik dan hier om postgegevens weer te geven. 

Hebt u hulp nodig? Ga naar http:Ciheip.wehPx rom 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 

you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 

inherent in the electronic transmission of messages 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 

you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 

inherent in the electronic transmission of messages 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



A52.12 

Verslaglegging/ afsprakenGjst: 

Overleg: Versnelling hybride warmtepompen 

Datum: 23 februari 19:30-20:30 

Aanwezigen: 

Ministerie van BZK 
Ministerie van EZK 
Techniek Nederland 
ST/Warmte 

Doekle Terpstra, 

- NMn Verwarmingsindustrie I Henk Sijbdng 

Verslaglegging/afspraken: 

• Bedrijven zoeken naar koers op duurzame dienstverlening. Normering naar de toekomst 
toe: helpt om zaken op gang te krijgen. Dat katalyseert meer activiteit, helpt om te 
spedaiiseren. De hele keten moet goed ingericht worden, dit kunnen Installateurs of 
fabrikanten niet los van elkaar. 

• Overheid moet ook echt maatschappelijk perspectief meenemen. Harde normering kan 
alleen als er voor iedereen een haalbaar en betaalbaar alternatief Is. 

• Belangrijk om gezamenlijk op te trekken: 
o Gezamenlijk een reéel verhaal opstellen, elementen: 

1. overheid brengt meer dpideliikheid in de plannen, geeft perspectief van 
normering. Helpt burgers bij betaalbaarheld. 

• Sectorzorgtvoormeerg ~Da goedkopere en sneller te 
installeren warmtepompen. 

• Altmi oog hebben voor perspectief van de samenleving: er moet voor 
Iedereen een reéle/betnaibam optie zijn om zijn woning te verwarmen. En 
voor de EU-rechtelijke kaders. 

o In het bouwberaad van 24 maart de eenste corrtouren neerzetten: 
• Plannen vanuit de sector om te versnellen, aankondigen Investeringen in 

nieuwe fabrieken (OM: kan dit dan gedeeld worden?). Inzet vanuit 
TNL 

■ Gedeelde visie BZK 1 EZK op duidelijkheid en normering. 
o Afspraken maken over samenwerking en tijdspad. Uitwerken wat wanneer kan. 

Vervolgacties: 
o Ruimte vragen op de agenda van het bouwberaad van 24 maart (actie-) 
o Afspraak met deelnemers (en Remeha en Intergas) van 23 feb vlak voor 24 maart 

om inzet voor het bouwberaad te finaliseren ~vraagt secretariaat~ 
o Twee tussentijdse afspraken ter voorbereiding met NVI (0 

I urt wie? 
atumprikker 

, , iemand van Intergas?), 



Van: 

Onderwerp: 
Aan: 

A32.13 

W%~ 
Hai= 

Ik ga er even van uit dat je t~oppetmg hebt gehad 
FZK en BZB) hebben een opgave om te maken 
preQes amen a i. ,.~ 

Bomt dit mo~ uti7 

Groeten. 

over het gespeet dat g•eravvnd phntsvond over hyó•da We (lees NVl, MN 
en ít bespraken net dat het goed zou zijn om even te sparren hoe we het 

— De volgende temt niet verwijderen oiwij~ — 

Waaneer het tijd is. kum u hier deelnemen aan uw Ri)tsvideo Vergaderrog. 

Veermm (•— 

Waehiwoordvoor vergadermg— 

Deelnemm aan 

Tik om deel te nemen vanaf 
Netherlands Toll 
United States Tall 

Doch~ via teldoaa 
•Te Ton 

Deelnemen via een videosysteem of 
Bies2áLmko.mibmccm webea cmP 
U kom ook ea en uw 

Deelnemen met Mic~ Lyue <>f~" Skype voor Bed~ 

Bieg webez enen Tyne veebes.~ 

Als u een bast beat, klik dery bier -
basigegevensweer te gee~ 

Hebt u help nodig? Ga naar hup:/~ weber rom ~I~ember.~



> Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag 

Aan de uitgenodigde partijen 

Ons kenmerk 

Datum 19 juli 2022 
Betreft Meervoudige Offerteaanvraag normering hybride warmtepomp' 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij nodig ik u uit om een offerte uit te brengen voor de normering hybride 
warmtepomp. 
Een zelfde offerteverzoek richt ik aan één ander bedrijf. 

Beschrijving van de opdracht 

Aanleiding , 
In'het recentelijk gepubliceerde beleidsprogramma van Hugo de Jonge, is 
aangekondigd dat er per 2026 normering komt - bij vervanging van de cv-ketel-
voor efficiëntere verwarmingsinstallaties, mits de woning of gebouw daartoe 

geschikt is. 

Politieke opdracht 
• Het coalitieakkoord bevat de volgende passages over de hybride 

warmtepomp (hwp). 
- De hybride warmtepomp is op korte termijn voor de meeste woningen 

een goede warmteoplossing. Via normering krijgen leveranciers de 
verantwoordelijkheid om steeds meer (hybride) warmtepompen te 

installeren, in combinatie met een subsidie voor de meerkosten die 
huishoudens moeten maken. Samen met isolatie en duurzame gassen 
kan deze route voor een stevige verduurzamingsslag zorgen, zonder 

het voor de consument ingewikkeld en daarmee ontoegankelijk te 
maken. 
(budgettaire tabel) De toepassing van hybride warmtepompen wordt 
gestimuleerd met een combinatie van een subsidie en normering. Hier 
zijn bij Miljoenennota 2022 reeds middelen voor uitgetrokken voor de 
periode t/m 2024; deze middelen maken aanvullende stimulering t/m 

2030 mogelijk. Er moet nog worden bezien op welke manier de 
normering het best ingevuld kan worden (bijv. bij vervanging van CV-
ketels), en vanaf welk jaar dit mogelijk is. Hiervoor is cumulatief 900 

miljoen euro gereserveerd. 

Bijlage bij A52.3 

Inkoop Uitvoering Centrum EZK 

Bezoekadres 

Prinses Beatrixlaan 2 
2595 AL Den Haag 

Postadres 

Postbus 93144 
2509 AC Den Haag 

www. rvo. n I 

Behandeld door 

Bijlage(n) 

1 

Bijlage(n) 

1 
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• Motie van der Lee/Bontenbal: 'verzoekt de regering normering voor te 
bereiden ter stimulering van de hybride warmtepomp".' 

• In het Klimaatakkoord is de volgende afspraak gemaakt over normering: 
"[ ... ] Ter versnelling van deze ontwikkeling kunnen na 2025 verdere 
prestatie-eisen aan technische verwarmingsinstallaties worden 
overwogen, passend binnen EU-regelgeving." 

• MVRO en MK&E zijn voornemens om per 2026 middels installatie-eisen op 
vervangingsmomenten de hybride warmtepomp te gaan stimuleren t.o.v. 
de mono cv-ketel. 

• In de kamerbrief normering warmtepompenz van 17 mei is dit verder 
vorm gegeven. 

Definitie van normering 
In dit kader wordt onder een norm verstaan: een eis aan installaties waardoor 
warmte-installaties die volledig functioneren op fossiele brandstoffen uitgefaseerd 
worden. Daarmee moeten mono cv-ketels op natuurlijke momenten3vervangen 
worden door duurzamere alternatieven. 

Routes voor normering 
Een uitfasering van de mono cv-ketel kan grofweg verlopen via 4 routes. Route 4 
is te combineren met de andere routes, maar betreft alleen bedrijven en 
instellingen ( utiliteit). 
1. via eisen aan de ruimteverwarmingsinstallatie per gebouw op vooraf bepaalde 
natuurlijke momenten 
2. via eisen aan de energie-efficiëntie van verwarmingsinstallaties bij vervanging 
(EPBD); 
3. Via verbod op verkoop van het apparaat (ecodesign). 
4. Daarnaast kan voor bedrijven en instellingen mogelijk via de 
energiebesparingsplicht de hybride warmtepomp verplicht worden. 

In dit onderzoek ligt de focus op de mogelijkheden binnen route 2. Route 1 
voldoet niet aan de politieke wens tot gerichte stimulering. Route 3 lijkt juridisch 
voorlopig niet haalbaar op basis van de huidige en verwachte Europese 
regelgeving en over route 4 is vooralsnog voldoende informatie bekend en richt 
zich niet op woningbouw. 

Installatie-eisen (route 2) 
Dit betreft het aanscherpen van de bestaande energieprestatie-eisen voor 
installaties voor ruimteverwarming in het gebouw. Deze eisen stel je op het 
moment van vervanging van de installatie. Dit kan volgens ons door: 
1) eisen te stellen aan het aandeel hernieuwbare energie 
2) eisen te stellen aan het energielabel van het apparaat 
3) een minimale CO2-prestatie voor installaties vast te leggen. 
4) simpelweg vanaf een vooraf vastgesteld moment te eisen dat bij vervanging 
van een mono cv-ketel minimaal een warmtepomp wordt geinstalleerd. 

Doel van de opdracht 
Het doel van deze opdracht is om uit te werken hoe deze normering ingevoerd 
kan worden Het gaat met name om de volgende onderdelen: 

' Detail 2021D28189 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 
2 Zie https://www.riiksoverheid.nildocumenten/kamerstukken/2022/05/17/kamerbrief-over-
normerino-hybride-wa rmtepomoen 
3 Evt. met uitzondering van normering via de energiebesparingsplicht voor bedrijven en 
instellingen, die onder bepaalde voorwaarden ook op zelfstandige momenten kan gelden 
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1. Welke (aanvullende) routes zijn er mogelijk voor het stellen van een eis 
aan de installatie op het moment van vervanging? 

2. Hoe kan de els worden opgesteld? En met welke gevolgen voor de 
technieken die binnen de els passen en er juist uit vallen? 

3. Hoe kan deze eis In regelgeving worden vastgelegd? 
4. Wat zou de hoogte van de els moeten zijn? En welke gevolgen voor de 

technieken die binnen de hoogte passen of er juist buiten vallen? 
5. Welke risico's zijn er op onbedoelde effecten? 
6. Wat zijn redenen voor uitzonderingen op deze eis? 

Resultaat 
Het resultaat is een rapport dat geschikt is om consultaties met marktpartijen uit 
te voeren. En biedt de mogelijkheid voor gesprek met andere departementen en 
Interne verdere besluitvorming. 

Activiteiten 
De volgende activiteiten verwachten we tenminste In de offerte: 

• Startoverleg met EZK, BZK en RVO 
2 voortgangsoverleggen 

• Onderzoek(tussentijds)rapport 
• Presentatie eindrapport 
• 2x Overleg met klankbordgroep 

Verdere activiteiten uit te werken in de offerte. 

Overleggen kunnen online, maar minstens één overleg zal fysiek In Den Haag bij 
EZK of BZK zijn. 

Uitvoeringsperiode 
De opdracht zal worden verstrekt in augustus. Het definitieve elndproduct en de 
hieraan gerelateerde diensten dienen 1 december 2022 opgeleverd te zijn, tenzij 
partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Eisen 
Naast de hierboven gestelde eisen, worden aan de werkzaamheden de volgende 
els gesteld: 
- de maximum totaalprijs is niet hoger dan 

Het niet voldoen aan een of meer eisen, betekent dat uw offerte terzijde wordt 
gelegd en niet voor gunning in aanmerking komt. 

Inhoud van de offerte 
Ik verzoek u om in de offerte de volgende onderwerpen op te nemen: 

De uitvraag gaan naar meerdere partijen. De offertes zullen beoordeeld worden 
op de volgende punten: 

• Plan van aanpak 
• Kwaliteit van het in te zetten team 
• Prijs 

Plan van aanpak 
U voegt bij uw offerte het plan van aanpak toe. Deze bevat de volgende 
subonderdelen: 
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Beschrijving van het te doorlopen proces, waarbij de verschillende 
stappen binnen het project worden uitgewerkt en wordt aangegeven welke 
keuzemomenten zijn voorzien voor de opdrachtgever; 
Toelichting onderzoeksmethode die wordt toegepast, met een motivering 
waarom deze methoden volgens inschrijver het meest geschikt zijn, 
rekening houdend met de genoemde opleverdatum en de op te leveren 
resultaten d.m.v. een planning. De snelheld van de op te leveren 
resultaten zijn hierbij van groot belang; 
De mogelijke risico's en de bijbehorende mitigerende maatregelen die aan 
de orde zouden kunnen komen bij de uitvoering. 

Beoordelingsgrond: 
- De mate waaruit blijkt dat inschrijver inzicht heeft in het doel van de 

opdracht en waarin de werkwijze en In te zetten middelen op overtuigende 
wijze bijdragen aan het doel van de opdracht. 
De mate waaruit blijkt dat de onderzoeksaanpak concreet, relevant, 
voliedlg,realistlsch en doelmatig is. Hoe sneller de resultaten geleverd 
kunnen worden hoe beter de score, zolang dit nog wel realistisch blijft en 
niet ten kostte gaat van de kwaliteit. 
De mate waarin inschrijver reailstlsche risico's Identificeert en passende 
maatregelen treft ter voorkoming danwel mitigatle van de risico's. 

Kwaliteit van het in te zetben team 
U voegt aan uw offerte een verantwoording van de medewerkers) toe. Derhalve 
wordt u verzocht in de offerte het volgende op te nemen: 
De namen en functies van de medewerker(s) die de werkzaamheden gaan 
uitvoeren met vermelding van de subonderdelen: 

Een C.V. van de in te zetten medewerker(s), met vermelding van ten 
minste: 
• Relevante opleiding, cursussen en training; 

Relevante werkervaring met vermelding van doei, activiteiten en 
resultaten. 

De beoogde rol-/taakverdeling van de betreffende medewerker(s) inclusief 
inzet qua uren van de betreffende deskundige op deze opdracht wordt, en 
waarom u denkt dat dit de juiste persoon is voor de uitvoering van de 
opdracht. Het juridisch vraagstuk is hierbij van belang. 

Beoordelingsgrond: 
- De mate waarin het kennis- en ervaringsniveau van het projectteam 

toereikend is voor succesvolle invulling van de opdracht. 
De mate waarin de teamsamenstelling toereikend Is voor succesvolle 
uitvoering van de opdracht. 

Prijs 
U voegt bij uw offerte een raming toe van het aantal in te zetten uren met 
bijbehorende uurtarieven, per activiteit / fase / medewerker. Tevens geeft u de 
maximum totaalprijs (exclusief en inclusief btw) voor uitvoering van de opdracht. 
U zult vergoed worden voor de werkelijk gemaakte uren, tot ten hoogste deze 
maximum totaalprijs. 
U dient rekening te houden met de eisen die hieromtrent zijn gesteld. 

De score voor prijs wordt als volgt berekend: 
Minlmumpdjs : 
Maximumprijs: 
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Aanbiedingen onder de minimumprijs worden als niet reëel beschouwd en terzijde 
gelegd. 
Aanbiedingen boven de maximumprijs worden terzijde gelegd. 
Offertes met een prijs van 'l i .?') (minimumprijs) krijgen het maximum 
aantal punten (20) en offertes met een prijs van (maximumprijs) 
krijgen 0 punten. Offertes met een prijs tussen het minimum en maximum lineair 
daar tussen In: 
Prijs = P 
Pmin = minimumprijs; 
Pmax = maximumpri s 
Score 
De totaalprijs moet een raming bevatten waarin alle aangegeven onderdelen zijn 
gespecificeerd, anders worden er 0 punten toegekend. 

Gelegenheid tot het stellen van vragen over de inhoud en voorwaarden 

Vragen dienen per email te worden gesteld aan de volgende contactpersoon van 
het Inkoop Uitvoering Centrum EZK: IucezteamlOrvo.ni t.a.v. • ; 
Alle vragen en bijbehorende antwoorden zullen gelijktijdig geanonimiseerd aan 
alle uitgenodigde Inschrijvers per e-mail worden verzonden. 
Deze maken een Integraal onderdeel uit van deze offerteaanvraag. 

Indiening van de offerte 
De offerte dient per e-mail te worden gezonden naar bovenstaande 
contactpersoon van het Inkoop Uitvoering Centrum EZK. 
De datum van indienen, dient als een fataal moment te worden beschouwd. Het 
risico van vertraging door onjuiste of onvolledige adressering is voor u. 

Beoordeling van de offerte 
De opdracht zal worden gegund aan de offerte met de beste prijs-
kwaiiteitverhouding. 
In de offerte dient u gemotiveerd aan te geven in hoeverre u aan onze wensen 
kunt voldoen. 

Gunningscriteria, 100 punten te bepalen aan de hand van: 

1 

Wensen/vragen Max. aantal 
punten 

60 punten Plan van aanpak 

2 Mate van kwaliteit van het in te zetten team 20 punten 

3 Prijs 20 punten 

)5eoordeling yyaardering "aliteil; 

Kwaliteit beantwoording ` Percentage van-maxiinum te 
behalen punten per wens 

100% 
90% 
80% 

Uitmuntend, met toegevoegde waarde 
Zeer goed, met enige toegevoegde waarde 
Goed 
Ruim voldoende 70% 
Voldoende 60% 
Voldoet redelijk 50% 
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Matig, voldoet niet helemaal 

Zeer matig 

Slecht, voldoet niet 

Zeer slecht, voldoet niet 

Niets opgeleverd 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Planning 
Met betrekking tot dit offertetraject geldt het navolgende tijdschema: 

19 juli 2022 Verzenden offerteaanvraag 

25 juli 2022 Uiterste datum voor het indienen van vragen door 
inschrijvers over deze offerteaanvraag 

28 juli 2022 Uiterste datum verzenden antwoorden (Nota van 
Inlichtingen) 

Uiterste datum van ontvangst van offertes 8 augustus 2022 

Omstreeks 10 augustus 2022 Beoordelen offertes 

Omstreeks 15 augustus 2022 Verzenden mededeling gunningsbeslissing en 
opdrachtverlening 

Van toepassing zijnde voorwaarden 
Op de te verlenen opdracht zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het 
verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI 2018), 
zie bijlage `Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot 
het verrichten van diensten 2018' van toepassing. Deze algemene voorwaarden 
zend ik u hierbij toe (zie bijlage). 

Gids over Informatiebeveiliging en Privacy voor leveranciers 
Het beveiligen van informatie en beschermen van persoonsgegevens heeft voor 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ( EZK) de hoogste prioriteit. Dat 

vraagt om een grote inspanning van onze eigen medewerkers, maar zeker ook 
van onze leveranciers. In deze beknopte gids leest u er meer over. Brochure  
informatiebeveiliging en privacy EZK. 

Eventueel door u gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing. 

Als u in uw offerte afwijkt van de ( al dan niet aangepaste) Algemene Rijks-
voorwaarden, zal dit leiden tot het terzijde leggen van uw offerte. In dat geval 

komt uw offerte niet voor gunning van de opdracht in aanmerking. 

De door inschrijver ingediende offerte dient minimaal drie maanden geldig te zijn 
vanaf de uiterste datum van ontvangst van de offertes. 

Opdrachtgever vergoedt geen kosten voor het opstellen en uitbrengen van een 
offerte, met inbegrip van eventueel te verstrekken nadere inlichtingen. 

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om tot het moment van de 

opdrachtverstrekking, het offertetraject geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief 
te stoppen. U heeft in een dergelijke situatie geen recht op vergoeding van 
enigerlei kosten, gemaakt in het kader van dit offertetraject, tenzij Opdrachtgever 
van oordeel is dat de omstandigheden van dien aard zijn dat een (geringe) 
tegemoetkoming van de offertekosten op zijn plaats is. Dergelijke 

omstandigheden zullen zich niet snel voordoen. Door het indienen van een offerte 
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verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en alle overige in deze 
offerteaanvraag genoemde voorwaarden/voorschriften. 

Door het indienen van een offerte verklaart u te voldoen aan alle in deze 
offerteaanvraag gestelde eisen en akkoord te gaan met alle hierin gestelde 
voorwaarden. Indien u hiervan afwijkt, kan dit leiden dit tot terzijde leggen van 
uw offerte. Uw offerte komt in dat geval niet voor gunning van de opdracht in 
aanmerking. 

Als u een klacht over dit offertetraject heeft, dan kunt u het formulier 
"klachtenprocedure" opvragen bij: KlachtenmeldpuntAanbesteden@minezk.nl. Uw 
klacht kunt u, conform de in die procedure vermelde wijze, ook via genoemd 
mailadres indienen. 

Facturering 
In de van toepassing zijnde algemene voorwaarden is een bepaling over 
elektronisch verzenden van de facturen opgenomen._Dit kan op drie verschillende 
manieren: 
• Factuurportaal van de Rijksoverheid; 
• E-factureren vanuit uw (boekhoud)softwarepakket via Peppol; 
• E-factureren via een dienstverlener. 
Voor meer informatie: https://www.helpdesk-efactureren.nile-facturen-versturen 
Voor vragen met betrekking tot e-facturatie via de portal kan men terecht bij 
helpdesk-efactureren@rvo.nl, tel 088-0424400, optie 2. 
Voor vragen met betrekking tot e-facturatie via een boekhoudprogramma (Peppol) 
kan men terecht bij operations@peppolautoriteit.nl, tel 020-3697653. 

Om een voorspoedige verwerking van de factuur te bewerkstelligen, dient u in 
uw offerte onderstaande gegevens op te nemen: 

- NAW-gegevens; 
- KvK-nummer; 
- Vestigingsplaats volgens KvK; 
- IBAN. 

Ik zie graag uw offerte tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

5.12 e 

IUC EZK 
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Bijlage bij 
A52.5 

Actieplan hybride warmtepompen 

zozz t/m zozo 

Versie: 1.o 1 Juni 2022 

Dit actieplon beschrijft doelen en acties von de samenwerkende partijen. Het geeft een overzicht von de acties die bijdragen oogde opscholing von de hybride 
warmtepomp. De acties gelden slechts voor de partijen die bij de desbetreffende actie staan vermeld. 



Waarom ditactieplan? 

Aanleiding 

Rol van de hybride warmtepomp en bestaande belemmeringen 

Wat is een hybride warmtepomp? 

Doel 

De samenwerkende partijen in dit actieplan & governance 

Context van het actieplan 

Leeswijzer 

Doelen en acties 6 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

7. Communicatie & monitoring 6 

i.1 Positionering en communicatiedoelen 6 

1.2 Monitoring, rapportage & evaluatie van het Actieplan 7 

i. Het bevorderen van de vraag 8 

2.1 Benutten van kansrijke momenten 8 

z.z Woningcorporaties 8 

3. Het organiseren van het aanbod 9 

3.1 Productinnovatie en ketenstandaardisatie 9 

3.2 Voldoende vakbekwame arbeidskrachten 9 

3.3 Methodiek voor inzicht in te verwachten rendement io 

3.4 Voorbereiden van normering voor duurzaam verwarmen 70 

4. Het verzamelen, valideren en delen van kennis 11 

5. De impact van (hybride) warmtepompen op het energienetwerk 17 



Waarom is dit actieplan? 

Aanleiding 

Rolvan de hybride warmtepomp en bestaande belemmeringen 

Om de doelen voor minder COz — uitstoot in de gebouwde 

omgeving in 2030 te realiseren is het nodig om: 

- Minder energie te verbruiken, door in te zetten op isolatie én 

efficiëntere systemen voor verwarming. 

- Duurzame warmtebronnen te gebruiken, in plaats van de 

fossiele brandstoffen. 

Richting zo5o zijner voor de keuze voor een aardgasvrij 

alternatief drie routes, namelijk: 

1. Inzet van volledig elektrische warmtepompen (all -electric). 

z. Inzet van collectieve warmtenetten. 

3. Hybride warmtepompen i.c.m. (duurzaam) gas.. 

Het gebruik van een hybride warmtepomp met aardgas 

levert zowel een forse aardgas- als een CO2-reductie op. 

Daarmee is de hybride warmtepomp een goede manier om 

in alle wijken waar tot zo3o nog geen volledig aardgasvrije 

verduurzamingsopties voorhanden zijn, aan te slag te gaan 

met stapsgewijze maatregelen. De inzet van de hybride 

warmtepomp draagt dus zowel bij aan de doelstelling voor 

2030 als 2050. 

Een juiste inzet van de hybride warmtepomp past zowel 

binnen de individuele als gebiedsgerichte aanpakken 

(zoals een contingentenaanpak) én biedt producenten en 

installateurs kansen om duurzame verwarmingstechnieken 

meer eigen te maken. 

Het aantal geïnstalleerde hybride warmtepompen is nog 

laag in het licht van de ambities uit het Coalitieakkoord. 

Dit actieplan heeft als doel om in de komende drie jaar 

(zozz-zozo) tot een forse opschaling te komen en daarvoor 

moeten een aantal belemmeringen worden weggenomen. 

Het gaat hierom: 

- Bekendheid bij consumenten en installateurs: De 

bekendheid van en bijgevolg het imago én het vertrouwen 

in de hybride warmtepomp oplossing is te laag. Vragen als 

"hoe werkt deze techniek? Voor welke woningen is het een logische 

toepassing? Hoe werkt de installatie? Welke rot heeft de hybride 

warmtepomp binnen de warmtetransitie in de gebouwde omgeving?" 

komen hierin naar voren. 

• Communicatie: De huidige informatie die wordt verstrekt is 

vaak diffuus en kent geen eenduidigheid. Als gevolg hiervan 

schaffen veel mensen nu nog vaak een traditionele gasketel 

(cv-ketel) aan, terwijl de hybride warmtepomp in veel 

situaties een goede optie kan zijn. 

- Kosten van een hybride warmtepomp: De initiële 

investering t.o.v. enkel de cv-. ketel werd tot voor kort 

door consumenten als fors ervaren, maar dat komt door 

de (huidige) hoge gasprijzen in een ander daglicht te 

staan. Er wordt bij verduurzaming ook gesproken over 

terugverdientijden van investeringen anders dan bij de 

gasketel. Dit zorgt dat mensen investeringen willen doen die 

zich op afzienbaar termijn terugverdienen. 

• Productie- en installatiecapaciteit: Er is momenteel een 

beperkte hoeveelheid hybride warmtepompen beschikbaar 

om aan de groeiende vraag te voldoen. Daarbij komt dat er 

onvoldoende vakbekwame warmtepompmonteurs zijn voor 

het grootschalig opschalen van de hybride warmtepomp. 

Het installeren van een hybride warmtepomp neemt relatief 

veel tijd in beslag, wat een extra druk legt op de beschikbare 

installatiecapaciteit. Als de hybride warmtepomp tijdig en 

voldoende voorradig is en minder installatietijd vergt wordt 

het als product aantrekkelijker voor woningeigenaren én 

installatiebedrijven om versneld de overstap te maken 

naar een hybride warmtepomp. Het is vanuit dit oogpunt 

belangrijk om versneld te komen tot standaardisatie van 

product, proces en dienstverlening. Daarmee wordt de 

installatietijd verkort en het gebruiksgemak van het product 

voor de consument vergroot. 

Wat is een hybride warmtepomp? 

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een 

elektrische warmtepomp en een cv-ketel op gas. De 

warmtepomp haalt zijn warmte uit de omgeving, bijvoorbeeld 

uit de (buiten)lucht of bodem, verwarmt de woning het 

grootste deel van hetjaaren gebruikt geen aardgas. In 

koude perioden neemt de cv-ketel het over aangezien 

dat leidt tot een efficiënter energieverbruik. Sommige 

hybride warmtepompen kunnen bovendien een deel van de 

warmwater voorziening leveren. De warmtepomp kan zowel 

als apart systeem worden toegevoegd aan de bestaande 

cv-ketel of als één geïntegreerd toestel aangeschaft worden 

bij vervanging van de cv-ketel. 

In goed geïsoleerde woningen kan ook direct worden 

overgestapt naar een volledige warmtepomp, deze gebruikt 

helemaal geen aardgas. In een deel van Nederland is of komt 

een warmtenet beschikbaar, ook dat is een duurzame manier 

om de woning te verwarmen. De hybride warmtepomp kan 

voor een deel van de woningvoorraad ook een definitieve 

aardgasvrij-oplossing zijn, in combinatie met duurzame 

gassen. Daar waar in de komende io jaar een warmtenet 

is gepland is het wenselijk geen hybride warmtepompen 

te installeren, o.a. ten gunste van de businesscase en het 

vermijden van extra maatschappelijke kosten. 
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Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die 
samenwerkt met een tweede warmteopwekker met het 
doel om warmte te leveren aan de woning. Het is dus 
een bivalent systeem waarvan een van de technieken 
een warmtepomp is en dat als doel heeft om een 
woning op een efficiéntere manier te verwarmen t.o.v. 
de huidige gasketel. Binnen dit actieplan beperken 
wij ons tot de individuele systemen waarbij een 
warmtepomp wordt gecombineerd met het gebruik van ' 
een gastoestel. 

Doel 
Het doel van dit actieplan is: 

Dit actieplan moet de belemmeringen, zoals hierboven 
geschetst wegnemen. En hiermee op korte termijn verbeterde 
randvoorwaarden en condities creéren voor opschaling van 
de hybride warmtepomp. Zodat er een robuuste groei van de 
hybride warmtepomp in gang wordt gezet die bijdraagt aan de 
COz-doelstelling voor zo3o. 

De acties in dit actieplan gelden (tenzij anders vermeld) voor 
de periode zo2z t/m zozo, en moet zorgen voor de basis 
om een verdere groei richting zo3o te kunnen faciliteren. 
Verschillende onderwerpen zijn logischerwijs bedoeld als 
opstap naar de langere termjin, en er zal —waar dit niet al 
gebeurt- vroegtjidig het gesprek gestart worden voor na 2024. 
In sommige gevallen dienen de acties als flankerend om los 
van de belemmeringen de hybride warmtepomp in breder 
perspectief te ondersteunen/faciliteren. 

De beoogde resultaten uit het actieplan zijn als volgt: 
• Het bijdragen aan de opschaling van het huidig aantal 

hybride warmtepompen met h2g.000 additionele 
hybride warmtepompen in de periode zozz t/m zozo. Dit 
komt in grote lijnen overeen met de middelen die in de 
miljoenennota zozz zijn vrijgemaakt voor de inzet van de 
hybride warmtepomp in de ISDE; 
* Het jaarlijks monitoren van de hybride warmtepomp op de 
volgende onderwerpen; 
- Het aantal hybride warmtepompen dat is geproduceerd 
voor de Nederlandse markt én is geYnstalleerd, mede door 

zicht op de aangevraagde ISDE-subsidie. 
- Het aantal vakbekwame installateurs en vakbekwame 
installatieb e drijven. 
- De ontwikkeling van productie- en installatiekosten en de 
gemiddelde prestaties. 
- De impact op het elektriciteitsnetwerk. 
• Het realiseren van meer vraag naar de installatie van hybride 
warmtepompen die aansluit bij het gestelde doel van 
hz5.000 additionele hybride warmtepompen in 2024. 
• Het reduceren van kosten in productie (4o% kostenreductie 
in zo3o t.av. het prijsniveau van zo2h) en terugdringen 
van benodigde tijd voor de installatie van een hybride 

warmtepomp naar één werkdag. Concreet betekent dit 
het reduceren van installatietijd van grofweg 32 uur (z 
monteurs; z-daagswerk) naar 16 uur(z monteurs t dagwerk) 
voor complete HR-hybride installatie. 
• Een toename van uitvoerende bedrijven en vakbekwame 
installateurs (ioo'dedicated' FTE per io.000 geinstalleerde 
installaties) die zich inzetten voor de opschaling van de 
hybride warmtepomp. 
• De inrichting van een kennisplatform voor professionals. 
• Doorontwikkeling van de hybride warmtepomp naar een 
slimme warmtepomp voor het faciliteren van noodzakelijke 
flexïbiliteit binnen het energiesysteem. 

Het Rijk heeft middelen beschikbaar gemaakt voor de 
beoogde opschaling. Een voorbeeld hiervan is de ophoging 
voor én vanuit het budget ISDE voor hybride warmtepompen 
evenals middelen voor een meerjarige publiekscampagne. 
Daarnaast zijn de partijen die nodig zijn in het bereiken van 
het doel en naar de beoogde resultaten toe te werken in het 
actieplan betrokken. Deze partijen zijn hieronder genoemd. 

De samenwerkende partijen In dit actieplan E:governance 
Samenwerking is nodig om de stimulering en implementatie 
van de hybride warmtepomp met elkaar af te stemmen. 
De actienemers binnen dit actieplan en de organisatie hier 

omheen is als volgt: . 

De actienemers in dit plan zijn de Rijksoverheid en 
sectorpartijen. Allen nemen deel aan zowel de Stuur-, 
programma- als communicatiegroep. Hieronder is toegelicht 
welke taken de groepen hebben; hoe de samenhang 
georganiseerd is en in welke frequentie de groepen 
bijeenkomen, 

Het bestuurlijk overleg 
- heeft als taak om op bestuurlijk niveau te reflecteren 
op de voortgang van het actieplan, relevante 
beleidsontwikkelingen te bespreken en waar nodig bij te 
sturen, 

- bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen met 
zeggenschap en impact op doel, 

- komt tot z-3 keer per jaar bijeen. 
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De Programmagroep 

- is de centrale groep die uitvoering geeft aan het actieplan en 

de voortgang over alle actiepunten vervolgt, 

- komt eens per 3 weken bijeen. 

- Per actie zijn actienemers benoemd, waaronder een 

kartrekker. De kartrekker is verantwoordelijk voor de 

voortgangsrapportage per actiepunt (middels format ix per 

maand). 

- De leden van de Programmagroep verzorgen binnen 

de eigen organisatie voor tussentijdse updates 

over het actieplan (bijvoorbeeld door delen van de 

voortgangsrapportages) en begeleiden eventuele escalaties. 

De Communicatiegroep 

- bestaat uit afgevaardigde communicatie-professionals van 

de partijen genoemd in bovenstaande figuur. 

- heeft als taak een effectieve communicatiestrategie te 

ontwikkelen en te bewaken, en een netwerkaanpak voor 

communicatie,op te zetten waarbij partners elkaar kunnen 

versterken, 

- is als zodanig kartrekker van acties i.1.1 en 1.1.4, 

respectievelijk 'afstemming' en 'review en evaluatie van het 

communicatieplan en rapporteert daarover, 

- heeft nauwe afstemming met de Programmagroep(leden) 

binnen de eigen organisatie en via de procesondersteuning 

(zie onder), 

- komt afhankelijkvan de relevantie van communicatie-

activiteiten bijeen. 

Programmaondersteuning (door RVO) 

- bereidt agenda voor en stelt notulen Programma- en 

Stuurgroep-overleggen op, 

- vraagt uiten stelt voortgangsrapportage samen, 

- bewaakt procesafspraken 

- is de verbinding tussen Communicatie- en Programmagroep 

voor het beantwoorden en zo nodig voorleggen van vragen 

en verzoeken. 

Context van hetactieplan 

Het actieplan is additioneel aan een aantal reeks lopende, 

generieke trajecten en heeft als doel de overblijvende 

specifieke knelpunten voor de hybride warmtepomp op te 

lossen. 

Lopende trajecten zijn bijvoorbeeld: 

• Contingentenaanpak: Marktpartijen, Nederlandse 

Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en TNO hebben 

onder leiding van TKI Urban Energy en het ministerie van 

BZK drie kansrijke collectieve aanpakken beschreven die de 

energietransitie in de koopsector kunnen versnellen'. 

Het vervolg is het Programma Verduurzaming Koopsector, dat 

door het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving (UGO) 

is geïnitieerd en waarvan de contingentenaanpak een 

wezenlijk onderdeel van uitmaakt. 

Prestatieafsaraken met woningcorporaties: corporaties 

bieden met hun 24 miljoen huurwoningen een significant 

opschalingspotentieel voor toepassing van de hybride 

warmtepomp. Tussen Aedes en het ministerie van BZK 

zijn afspraken gemaakt over de invulling van de verlaging 

van de verhuurderheffing. Een van deze afspraken is dat 

de corporaties tot en met 2025 in totaal Soo miljoen euro 

extra investeren in verduurzamingo.a. met zonnepanelen 

en hybride warmtepompen in woningen met een D-label 

of beter. in alle woningen met label D of beter waar de 

hr-ketel moet worden vervangen, vervangen de corporaties 

de hr-ketel in principe voor een duurzamer alternatief, 

zoals de hybride warmtepomp. Uitzonderingen hierop zijn 

woningen die als gevolg van de transitievisie warmte binnen 

vijfjaar na vervanging van de hr-ketel op een warmtenet 

aangesloten moeten worden. Deze maatregel leidt ertoe dat 

de energierekening en daarmee de woonlasten gereduceerd 

worden in de periode voorafgaand aan het volledig 

aardgasvrij maken van de woning. 

• Het bestaande platform Verbeteriehuis.nt(onderdeel 

van de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu 

Centraal) wordt in zozz in opdracht van het ministerie van 

BZK uitgebouwd tot een landelijk digitaal platform waar 

(groepen van) bewoners op basis van o.a. data van hun 

eigen woning, keuzes kunnen maken voor verduurzaming 

van hun woning, zoals de keuze voor een hybride 

warmtepomp. 

Leeswijzer 

De focus van dit document ligt op acties om de adoptie van de 

hybride warmtepomp te laten toenemen. Kern daarin is dat 

de belemmeringen die gelden voor de hybride warmtepomp 

dienen te worden opgepakt om verdere groei te kunnen 

faciliteren. Er is gekozen voor de volgende onderverdeling van 

het actieplan: 

1. Communicatie en monitoring 

z. Het bevorderen van de vraag 

3. Het organiseren van het aanbod 

4. Het verzamelen, valideren en delen van kennis 

5. De impact van warmtepompen op het energienetwerk 

t Succesfactoren voor communicatie inde netwerkaanpak 1 Netwerkende overheid 1CommunicatieRijk 

z Notitie Versnelling inde energietransitie particulieren woningen werkgroep vanuit ministede van BZK, september zozz 
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Doelen en acties 

i. Communicatie & monitoring 

Dit hoofdstuk bespreekt verschillende acties gerelateerd 

aan de belemmeringen 'Bekendheid bij consumenten en 

de installateurs' en'Communicatie'. Daarnaast zet het ook 

verschillende acties uiteen die nodig zijn om de inzet van de 

hybride warmtepomp op verschillende thema's te kunnen 

monitoren. Dit laatste is nodig om gezamenlijk te blijven 

inventariseren welk effect de acties hebben en hoe dit zich 

verhoudt tot het doel. 

t.i Positionering en communicatiedoelen 

Voor een toepassing van de hybride warmtepomp, als 

onderdeel van de warmtetransitie, zijn acties nodig 

om genoemde belemmeringen weg te nemen. Om 

onduidelijkheden voor woningeigenaren te voorkomen, zijn er 

heldere en eenduidige boodschappen nodig. Boodschappen 

die ook vertrouwen wekken voor de verduurzamingsroute via 

de hybride warmtepomp. 

Op basis van keuzes die voorliggen bij gemeentes, bewoners 

en gebouweigenaren voor de warmtetransitie kiezen we 

voor de volgende positionering, die de relevantie en het 

onderscheidend vermogen van de hybride warmtepomp 

helder maakt: 

De hybride warmtepomp is een onmisbare oplossing 

om de afgesproken CO2- reductie in de gebouwde 

omgeving tot 2030 te realiseren en is voor een groot 

deel van de gebouweigenaren ( in combinatie met 

een laagdrempelige investeringssubsidie) vaak 

een financieel aantrekkelijke optie. De hybride 

warmtepomp geldt in verschillende situaties als spijtvrij 

(tussenoplossing) en een eindoplossing voor 2050 i.c.m. 

duurzaam gas en onderdeel van de stapsgewijze aanpak 

naar verdere verduurzaming binnen de gebouwde 

omgeving. 

Deze positionering vormt de basis voor alle communicatie c.q. 

content. 

Actie 1.1.1 Binnen de governance van dit actieplan brengen 

de samenwerkende organisaties elkaar op de hoogte. 

en stemmen waar nodig af, over ieders communicatie-

activiteiten. Er wordt halfjaarlijks een overzicht gedeeld 

met beoogde communicatie-activiteiten die gepland staan. 

Onderliggend draagt de communicatie bij aan een van de 

onderstaande doelen: 

1. Eenduidige communicatie naar alle stakeholders over de 

kansen en mogelijkheden van de hybride warmtepomp. 

2.Het imago van én vertrouwen in de hybride warmtepomp 

wordt verbeterd. 

3. Kennis over (de werking van) de hybride warmtepomp 

vergroten onder installateurs. Installateurs zien de hybride 

warmtepomp als een laagdrempelige manier om over 

te stappen op een duurzame en toekomstbestendige 

bedrijfsvoering. 

4. Basale kennis over (de werking van) de hybride 

warmtepomp vergroten onder consumenten. 

Programmagroep (communicatieadviseurs van de deelnemende 

organisaties) 

Actie 1.1.2In een recente Kamerbrief is aangegeven dat er voor 

de periode zozz tot en met 2024 3 miljoen euro wordt ingezet 

vanuit het ministerie van EZK t.b.v. een publiekcampagne 

voor de hybride warmtepomp. Het ministerie van EZK en 

BZK gaan zich hier m.n. inzetten op de bovengenoemde 

belemmeringen, door de campagne bij te laten dragen aan het 

vergroten van de bekendheid en toepassingsmogelijkheden 

van de hybride warmtepomp in de gebouwde omgeving. 

Hierbij zal worden geborgd dat de publiekscampagne is 

afgestemd -al dan niet is aangesloten- bij reeds bestaande 

Rijkscampagnes. 

Ministeries van BZK en EZK 

Actie 7.1.3 Elke sectorpartij stelt voor de komende drie jaar 

(2022-zoz4) een communicatie- en/of marketingcampagne 

op die aansluit op de bovengenoemde belemmeringen en 

bij de boodschap van de publiekscampagne van het Rijk. 

Het plan van aanpak voor de campagne wordt halfjaarlijks 

besproken binnen de Programmagroep en de campagnes 

worden geëvalueerd (zie actie 1.1.4). Naast deze publieke 

informatieverstrekking bouwen de sectorpartijen aan een 

communicatie- en/of marketingaanpak die complementair 

is aan die van de Rijksoverheid. Een voorbeeld hiervan is de 

'Zet je cv-ketel op 5o'-campagne van Natuur &Milieu. De 

sectorpartijen voelen een grote verantwoordelijkheid bij te 

dragen aan de algemene bekendheid en imago van de hybride 

warmtepomp als het aantrekkelijk handelingsperspectief voor 

reduceren van aardgas waarin het gebouweigenaren nu al 

voorziet. 

Elke sectorpartij 

Actie1.1.4 De leden van de Programmagroep spreken af actie 

1.1.2 en 1.1.3 op halfjaarlijkse basis binnen de governance van 

het actieplan te reviewen en evalueren. 

Programmagroep (communicatieadviseursvan de deelnemende 

organisaties) 
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1.2 Monitoring, rapportage & evaluatie van het Actieplan 

Om inzichtelijk te maken of de acties in dit actieplan het 

gewenste effect opleveren (c.q. een positieve impact hebben 

op de belemmeringen), is monitoring noodzakelijk. Hieronder 

volgen de monitoringsactiviteiten binnen het Actieplan. 

Daarnaast starten partijen aan het eind van de looptijd (zoz4) 

gezamenlijk het gesprek om te inventariseren of een vervolg 

wenselijk is en welke (vervolg)acties hier opgesteld voor 

dienen te worden. 

Actie 1.2.1 De verwarmingsindustrie gaat per 2022 de 

monitoring van het aantal hybride warmtepompen in de 

Nederlandse markt inrichten. Het registreren vangt zo 

spoedig mogelijk aan. De registratie zal gelden op het 

moment dat een hybride warmtepomp is geproduceerd 

voor, en of geïmporteerd naar de Nederlandse markt. De 

registratie hiervan wordt openbaar gemaakt om jaarlijks 

inzicht te krijgen in de hoeveelheid hybride warmtepompen 

die aanwezig zijn. Om dit goed'te kunnen monitoren wordt 

allereerst een nulmeting uitgevoerd als ijkpunt voor komende 

jaren. 

De Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI) 

Actie 1.2.2 Per 2022 wordt gemonitord hoeveel vakbekwaam 

personeel (gemeten naar Vakmanschapsroute 

Warmtepompen) en deskundige installatiebedrijven op de 

(arbeids)markt actief zijn. Om dit goed, te kunnen monitoren 

wordt allereerst een nulmeting uitgevoerd als ijkpunt voor 

komende jaren. Deze monitoring vormt de basis voor de 

acties uit hoofdstuk 3.2. 

Techniek Nederland, NVI 

Actie 1.2.3 RVO (als onderdeel van ministerie EZK) geeft eens 

per (half)jaar binnen de governance van het actieplan een 

update van de op dat moment geregistreerde subsidie-

aanvragen voor de (hybride) warmtepomp. Aanvullend 

verkent RVO op welke wijze kennis kan worden opgedaan 

uit de data die verzameld wordt via de ISDE-aanvragen voor 

specifiek de hybride warmtepomp. 

Ministerie van EZK (+ RVO) 

Actie 1.2.4 Een jaarlijkse rapportage en publicatie van de 

verkoopaantallen en de ontwikkeling van de productie- en 

installatiekosten. In het rapport wordt ook de gerealiseerde 

CO2- reductie bijdrage vastgesteld o.b.v. de verkoopaantallen 

én worden eerdere geprognotiseerde businesscases3vervolgd. 

Partijen vervolgen de aantallen intern per kwartaal. 

• N&M: Coordineert en stelt het rapport samen, en analyseert de data 

(onder voorbehoud van financiering van Natuur & Milieu. Dit is 

mogelijk wanneer voor 2023 en 2024 financiering wordt gevonden) 

• NVI: levert(o.b.v. actie 1. 2.1) input op het aantal hybride WP die 

de Nederlandse markt opgaan en inzicht in de prijsdaling voor de 

productprijs van de hybride wormtepomp perjaar. 

• Techniek Nederland: levert gegevens conform actie 1.2.2 

• RVO: levert conform actie 1.2.3 gegevens voor hybride 

warmtepompen uit de ISDE aanvragen 

• Vereniging Warmtepompen: Getallen en inzicht in de prijsdaling voor 

de productprijs van de hybride warmtepomp perjaar. 

In 2o22 wordt de monitor over hybride warmtepompen 

verwerkt in de Gasmonitor. Dit dient als nulmeting. Voor 2023 

en 2024 is het streven om een apart rapport te schrijven. 

Natuur & Milieu en/of RVO-ril 

Actie 1.2.5 De partijen binnen het actieplan gaan verkennen of 

de Installatiemonitor een vervolg kan krijgen voor de periode 

2022 t/m 2024. Met als doelen: 

• inzichten op te doen voor de impact van de (hybride) 

warmtepompen op het elektriciteitsnet in de gebouwde 

omgeving in termen van netbelasting en: 

• een inkijk te krijgen in de gemiddelde prestaties van 

hybride warmtepompen (landelijk generiek SCOP, merk 

onafhankelijk). Het is belangrijk te volgen hoe deze 

prestaties zich ontwikkelen; behoud van niveau of juist 

een toename (als gevolg van verbeterde producten en 

installatie). 

Het besluit over een vervolg van de Installatiemonitor wordt 

uiterlijk in Q2/3 zozz genomen. Aanvullend worden tussentijdse 

resultaten (half)jaarlijks binnen de werkgroep van het actieplan 

besproken, en worden de resultaten publiekgemaakt. 

NVI, Netbeheer Nederland, Techniek Nederland, Ministerie van 

BZK, Ministerie van EZK (RVO) 

3 Hybride warmtepompen, haalbaar en betaalbaar, Nederlandse Verwarmingsindustrie, September zoal 
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2. Het bevorderen van de vraag 
Aansluitend op de communicatie om het bewustzijn te 

vergroten (par. 1.1, 1.2) is het belangrijk de vraag gericht aan 

te jagen met doelgroepgerichte acties naar onder meer 

installatie bedrijven, consumenten en woningbouwcorporaties 

(marketingcommunicatie). Beslissers moeten verleid 

worden om actie te ondernemen door het bieden van 

handelingsperspectief. 

2.1 Benutten van kansrijke momenten 

We zien dat er kansrijke (natuurlijke) momenten zijn die beter 

benut kunnen worden: bij aankoop, verbouwing of renovatie 

van een woning én bij geplande en ongeplande vervanging 

van de verwarmingsinstallatie. Maar ook de momenten 

rondom service en onderhoud zijn kansrijk. Te vaak blijven 

deze onbenut. 

Actie 2.m De sectorpartijen gaan actief de kernboodschap(pen) 

meegeven aan de achterban, met als doel dat deze achterban 

consumenten proactief voorziet van informatie en advies over 

kansen en werking hybride warmtepompen, o.a. bij kansrijke 

(natuurlijke) momenten zoals service en onderhoud. Dit raakt 

aan actie 3.2.1. 

Techniek Nederland, NVI, Vereniging Warmtepompen 

Actie2.1.2 Sectorpartijen ontwikkelen uiterlijk in Q4 zozz 

communicatiemiddelen en ondersteuningsmateriaal (o.a. 

toolboxen) die adviseurs en installateurs kunnen gebruiken 

voor verbeterd advies en promotie en gaan dit actief 

aanbieden bij hun achterban. 

Techniek Nederland, NVI, Vereniging Warmtepompen 

2.2 Woningcorporaties 

Deze doelgroep vraagt om een fundamenteel andere 

benadering dan in het bevorderen van de vraag bij 

particuliere woningeigenaren, vanwege hun professionele 

portefeuillestrategie en daaruit voortvloeiende 

inkoopprocessen (veelal gericht op natuurlijke 

vervangingsmomenten en huurderswissels). Deze actielijn 

richt zich op het gezamenlijk identificeren en wegnemen 

van praktische drempels bij zowel individuele corporaties 

als vereniging van woningcorporaties Aedes (zie voor de 

gemaakte afspraken tussen het Rijk en Aedes pagina 5). 

Actie2.2.t Ontwikkeling van een gezamenlijke leidraad 

voor de standaardisatie van installatie en onderhoud. 

Oplevering medio zozz. Een gezamenlijke ontwikkelde 

standaard biedt vertrouwen en verbetert inzicht voor 

woningcorporaties. De beoogde standaardisatie kan voorzien 

dat hybride warmtepompen op een marktconforme wijze 

kunnen worden opgenomen in meerjarige onderhoud- en 

renovatiebegrotingen van woningcorporaties. De beoogde 

leidraad kan daarnaast ook richting bieden waar en 

wanneer in de onderhoud- en portefeuillestrategie hybride 

warmtepompen mogelijk én zinvol zijn, alsook een verbeterd 

inzicht wat de consequenties van deze oplossing is op 

langjarig onderhoud en exploitatie. 

Techniek Nederland, in uitwerking met woningcorporatie 

Acàeplanhybridewarrntepompenzarrt{mzozq 18 



3.Het organiseren van het aanbod 

Hier gaat het om acties gericht op een transitie aan de 

aanbodzijde van de markt (fabrikanten, installateurs, 

intermediairs) naar goedkopere producten, kortere 

installatietijd, voldoende arbeidscapaciteit, maar 

ook verbeterde dienstverlening en mogelijk nieuwe 

businessmodellen. Dit draagt naast verduurzaming ook bij 

aan o.a. extra banen en industriële bedrijvigheid binnen 

Nederland. 

Subdoel is de gemiddelde installatietijd voor hybride 

warmtepompen fors terug te brengen naar ca. 6 uur 

meerwerk t.o.v. huidige installatietijd van een hr-ketel. Het 

terugbrengen van de benodigde installatietijd is van wezenlijk 

belang voor de opschaling van de hybride warmtepomp, 

en kan bereikt worden door innovatie en standaardisatie in 

product en ketenprocessen. Met de beoogde installatietijd 

kan de monteur in één dag zowel de gasketel als de hybride 

warmtepomp installeren en in bedrijf stellen. 

Met de huidige arbeidsmarktkrapte -zeker binnen de 

technische beroepen is het cruciaal dat gewerkt wordt aan 

verkorting van installatietijd. Zonder deze randvoorwaarde is 

grote opschaling niet mogelijk. 

3.1Productinnovatie en ketenstandaardisatie 

Technische innovatie en ketenstandaardisatie zijn nodig 

om verdere kostenreductie in productie en installatie te 

realiseren. 

Actie3.m De maakindustrie en uitvoerende partijen maken in 

Zo22 afspraken over ketenstandaarden in systeem, product, 

proces en dienstverlening. De sectorpartijen organiseren 

hiervoor een structurele dialoog tussen installatiebedrijven en 

fabrikanten met als doel met productinnovatie de benodigde 

arbeidstijd voor installatie van de hybride warmtepomp 

terug te brengen naar één werkdag^ (dit behelst het plaatsen, 

installeren en adequaat in bedrijfstellen van de gehele 

hybride verwarmingsinstallatie; cv-ketel; warmtepomp en 

thermostatische regelaar). Onderdeel van deze afspraken is: 

• Productontwikkeling. 

• Standaard protocol voor uitlezen van informatie over 

werking van de installatie. 

• Interoperabiliteit tussen diverse componenten (van 

verschillende fabrikanten) voor hybride installatie. 

• Naar analogie hr-ketel inrichten van i`te, 2111 en 3a° lijn 

after-sales support voor zowel klant als installateur. 

Techniek Nederland, NVI, Vereniging Warmtepompen 

Actie3.t.z Fabrikanten maken zich hard om middels innovatie 

en standaardisatie van de hybride warmtepompen de 

fabricagekosten in de komende jaren te verlagen. Het 

streefgetal hierbij is 40% kostenreductie t.o.v. het prijsniveau 

van zozz. Zie ook businesscase NVI zozi. 

NVI 

Actie 3.7.3 De sectorpartijen hechten er grote waarde aan dat 

lopende innovatieprogramma's goed inspelen op de behoefte 

voor arbeidsbesparende keteninnovaties voor met name 

het verkorten van de installatietijd. De sectorpartijen stellen 

uiterlijk eind 2022 een notitie op die ingaat op de barrières 

die momenteel worden ervaren binnen dit thema (o.a. plug & 

play, onderhoudsvriendelijker, compacter, geluid, onderlinge 

uitwisselbaarheid) binnen de lopende innovatieprogramma's. 

Zij geven advies hoe specifiek voor dit thema de inrichting van 

de programma's verbeterd vorm kan worden gegeven. 

NVI, Techniek Nederland 

Actie3.t.4 Voor een evenwichtige netbelasting van het 

laagspanningsnet in relatie tot het piekvermogen van de 

hybride warmtepomp (en daarmee risico op congestie) 

ontwikkelen sectorpartijen een standaard protocol voor 

slimme aansturing van de installatie. Het streven is om een 

voorstel voor een standaard protocol op te leveren voor Q3 

2024. 

NVI, Netbeheer Nederland, Techniek Nederland 

3.2 Voldoende vakbekwame arbeidskrachten 

Om de opschaling van hybride warmtepompen te bereiken 

is voldoende uitvoeringscapaciteit en arbeidsproductiviteit 

nodig. Om te zorgen dat die uitvoeringscapaciteit in 

pas loopt met de gewenste ambitie voor opschaling is 

(bij- en om-) scholing, product- en procesinnovatie en 

handelingsperspectief voor installateurs nodig. 

Enkele jaren geleden is vanuit een publiek-private 

samenwerking'Green Deal decentrale technieken' gewerkt 

aan het verstevigen en verbeteren van de bijscholing voor 

de warmtepomp. De ervaringen en bestaande opgebouwde 

faciliteiten vanuit dit initiatief worden gebruikt in het 

vaststellen van vervolgacties binnen dit Actieplan. 

4 Dit betekent van 32 uur naar tg uur. Dus een werkdag (met twee monteurs). Hierbinnen wordt rekening met het vervangen van de oude gasketel, en het plaatsen en installeren vaneen hybride 

Installatie. 

Actieplan hybride warmtepompen zozz Vmzoz4 19 



Actie3.2.i Een driejaarlijks (2022-2024) gezamenlijke 

branche-campagne Green Skills o.a. (hybride) 

warmtepompmonteur met als doel de instroom, en 

bij- en omscholing van technisch vakbekwaam personeel 

te laten groeien en zo goed mogelijk aan te laten sluiten 

op de ambities die er zijn betreffende opschaling (hybride) 

warmtepompen. Voor de groei zijn per io.000 systemen 

grofwegioo FTE aan'dedicated' installatie(technisch) 

personeel nodig 5. De toename in vakmensen die werken aan 

de (hybride) warmtepomp moet voor einde 2025 gerealiseerd 

zijn. 

De actie omvat: 

Het organiseren van bijscholing van huidige installateurs 

mede door lokaal aanbod als verbeterde ontsluiting 

van lokale praktijkleerplaatsen t.b.v. competentie 

en vaardigheden zoals opgenomen de sectorbreed 

vastgestelde Vakmanschapsroute Warmtepompen. 

• Het organiseren van bijscholing en praktische hulp voor 

technisch vakmensen betrokken in verkoopadvies en bij het 

ontwerp van hybride installaties. 

• Het integreren van de hybride warmtepomp binnen het 

onderwijs van (in- en zij-instromende) installateurs. In 

samenwerking met Installatiewerk Nederland en het 

0&O-fonds voor de installatiesector'Wij Techniek' 

(voorheen OTIB) bieden fabrikanten inhouse-trainingsdagen 

aan voor studenten van ROC's en studenten binnen 

IWN, passend bij de in de branche breed vastgestelde 

eindtermen. 

Techniek Nederland, NVI, Vereniging warmtepompen 

3.3 Methodiek voorinzicht in te verwachten rendement 

Er is nog onvoldoende inzicht bij welke toepassing welke 

installatie optimaal functioneert. Oftewel welk rendement 

mag van welk'product binnen de totale instailatieomgeving' 

(bijvoorbeeld woningtype, afgiftesysteem, type gasketel, etc.) 

verwacht worden? 

Dit uit zich in vragen bij: 

• Installateurs: Welk product past in welke toepassing, welk 

vermogen is nodig, welke besparing kan ik de klant voor zijn 

situatie toezeggen met welk product? 

• Consumenten: Er is in de Nederlandse markt nu de keuze 

uit ruim 6000 producten, maar wat kan ik van welk product 

verwachten in mijn situatie? 

Overheid: Hoe kunnen consumenten goed en eenvoudig 

voorgelicht worden over wat voor hun situatie een goede 

oplossing is? % 

De oplossing ligt mogelijk in de introductie van een 

methodiek (gebaseerd op bestaande testgegevens) voor het 

classificeren naar rendementen van' producten binnen de 

totale insta llatieomgeving', dus in verschillende situaties. 

Actie. 3-3-7 Voorstel uitwerken voor een methodiek (gebaseerd 

op bestaande testgegevens) voor de te verwachten 

rendementen bij verschillende situaties en configuraties. 

Dit om installateurs en consumenten inzicht te geven welke 

producten in welk geval een goede oplossing zijn. 

NVI 

3.4 Voorbereiden van normering voorduurzaam verwarmen 

De ministeries van EZK en BZK gaan aan de slag met de 

voorbereidingvan normering conform de tekst zoals 

recentelijk beschreven in de Kamerbrief 'programma 

versnelling verduurzaming gebouwde omgeving'van 

het ministerie BZK. Om de beoogde introductie van een 

normering te ondersteunen worden onder andere de 

volgende acties uitgevoerd. 

Actic341 Alle partijen pleiten bij stakeholders binnen de EU 

voor nationale flexibiliteit om warmte-apparaten op fossiele 

brandstof uit te faseren. 

Alle partijen 

Actie 3.4.2 Er worden heldere, technische definities opgesteld 

die uitwerking/invulling geven aan het concept hybride 

warmtepomp/ duurzame verwarmingsinstallatie. Afhankelijk 

van de politiek gekozen vorm van normering kunnen deze 

definities nodig zijn cm de normering effectief te maken c.q. 

dat ze bewoners en gebouweigenaren handelingsperspectief 

geven. 

Ministeries van BZK en EZK (RVO) 

5 Grove Inschatting mede Ingegeven op basis van het groeipad voor installatiebedrijven en het geleidelijk reduceren van de nodigde installatietijd hybride warmtepomp (t.o.v. enkele vervanging 

van de br- ketel). 
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4. Het verzamelen, valideren en delen van kennis 

lnformatie over warmtepompen is gefragmenteerd 

beschikbaar en ontwikkelt zich soms ongestructureerd. Met 

de groeiende maatschappelijke perceptie dat warmtepompen 

een mainstream technology zijn, gaan doelgroepen op zoek 

naar informatie en ervaren dat de kwaliteit van de gevonden 

informatie wisselend van kwaliteit is. 

Actie 4.1 Inrichting Kennisplatform voor professionals. Het 

is een platform dat het verbinden en communiceren van 

gevalideerde informatie faciliteert. Het Kennisplatform 

wordt ingebed binnen een bestaande kennisorganisatie. 

Doelgroepen zijn onder meer Ngo's, overheden, 

woningbouwcorporaties, media, bedrijfsleven, onderwijs en 

kennisinstellingen, energiecoöperaties en netbeheerders. 

Partijen halen actief informatie op uit lopende 

demonstratieprojecten en proefwijken, en stellen deze 

informatie beschikbaar aan het Kennisplatform. In 2ozz wordt 

het eerste plan v.w.b. het kennisplatform gedeeld. 

Vereniging Warmtepompen en/of RVO 

5. De impact van (hybride) warmtepompen op het energienetwerk 

In combinatie met laadinfrastructuur en zon-PV heeft de 

opschaling van (hybride) warmtepompen impact op de 

netbelasting van met name laagspanningsnetten. En daarmee 

vormen deze systeemonderdelen een risico voor de stabiliteit 

van de elektriciteitsnetten. 

Onderzoek (Installatiemonitor, november 2021) laat zien 

dat de impact van enkel de hybride warmtepomp beperkt 

kan blijven, maar tegelijkertijd is er sprake van een beperkte 

nauwkeurigheid in het onderzoek. Monitoring blijft belangrijk. 

Met een slimme hybride warmtepomp wordt flexibiliteit 

gecreëerd door de mogelijkheid om in geval van congestie op 

afstand te kunnen sturen. 

ActieS.i Regionale netbeheerders monitoren structureel 

de netbelasting van laag- en middenspanningsnetten en 

daarmee ook de hybride warmtepomp als onderdeel van het 

energiesysteem, (bijvoorbeeld via een laagspanningschecker) 

met het oog op de totale netbelasting. Deze gegevens 

worden —waar mogelijk- gedeeld met andere bestaande 

monitoringstrajecten, o.a. de Installatiemonitor, en de 

resultaten hiervan worden jaarlijks gedeeld. Daarnaast 

wordt onderzocht of (na analogie van zonnepanelen) ook een 

landelijke registratie van hybride warmtepompen uitvoerbaar 

is. 

Netbeheer Nederland 

Actie5.z Netbeheerders en producenten gaan samenwerken 

om van de hybride warmtepomp een stuurbare warmtepomp 

te maken, waarmee deze warmtepomp de noodzakelijke 

flexibiliteit binnen het energiesysteem faciliteert (zie ook actie 

3.1.4). 

Netbeheer Nederland, NVI, Techniek Nederland 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 

Van 

nota 

de minister voor VRO 

de dg BRW 

Beantwoording Kamervraag VVD over het bericht 
'Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij grote 

TER ONDERTEKENING 

Nota actief openbaar 

Nee 

Onze referentie 

Datum 

4 maart 2022 

Opgesteld door 

Bouwen en Energie 

Samengewerkt met 

czw 

Bijlage(n) 

2 

Aanleiding 
Beantwoording vragen van het lid Peter de Groot (VVD) aan u over het bericht 
'Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij grote verbouwing door nieuwe EU-

regels'. De vragen zijn ingezonden op 15 februari 2022. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd in te stemmen met de beantwoording en de brief aan de 

Voorzitter van de Tweede Kamer te ondertekenen. 

Kern 
De vragen hebben betrekking op de verplichting voor een minimumwaarde 

hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie van gebouwen. Deze verplichting 

vloeit voort uit de EU-richtlijn hernieuwbare energie ( Renewable Energy Directive 

REDII) en geldt vanaf 1 februari jongstleden in Nederland. 

De volgende onderdelen komen aan bod: 

• Implementatie van de verplichting in andere lidstaten, in het bijzonder België. 

Het was niet mogelijk om in de bijgevoegde brief al in te gaan op de stand 
van zaken van de implementatie in andere lidstaten. Over twee gewesten in 

België is informatie opgenomen (antwoord 3). Er is inmiddels een uitvraag 

gedaan ook onder de andere lidstaten. U informeert de Kamer over de 
resultaten hiervan vóór deze zomer. 

• Verbreding van de reikwijdte van de verplichting. De Raad van State (RvS) 
adviseert dat de REDII met de huidige implementatieregelgeving onvolledig 
wordt geïmplementeerd, vanwege een te beperkte reikwijdte van de 

verplichting. U bent voornemens om het advies van de RvS uit te voeren en 

beziet op dit moment wanneer u dit gaat doen, waarschijnlijk mede in relatie 

tot wijzigingen in overige regelgeving. 
• Betaalbaarheid en financiële ondersteuning in plaats van verplichtingen voor 

woningeigenaren. U benadrukt dat ontzorging en financiële ondersteuning 

kernelementen zijn in de aanpak voor verduurzaming van woningen, maar 

normering op termijn noodzakelijk is om de slechtst presterende woningen uit 

te faseren. 

Het is niet uit te sluiten dat Nederland op termijn zelf de eisen voor hernieuwbare 

energie in de bestaande bouw zal willen aanscherpen om te bevorderen dat de 
hoeveelheid zon-pv die nodig is - om de doelen voor duurzame 
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elektriciteitsopwekking te halen - zoveel als mogelijk op daken zal kunnen worden 

geplaatst in plaats van in open gebied of vruchtbare landbouwgrond. Of dergelijk 

aanvullende verplichtingen voor bestaande gebouwen op termijn wenselijk of 

nodig zijn komt in deze antwoorden niet aan de orde. De antwoorden gaan in op 

de gestelde vragen en de proportionaliteit van de nu voorliggende voorstellen. 

Toelichting 

De REDII schrijft voor dat lidstaten een minimumwaarde hernieuwbare 

energie moeten realiseren bij nieuwbouw en bij ingrijpende renovaties. 

Voor nieuwbouw gelden de BENG-eisen ( BENG=Bijna energieneutrale 

gebouw) vanaf 1 januari 2021, waaronder een minimumwaarde hernieuwbare 

energie. 
Voor ingrijpende renovatie ( dit is het geval als meer dan 25% van de 

gebouwschil verandert) is een besluit opgesteld in samenspraak meteen 

klankbordgroep. Het bevat een eis voor een minimumwaarde hernieuwbare 
energie bij ingrijpende renovatie en een aantal uitzonderingen hierop. 

• De hoogte van de eis komt ongeveer overeen met opwek via PV-panelen op 

15% van het dakoppervlak van een gebouw. 

• De inschatting is dat er met de huidige eis een relatief zeer geringe 

hoeveelheid gebouwen (50 tot 250) per jaar dienen te voldoen aan deze eis. 

De reikwijdte is dus beperkt. 

• Bij het overnemen van het advies van de RvS (op een later moment) nemen 

de aantallen naar verwachting beperkt toe. 

• Bij ministeriële regeling is een leidraad aangewezen met als doel de 

uitvoeringspraktijk te vereenvoudigen. 

Politieke context 
Op 23 november jongstleden heeft het Kamerlid Koerhuis een motie ingediend die 

de regering verzoekt tot het niet verplichten van huiseigenaren tot het nemen van 

hernieuwbare energiemaatregelen en het doen van een onderzoek hoe andere 

lidstaten de verplichting implementeren. De directe aanleiding voor het indienen 

van de motie is het besluit aangaande de Europese verplichting tot het realiseren 

van een minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie. De 

motie is op 30 november 2021 aangenomen met een meerderheid in de Tweede 

Kamer, net als de motie Koerhuis van 7 juli 2021 met dezelfde strekking. De 

volgende partijen hebben voor de motie gestemd: VVD, PVV, SP, FVD, DENK, 

Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB, Fractie Den Haan. 

Financiële/juridische overwegingen 

De REDII geeft geen ruimte de motie Koerhuis I en II naar de letter uit te voeren. 

Wanneer een lidstaat niet laat weten hoe het de bepalingen van de richtlijn 
volledig en correct omzet, of een vermoedelijke schending van het EU-recht niet 

corrigeert, staat het de Commissie vrij om een formele inbreukprocedure te 

beginnen. Dit is inmiddels het geval. In juli 2021 is de Commissie een formele 
inbreukprocedure gestart tegen Nederland vanwege in de'ogen van de Commissie 

niet volledige implementatie. Dit is een eerste stap richting een mogelijke boete. 

Daarom was en is het advies om de moties niet uit te voeren. 

Communicatie 
In de pers (onder andere de Telegraaf, Nu.nl en het ledenblad van Vereniging 

Eigen Huis) zijn recent berichten verschenen over deze verplichting. 

Onze referentie 

2022-0000100476 

Datum 

4 maart 2022 
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A53.2 

Van. 
Aan. 

CC: ; -
Onderwerp: 

Datum: 
Bijlagen: 

Fw: Verslaglegging/afspraken: Versnelling hybride warmtepompen 

maandag 28 februari 2022 11:52:00 
Verslagleaaing aesorek Rijk-sector 24022022.docx 

Hoim, 
Vorige week woensdag was een gesprek met TNL en de NVI over de ambities bij hybride. Zie 
bijgaand een kort verslag. 
Afspraak is dat we proberen voor het bouwberaad van 24 maart zaken concreet te maken. Ik 
had net overleg met TNL en de NVI van EZK is op vakantie, sluit bij alle volgende wel 
aan). Zij gaven aan dat de VSK (insta atiebeurs) het moment is om met de verschillende 
partijen op het podium te gaan staan en uit te dragen wat de plannen zijn. Dat is de manier om 
de hele sector te bereiken, om zo ook echt de beweging bij al die partijen in gang te zetten. 
Inzet is nu: 

- Eerste inzet bespreken / aankondigen op het bouwberaad van 24 maart 
- Echte presentatie 1 aandacht op de VSK tussen 17 en 20 mei. 

Ter voorbereiding hierop willen we de partijen (EZK, BZK, NVI, TNL) in aanloop naar het 
bouwberaad bij elkaar laten komen. 
Vraag: wil jij bij de vervolgbespreking (vlak voor 24 maart) zijn, of kar- dat doen? 
Groeten, 

Van: 

Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 16:53 

Aan:— — @TechniekNederland.nl' ; @technieknederland.nI' ; 

-@sijbring.nl' ;— y; 

Onderwerp: Verslaglegging/afspraken: Versnelling hybride warmtepompen 
Dag allen, 
Hierbij, met name dankzij-, een kort verslag/afspraken van het overleg van afgelopen 
woensdag. 
Er volgt binnenkort een uitnodiging voor een vervolgoverleg. 
Groet, 

Van: Prninbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 23 februari 2022 09:04 

Aan:—@TechniekNederland.nl'—tá• TechniekNederland.nl>; 

—@technieknederland.nl'—(Ptechnieknederland.nl>; 

<MOsijbring.nl>;— •(@minbzk.nl>; 

 -@sijbring.nl' 

—Ominezk.nt>; (& minezk.nl>; 

Prninbzk.nt>; Rminbzk.nl>; 

Pstwarmte.nl>; 

Pminbzk.nl> 

Mft eman.nt>;_ 

Onderwerp: Agenda overleg: Versnelling hybride warmtepompen 

Goedemorgen allen, 

Namens van EZK stuur ik de agenda toe voor het overleg Versnelling hybride 

warmtepompen van hedenavond 19.30 uur. 

Vriendelijke groet, 

 Oorspronkelijke afspraak  

Van:--f0cminbzk.nt> 

Verzonden: donderdag 17 februari 2022 16:05 

Aan:— ~ 

MOsijbring.riL 

M 

PTechniekNPderland.nl;—t@technieknederland.nt; 

 ■ 



Onderwerp: Versnelling hybride warmtepompen 

Tijd: woensdag 23 februari 202219:30-20:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 

Stockholm, Wenen. 
Locatie: via webex 

Beste allen, 
Op verzoek van— nodig ik u uit voor bovengenoemde digitale afspraak. 

Een ieder is op de hoogte dat deze afspraak in de agenda zou komen. 

Aanwezigen: 

-TNL: Doekle Terpstra, , iemand van Breman (naam volgt via_ 

- WI: Henk Sijbring 1) 

- EZK: 

- BZK: 
Vriendelijke groet, 

— 

Directie Bouwen en Energie 
Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Bezoekadres: Postadres: 

Turfmarkt 147 Postbus 20011 

2511 DP Den Haag 2500EA Den Haag 

http Jwww.rjjksovPrheid.nl 
Bij een bezoek aan ons Ministerie van BZK dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. 

— De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. — 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

Vergaderingnummer (toegangscode): 

Wachtwoord voor vergadering 

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 
Netherlands Toll 
United States Toll 

Deelnemen via telefoon 
Netherlands Toll 



United States Toll 
:t••n_tl•rL•titiÍa 

Deelnemen via een videos steeen of -toe rising
Kies 11,11 

U kunt oo ezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

Kies 

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven. 

Hebt u hulp nodig? Ga naar htttr//heiD.webex.com 

Dit bergt kan áhfommue bevatten die pret voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde gent of dit bericht abusíevetíjk aan u is 
aan de afzender te melden en het bericht te verwgderen. De Staat aanvaardt geen, 

aansprakel Jkheid voor schade, van we ke aard ook, de verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain Information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to óJuw the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting hom the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if ties message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die rdd voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieverijic aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de atzender te mekten en het bericht te verw'ryderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jlcheid voor schade, van we ke aard ook, de verband houdt met risirn"s verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten.. 
71ás message may contain information that is not intended kir you. If you are not the addressee or if this message was sent th you 
by natake, you are requested to khfonn the sender and delete the message. The State ac~ no kabiLly for damage ofany kind 
ns~ trom the risks inherent in the eleàronie transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 



ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



A53.3 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
maart 20221421 

RE: PPT 

HaM, 

Zoals beloofd nog mijn opmerkingen, per dia: 
1. 5. 1.2.1 , zou ik andere term voor adviseren. Ik vind hybride het nieuwe verwarmen 

ook niet correct. Het is wel de nieuwe duurzame ketel (smal), niet het nieuwe verwarmen (te breed). 
2. De 10.000 monteurs herken ik niet, maar heb er geen bezwaar tegen. Op slide 5 maakt technieksector zich 

hier ook verantwoordelijk voor. Lijkt mij grote opgave, maar is aan hen natuurlijk. 
3. De tekst in het voorbeeld op deze slide loopt vooruit op de feiten. Weet niet zo goed wat de status is, maar 

bullit 1 vind ik onhandig (gaat oa over afbouw ISDE). 
4. Snap niet welke cijfers achter deze grafiek liggen (en als ze er niet achter zitten snap ik de N=500 niet). 

Misschien iets duidelijker maken dat het ter illustratie is? 
5. Point of no return voelt nog niet als dé slogan, nog iets langer over nadenken maar snap de vibe. Verder is 

de laatste zin ) wat onhandig. á.1.2.i 

Qua afstemming goed als dit ook even langs EZK en producentenkant gaat. 

Verder mooie vorm en fijn dat ze er zo mee bezig zijn] 

Groeten, 
fs,ze 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: ins ag 1 maart 202217:21 
Aan: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: PPT 

Nieuwe versie van de ppt van 
Vandaag niet meer aan toegekomen om te bespreken 

Van: PTechniekNederland.nl> 
Datum: dinsdaR 01 mrt. 2022 3:34 PM 
Aan: 

Kopte: 5.12e 
L@minbzk.nl>, l5.1.2.e (•bvnex.nl 15.1.2.e •bvnex.n!> 

ramlin~> 
Onderwerp: RE: PPT 

Beste 

Graag reactie en reflectie op meegezonden (hernieuwde) presentatie. Dit is een slechts een opzet waarbij ook nog 
draagvlak verkregen moet worden. Belangrijk wordt wel of we op eenzelfde lijn gaan/willen zitten. 

Voor de vorm stel ik ook nog concreter het volgende voor: 
Doekle opent de VSK Beurs op 17 mei bij mijn weten rondom 10:00. Ik zou willen voorstellen dat indien wij een vorm 
voor ons'hybride statement' willen nemen, deze opening aangrijpen om gezamenlijk met Minister de Jonge/Jetten; 
Doelde Terpstra én NVI onze vlucht voorwaarts te presenteren. Bij de VSK geeft men aan indien er inderdaad z'n 

1 



groot statement volgt i.s.m. Minister(s) dat er ook in de programmering en aanloop naartoe ruimte gemaakt kan 
worden. 

Belangrijk is dan wel dat wij op kort termijn ook een klap geven df we deze vorm willen kiezen. Immers het 
hoofdprogramma moet tijdige geprogrammeerd en gecommuniceerd worden. 

Uiteraard moet ik dit nog met Doekle afstemmen maar verwacht hier geen problemen. 

Willen jullie deze dagen aub op statement & vorm reageren. Dat mag voor nu echt ook een vrije gedachte zijn, je bent 
niet met handen en voeten gebonden.... 

Met vriendelijke groet, 

E 5.1.2.e @TechniekNederland.nl 
W technieknederland.nl 

Van: minbzk.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 maart 202209:13 
Aan: 5.1.2.e PTechniekNederland.nl>; 
Onderwerp: RE: PPT 

Hol 5.1.2.e 

@bvnex.nl 

Eerste reactie: mooi!! 

Ik ga er even goed naar kijken. Kom nog met een uitgebreidere reactie. 

Groeten, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e (c" ilTechniekNederland.nl> 
Verzonden: maanda 28 februari 202214:02 
Aan: Pminbzk.nl> @bvnex.M 
Onderwerp: PPT 

Beste 5.1.2.e 

Hierbij en hele ruwe opzet Powerpoint voor hoofdlijnen van een Ambitie-statement Hybride. Reflecteer er eens op. 

Staat nog niets in over de mogelijke vorm. Mijn eerste denkrichting blijft om VSK beurs aan te grijpen als goed 
moment voor het bekrachtigen van een statement. 

Met vriendelijke groet, 

2 



T 

E w TechniekNederland.nl 
W technieknederland.nl 

Dit bericht kan infomeatie bevatten die niet vow u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid vow schade, van welke aard ook, die 
verband houdt neet risico§ verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by misfake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liabiftty for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
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Bijlage 1 bij A53.2 

Verslaglegging/ afsprakenlijst: 

Overleg: Versnelling hybride warmtepompen 

Datum: 23 februari 19:30-20:30 

Aanwezigen: 

Ministerie van BZK 
Ministerie van EZK 
Techniek Nederland 1 Doekle Terpstra, 
ST/Warmte 

- Breman 
- Nederlandse Verwarmingsindustrie 1 Henk Sijbring 

Verslaglegging%afspraken: 

• Bedrijven zoeken naar koers op duurzame dienstverlening. Normering naar de toekomst 
toe: helpt om zaken op gang te krijgen. Dat katalyseert meer activiteit, helpt om te 
specialiseren. De hele keten moet goed ingericht worden, dit kunnen installateurs of 
fabrikanten niet los van elkaar. 

• Overheid moet ook echt maatschappelijk perspectief meenemen. Harde normering kan 
alleen als er voor iedereen een haalbaar en betaalbaar alternatief is. 

• Belangrijk om gezamenlijk op te trekken: 
o Gezamenlijk een reëel verhaal opstellen, elementen: 

■ Overheid brengt meer duideliikheid in de plannen, geeft perspectief van 
normering. Helpt burgers bij betaalbaarheid. 
Sector zorgt voor meer uitvoeringscapaciteit, goedkopere en sneller te 
installeren warmtepompen. 
Altijd oog hebben voor perspectief van de samenleving: er moet voor 
iedereen een reële/betaalbare optie zijn om zijn woning te verwarmen. En 
voor de EU-rechtelijke kaders. 

o In het bouwberaad van 24 maart de eerste contouren neerzetten: 
■ Plannen vanuit de sector om te versnellen, aankondigen investeringen in 

nieuwe fabrieken (@ Henk: kan dit dan gedeeld worden?). Inzet vanuit 
TN L. 

■ Gedeelde visie BZK / EZK op duidelijkheid en normering. 

o Afspraken maken over samenwerking en tijdspad. Uitwerken wat wanneer kan. 
• Vervolgacties: 

o Ruimte vragen op de agenda van het bouwberaad van 24 maart (actie-) 
o Afspraak met deelnemers (en Remeha en Intergas) van 23 feb vlak voor 24 maart 

om inzet voor het bouwberaad te finaliseren W vraagt secretariaat ). 
o Twee tussentijdse afspraken ter voorbereiding met , NVI (@ 
-: wie?_ -, iemand van Intergas?), en stuurt 
datumprikker) 



Bijlage 2 bil A53.1 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

Directoraat-Generaal 

Bestuur, Ruimte en Wonen 

Turfmarkt 147 

Den Haag 
Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 

Kenmerk 

2022-0000100510 

Uw kenmerk 

2022Z02840 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 

Datum 

Betreft Beantwoording vragen van het lid Peter de Groot (VVD) over 
het bericht'Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij grote 
verbouwing door nieuwe EU-regels' 

Hiermee bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid De Groot (VVD) 
over het bericht in de Telegraaf'Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij grote 
verbouwing door nieuwe EU-regels' van 10 februari jongstleden. 
De vragen zijn ingezonden op 15 februari 2022. 

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 

Hugo de Jonge 
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2O22ZO284O 

Vragen van het lid De Groot (VVD) aan de minister voor Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening over het bericht'Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij 

grote verbouwing door nieuwe EU-regels' van 10 februari jl. ( ingezonden 15 

februari 2022) 

Directoraat-Generaal 
Bestuur, Ruimte en Wonen 

Datum 

Kenmerk 
2022-0000100510 

1. Bent u bekend met het bericht 'Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij 

grote verbouwing door nieuwe EU-regels' van 10 februari jl.? 1) 

Antwoord 

la. 

2. Waarom zijn nieuwe regels uit de Europese Unie verplicht om door te voeren, 

terwijl het hier gaat over regels die bepalend zijn in het eigen woningbezit? 

Antwoord 

Nederland is als lidstaat van de Europese Unie verplicht de nakoming van het 

Europees recht te verzekeren. Dat betekent onder meer dat zij gehouden is 

Europese richtlijnen tijdig en volledig om te zetten in nationaal recht, dus ook de 

richtlijn hernieuwbare energie ( REDII) 1. De Unie heeft op grond van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie de bevoegdheid op verschillende 

gebieden wetgeving te maken, zo ook ter verwezenlijking van de doelstelling om 

het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen te bevorderen. Ik verwijs in dit 

verband ook graag naar het recente coalitieakkoord, waar is benadrukt dat het 

kabinet Europese richtlijnen uitvoert. 

3. Klopt het dat België deze regeling niet overneemt? 

Antwoord 

België heeft de betreffende eis per gewest op een andere wijze geïmplementeerd. 

Ik zal de situatie in het Vlaamse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest 

nader toelichten. In het Vlaamse gewest is het begrip ingrijpende renovatie, zoals 

gedefinieerd in de richtlijn energieprestatie van gebouwen ( EPBDIII), niet 

eenduidig omgezet. Het valt deels onder nieuwbouw, deels onder ingrijpende 

energetische renovatie en deels onder gewone renovatie. Voor nieuwbouw geldt 

dezelfde eis als voor ingrijpende energetische renovatie, namelijk een 

minimumwaarde van 15 kWh/m2 van hernléUwbare energie voor woningen en 20 

kWh/m2 voor utiliteitsgebouwen. Deze eis wordt in 2023 verder aangescherpt. 2 

Voor de gewone renovatie geldt geen eis voor hernieuwbare energie. _ 

1 Richtlijn ( EU) 2018/2001. 
z Een gebouweigenaar kan ook voldoen aan deze verplichting wanneer: 
• de volledige bruto warmtevraag wordt ingevuld met een warmtepomp, biomassa-

opwekker of een hernieuwbaar warmtenet; 
• Indien men een zonneboiler zet met een bepaalde afmeting /m2 bruto 

vloeroppervlakte van het gebouw; 
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Directoraat-Generaal 

Bestuur, Ruimte en Wonen 

Datum 

Kenmerk 

2022-0000100510 Het Brussels Hoofdstedelijk gewest beschouwt de bestaande energieprestatie-
eisen voor gebouwen als voldoende om indirect een minimumwaarde van 

hernieuwbare energie in gebouwen te realiseren. 3 Ze geeft aan dat eerdere 

studies hebben aangetoond dat het realiseren van een minimumwaarde van 

hernieuwbare energie ( na ingrijpende renovatie van) in gebouwen economisch en 

functioneel moeilijk haalbaar is in de stadsregio Brussel, ook gelet op de hoge 

dichtheid van de gebouwenvoorraad. Daarom is ervoor gekozen om geen aparte 

eis voor hernieuwbare energie te stellen bij ingrijpende renovaties van gebouwen, 

naast de reeds bestaande energieprestatie-eisen voor gebouwen in Brussel. 

In dit verband is het relevant om te noemen dat de Europese Commissie in juli 

2021 een formele inbreukprocedure is gestart tegen België wegens te late 
nationale implementatie. Dat betekent de Commissie van mening is dat België 

niet heeft laten weten hoe het de bepalingen van de REDII volledig en correct 

heeft omgezet. Er heeft dus nog geen inhoudelijke toetsing door de Commissie 

van de wijze van implementatie van België kunnen plaatsvinden. Een formele 

inbreukprocedure is een eerste stap richting een mogelijke boete. 

4. Kunt u in het aan de Kamer toegezegde overzicht, over de vraag hoe andere 

lidstaten met deze EU-regels omgaan, ook inhoudelijke verschillen van 

implementatie weergeven? 

Antwoord 
Op 11 februari jongstleden is er een uitvraag gedaan richting andere lidstaten 

betreffende de nationale implementatie van dit betreffende onderdeel van de 
REDII, met het verzoek voor 1 april te reageren. Helaas heb ik de reacties nog 

niet binnen. Ik zal de lidstaten rappelleren en uw Kamer voor de zomer 

informeren over de resultaten van deze uitvraag. 

5. Verwarmings- of koelingsinstallaties, zoals warmtepompen, worden uitgesloten 

in de regeling. Hoe en wanneer gaat dat gebeuren? 

Antwoord 
De eis voor een minimumwaarde hernieuwbare energie is op dit moment van 

toepassing wanneer er sprake is van een ingrijpende renovatie (waarbij minimaal 

25% van de gebouwschil verandert) en de verwarmings- of koelingsinstallatie 

onderdeel uitmaakt van deze renovatie. In mijn brief van 17 december 20214 heb 

ik toegelicht, dat ik — om uitvoering te geven aan het advies van de Raad van 

State - bezie hoe en wanneer ik die tweede voorwaarde voor toepasselijkhéld ga 
latenvervallen. Dat zou betekenen dat de eis om hernieuwbare energie te 

realiseren van toepassing wordt bij elke ingrijpende renovatie, los van het feit of 

Indien men met een vaste hoeveelheid en bedrag (per m2) participeert in een project 
in Vlaanderen. 

3 De energieprestatie van gebouwen (EPB) 1 Leefmilieu Brussel; 
Een PLAGE voor grote gebouwenparken 1 Leefmilieu Brussel  
4 Kamerstukken II 2021/22, 32 757, nr. 184. 
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Directoraat-Generaal 

Bestuur, Ruimte en Wonen 

Datum 

Kenmerk 

2022-0000100510 de technische installatie onderdeel uitmaakt van deze renovatie. De verwarmings-

of koelinstallatie wordt dus niet uitgesloten van de regeling, maar de reikwijdte 

van de eis verandert dan wel. Dit betekent ook dat dan het aantal gebouwen dat 

jaarlijks aan de eisen zal moeten voldoen, zal toenemen. 

6. In de regeling die 1 februari jl. is ingegaan en omschrijft wat onderdeel 

uitmaakt van de verduurzaming, zijn verwarmings- en koelingsinstallaties 

opgenomen. Hoe wordt daar in de praktijk mee omgegaan? Krijgen eigenaren de 

mogelijkheid om deze installaties niet verplicht mee te nemen? 

Antwoord 

De ( nieuwe) verwarmings- of koelinstallatie in het gebouw dat ingrijpend 

gerenoveerd is, hoeft niet persé bij te dragen aan een minimumwaarde 

hernieuwbare energie. Een gebouweigenaar kan namelijk ook via andere 

technieken voldoen aan de verplichting, bijvoorbeeld via het installeren van PV-

panelen op het dak. 

7. Vrijstelling voor verduurzaming bij grootschalige renovatie, door de 

economische haalbaarheid te toetsen, maakt onderdeel uit van de regeling. Is 

daarbij expliciet opgenomen dat dit niet voor hogere kosten en daarmee een 

aanslag op betaalbaarheid mag leiden? 

Antwoord 

De eis geldt niet voor zover de maatregelen die genomen moeten worden om aan 

de eis te kunnen voldoen niet binnen tien jaar kunnen worden terugverdiend. In 

dat geval moeten er maatregelen worden genomen met een terugverdientijd van 

ten hoogste tien jaar. De berekeningsmethode van de terugverdientermijn is 

uitgewerkt in de leidraad en houdt rekening met relevante factoren, zoals de 

investeringskosten, beschikbare subsidies, en de energieprijs. 5Op deze wijze is 

uitvoering gegeven aan de economische haalbaarheid van de verplichting en past 

daarmee binnen de kaders die de REDII richtlijn lidstaten geeft. 

Ik ben van mening dat de eis haalbaar en uitvoerbaar is, ook voor 

woningeigenaren. Bovendien is het aantal ingrijpende renovaties bij de huidige 

definitie in het Bouwbesluit zeer gering. De inschatting is dat het gaat om 50 tot 

250 gebouwen per jaar voor alle gebouwtypen, waaronder woningen. 6Ook blijkt 

uit onderzoek dat minimaal 45% van de benodigde investeringen in hernieuwbare 

energie ook zou worden gedaan als de regelgeving niet wordt gewijzigd.' De 

reikwijdte en de effecten van deze verplichting zijn daarmee mijns inziens Zeer 

beperkt. 

5 Leidraad els hernieuwbare energie bij ingriiaende renovatie 1 Richtlijn 1 Riiksoverheid.nl 
6 Effectmeting minimumeis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie, 2 november 
2020, SIRA Consulting. 
Effectmeting minimumeis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie, 2 november 

2020, SIRA Consulting. 
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8. Hoe kijkt u aan tegen het idee om meer in te zetten op het ondersteunen van 
woningeigenaren in het verduurzamen van hun bezit met als uitgangspunten 

redelijke terugverdientermijnen, betaalbaarheid en zo nodig financiële 

ondersteuning, in plaats van juist het opleggen van verplichtingen? 

Directoraat-Generaal 

Bestuur, Ruimte en Wonen 

Datum 

Kenmerk 

2022-0000100510 

Antwoord 

Ontzorging en financiële ondersteuning van woningeigenaren zijn ook in mijn 

ogen zeer belangrijke en kernelementen in mijn aanpak voor de verduurzaming 

van woningen, zeker in deze vroege fase van de energietransitie. Ik werk deze 

elementen nader uit in het programma verduurzaming gebouwde omgeving dat ik 

naar verwachting in mei zal kunnen presenteren. Daarbij zet ik in op een 

versnelling. Dat is in mijn ogen noodzakelijk vanwege de geopolitieke 

ontwikkelingen, de betaalbaarheid van energie en het klimaatvraagstuk. 

Normering om de slechtst presterende woningen uit te faseren is op termijn 

onvermijdelijk om de energietransitie in de gebouwde omgeving te laten slagen. 

Alle gebouwen dienen immers klimaatneutraal te zijn in 2050. 

De Europese Commissie is bevoegd om normering te introduceren ten aanzien 

van de energieprestatie van gebouwen in de lidstaten. Het voornaamste 

instrument van de Commissie hiervoor is de richtlijn energieprestatie voor 

gebouwen (EPBD). Deze richtlijn wordt op dit moment herzien. In het voorstel 

van de EPBD introduceert de Commissie minimum energieprestatie-eisen, met 

name voor de slechtst presterende gebouwen. Voor woningen voorziet men een 

verplichting van minimaal energielabel F in 2030 en minimaal label E in 2033. In 

deze fase zal het kabinet pleiten voor voldoende flexibiliteit voor lidstaten om zelf 

te kunnen bepalen of en wanneer, bijvoorbeeld op transactiemomenten, 

normering gerechtvaardigd is voor woningeigenaren gelet op het maatschappelijk 
belang. Het kabinet zal dit aan de orde stellen bij de Commissie. 8 Het definitieve 

voorstel van de EPBD is afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen 

met andere lidstaten en de Europese Commissie die nu zijn gestart. Na afronding 

van de onderhandelingen duurt het nog enkele jaren voordat de nieuwe regels 

worden geïmplementeerd in de nationale regelgeving. 

9. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden? 

Antwoord 

la. 

1) De Telegraaf, 'Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij grote verbouwing 
door nieuwe EU-regels', 10 februari 2022, 
https://www.telegraaf.ni/nieuws/303250788/warmtepomp-of-zonnepanelen-
verplicht-bii-groteverbouwinq-door-nieuwe-eu-regels 

8 Kamerstukken II 2021/2022, 36012, nr. 2. 
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Bijlage bij A53.1 

2022Z02840 

Vragen van het lid Peter de Groot (VVD) aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening over het bericht Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij grote verbouwing door 
nieuwe EU-regels'van 10 februari jl. ( ingezonden 15 februari 2022) 

1. Bent u bekend met het bericht'Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij grote verbouwing 
door nieuwe EU-regels' van 10 februari jl.? 1) 

2. Waarom zijn nieuwe regels uit de Europese Unie verplicht om door te voeren, terwijl het hier 
gaat over regels die bepalend zijn in het eigen woningbezit? 

3. Klopt het dat België deze regeling niet overneemt? 

4. Kunt u in het aan de Kamer toegezegde overzicht, over de vraag hoe andere lidstaten met deze 
EUregels omgaan, ook inhoudelijke verschillen van implementatie weergeven? 

5. Verwarmings- of koelingsinstallaties, zoals warmtepompen, worden uitgesloten in de regeling. 
Hoe en wanneer gaat dat gebeuren? 

6. In de regeling die 1 februari jl. is ingegaan en omschrijft wat onderdeel uitmaakt van de 
verduurzaming, zijn verwarmings- en koelingsinstallaties opgenomen. Hoe wordt daar in de 
praktijk mee omgegaan? Krijgen eigenaren de mogelijkheid om deze installaties niet verplicht mee 
te nemen? 

7. Vrijstelling voor verduurzaming bij grootschalige renovatie, door de economische haalbaarheid 
te toetsen, maakt onderdeel uit van de regeling. Is daarbij expliciet opgenomen dat dit niet voor 
hogere kosten en daarmee een aanslag op betaalbaarheid mag leiden? 

8. Hoe kijkt u aan tegen het idee om meer in te zetten op het ondersteunen van woningelgenaren 
in het verduurzamen van hun bezit met als uitgangspunten redelijke terugverdientermijnen, 
betaalbaarheid en zo nodig financiële ondersteuning, in plaats van juist het opleggen van 
verplichtingen? 

9. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden? 

1) De Telegraaf, 'Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij grote verbouwing door nieuwe 
EU-regels', 10 februari 2022, https:llwww.teiegraaf.nilnieuws/303250788/warmtepomp-
of-zonnepanelen-verplicht-bii-groteverbouwinq-door-nieuwe-eu-regels 



Van: 
Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

w 

FW: Stukken voor programmastaf GO 

maandag 7 maart 2022 11:02:03 

programma verduurzaming gebouwde omaevinaFLBM.docx 
bijlage 2 maatregelen oroaramma verduurzaming GO FL BM.docq 
biilaae 3 Inzet bestuursakkoord GO v 03 03 2022 FL.docx 

Van:-

Verzonden: zaterdag 5 maart 2022 08:17 

Aan: 

Onderwerp: FW: Stukken voor programmastaf GO 

Met veel dank! Goede stukken!! 
Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.coni) 

Van: rg1 minbzk.nl> 
Datum: vrijdag 04 mrt. 2022 3:12 PM 

Aan: 
Kopie: 

•Iminbzk.nl> 
r•7min bzk.nl>, 

(0m inbzk.nl>, 
@minbzk.nl>, 

@minb7k.nl> 
@m inbzk.np, 

Onderwerp: Stukken voor programmastaf GO 

@m inbzk.nl>, 



Van: 
Aan: 
cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

MM6,Emm; 
RE: zinnen) over hybride in Bgiw Instructieregels warmteprogramma 
dinsdag 8 maart 2022 08:48:00 

Ha-, 

Dan moeten wij gewoon regelen dat we dan een lijn hebben. @0, ik cc je even, want voor 
jou ook goed om te weten: 31 maart wordt met de gemeenten de wet gemeentelijke 

bevoegdheden warmtetransitie besproken en in de instructieregels daarvoor komt ook een 

verwijzing naar de periode waarin een hwp een goed idee is (staat nu 10 jaar voor komst 

warmtenet). 30 maart lijkt me dus onze uiterste deadline om hier een stabiel getal voor vast te 

leggen. 

Groeten, 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 08:42 

Aan: @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: zinnen) over hybride in Bgiw instructieregels warmteprogramma 

hoi 

Waarschijnlijk wordt het 31 maart besproken met de VNG, werkvloer niveau. Geeft dat 
genoeg tijd? 
Pas in mei gaan we echt naar buiten. 

groetjes, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.coni) 

Van: @nlinbzk.nl> 
Datum: dinsdag 08 mrt. 2022 8:17 AM 
Aan: nminbzk.nl>, 

rg minbzkml> 
Onderwerp: RE: zin(nen) over hybride in Bgiw instructieregels warmteprogramma 

Ha-, 

r'g.minbzk.nl>, 

We hebben het gisteren na je vertrek nog even gehad over die 10 jaar die er in staat. We willen 

daar één jaartal voor kiezen in alle stukken en daar gaan we de komende weken een knoop over 

doorhakken. Wanneer gaat dit naar buiten? Voor nu lijkt 10 jaar me redelijk om te laten staan, 

want we komen vast op zoiets uit, maar kan ook net wat anders worden, vandaar de check. 

Groeten, 



Van: Prninbzk.nj> 

Verzonden: maandag 7 maart 2022 16:04 

Aan: Rminbzk.nl>;-

Rminbzk.nl> 

Pminbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: zin(nen) over hybride in Bgiw instructieregels warmteprogramma 

hoi -, -, en I 

had in een andere mail (over een ander onderwerp) een bestand met een tekstsuggestie 
in e bijlage gezet. 
Die zin heb ik verwerkt in de bijlage. Zie de opmerkingen in de kantlijn. 

Graag jullie reacties. 

groetjes, = 

Va n: 

Verzonden: woensdag 16 februari 2022 08:39 

Aan: Pminbzk.ni> 

Onderwerp: RE: zin(nen) over hybride in Bgiw instructieregels warmteprogramma 

hoi M, 

Heb je al (een) mooie zin(nen) voor me? 

groetjes,-

Van: 1 (« minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7f ebruari  2022 10:03 

Aan: (@ minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: zin(nen) over hybride in Bgiw instructieregels warmteprogramma 

Hoi -, 

Excuus, ik ga er mee aan de slag. 

Groeten, 

M 

Van: (Wminbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 februari 2022 08:49 

Aan: f@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: zin(nen) over hybride in Bgiw instructieregels warmteprogramma 

hoi -, 

Lukt deze week wel? 

Alvast bedankt! 

groetjes,-



Van: 

Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 08:52 

Aan: Ominbzk.nl> 

Onderwerp: zin(nen) over hybride in Bgiw instructieregels warmteprogramma 

hoi M, 
We hebben het er wel eens over gehad dat de tvw eigenlijk ook duidelijkheid zou moeten geven 
over wanneer de aanschaf van een hybride warmtepomp een goed idee is. We hebben nu de 
kans om dat in de AMvB horende bij de Wgiw op te schrijven. Daarom hoop ik dat jij (een) 
mooie zin(nen) kunt aanleveren daarover. Het gaat om de tekst onderaan p1. 

Lukt dat later deze week? 

Alvast bedankt! 

groetjes,- 



A54.3 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: I~ nonno é voor DT woensdag 
datadag 8 .naart 2012 10:18:11 

Yes, veel gezëgd, bel je zo! 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: 
Verzonden: 8 mrt. 2022 09:53 
Aan: 

a? ninezk.nl> 

(címinbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: Input normering voor DT woensdag 

Hol _ en -, 

Mooi! Ik heb aangevuld voor punt 1 en 3 (zie hieronder) en tekst eromheen geschreven. Nog 
aanvullingen/wijzigingen? 

En, ik kreeg van~ te horen dat MVRO gister vrij duidelijk was in zijn beeldvorming m.b.t. 
hybride WP. He nog consequenties m.b.t. punt 2? Hoe Ik het terugkreeg lijkt MVRO te 
willen op keuze in normerin en daarop volgend proces Inzet. I.p.v. ons beeld (eerst proces dan 
pas keuze). hier nog even over bellen? 

111/1 

Dag allen, 

Zoals jullie weten staat morgen in regulier BZK/EZK het thema hybride warmtepomp op de 
agenda. Graag bespreken wij de volgende drie onderwerpen: 

L Actieplan hybride warmtepomp (zie evt. ook bijlage) 

• Het Is een basis document met acties welke nodig zijn om met verschillende partijen 

de hybride WP te stimuleren. Denk aan onderwerpen als "monitoring, capaciteit 

Installateurs, netcapaciteit, etcetera" 

• Betrokken partijen zijn: Techniek NL, NVI, NVDE, Netbeheer NL, Vereniging 

Warmtepompen, Natuur & Milieu, EZK, BZK 

• Idee Is ontstaan om rondom dit document een govemance op te starten welke meer 

sturing geeft (overheld-sector) aan de ontwikkeling van de hybride WP. Er zijn 

verschillende Ideeën genoemd/besproken: 

L Kopden aan samenwerkingstafels gebouw van het KAGO (pleidooi vanuit 

sector partijen) 

Z Aparte govemance (stuurgroep, projectgroep) 

■ A. Met alle partijen die meedenken In het actieplan 

■ B. Alleen belangrijkste partijen die bijdrage hebben In nodige acties 

• Onze voorkeur gaat uit naar optie 2. , wij nog even kort bellen over 

dit punt? Even kijken of we die rog scherper krijgen i.r.t. punt 3. 

Z Normering (zie evt. ook bijlage) 

• Momenteel worden twee onderzoeken uitgezet voor de verschillende mogelijke 

juridische normeringsroutes. Deze zien onder andere op de Impact op bewoners 



(kosten, wie wordt geraakt) en op de CO2-reductie (wanneer in te voeren en welke 

oplossingen zijn mogelijk onder de norm). Daarnaast lopen er actielijnen om de 

randvoorwaarden -voldoende technici en apparaten- op orde te krijgen (actieplan 

hybride/gesprek NVI&TNL). 

• Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken en de afspraken uit het 

actieplan/gesprek NVI&TNL kan politieke besluitvorming worden voorbereid. 

• Gezien de stappen die in het kader van normering gezet moeten worden, adviseren 

wij tot de volgende lijn voor de beleidsprogramma brief: 

o In mei aangeven dat normering wordt uitgewerkt om hybride 
warmtepompen te stimuleren, zoals afgesproken in het Coalitieakkoord. 

Concreet jaartal kunnen we nog niet noemen, wel dat het na 2025 wordt 

(KA afspraak). 

o Aangeven dat de TK dit jaar een concreet voorstel kan verwachten. 

3. Gesprek Techniek Nederland en NVI i.r.t. opschaling installateurs/installaties 

(zie evt. ook bijlage) 

• Eerste gesprek(ken) zijn geweest. Idee is als volgt: 

• Doekle Terpstra geeft een openingsspeech bij VSK op 17 mei 10:00 (grootste beurs 

voor installatiebedrijven en installateurs), zie link: httos:llwww.vsk.nil 
o Hierin zal hij iets noemen in de sfeer van "hybride wordt vanuit de sector 

de nieuwe standaard" 

• Gevraagd wordt om als Rijk hierbij aanwezig te zijn (minister niveau) en op te 

reageren ( bijv. aangeven dat Rijk dit zo ziet, bezig is met uitwerking coalitieakkoord 

en met sector dit gesprek wilt aangaan) 

• 21 maart spreken jullie over dit thema verder. Wij schrijven momenteel storyline 

over wat we wel/niet kunnen zeggen 

• Gevraagd: hoe staan jullie in dit idee? 

4. Inzet all -electric i.r.t. hybride warmtepomp 

• Er is enkele keren gesproken over de inzet van de volledig elektrische warmtepomp, 

en hoe zich dit verhoudt tot inzet van de hybride warmtepomp 

• Gezien de verschillende uitdagingen/belemmeringen is er gekozen om beide 

onderwerpen los te zien van elkaar. Zelfde geldt voor hoe de elektrische warmtepomp 

terugkomt in de programma GO (niet onder zelfde noemer van hybride, maar meer 

i.r.t. lokale oplossingen/innovatie) 

• Werkgroep hybride warmtepomp (BZK/EZK/RVO) zal zich uitsluitend richten op de 

werkzaamheden m.b.t. hybride inzet ( bijv. actieplan). Indien wens is om bredere 

inzet te faciliteren, zal gekeken moeten worden naar capaciteit 

Graag tot morgen. 

Groet, 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 maart 2022 16:59 

Aan: @minezk.nl> 



Cc: @minbzk.nl> 

Onderwerp: Input normering voor DT woensdag 

Ha-, 

Hieronder de input voor normering voor het DT woensdag. 

Normering 

• Momenteel worden twee onderzoeken uitgezet voor de verschillende mogelijke juridische 

normeringsroutes. Deze zien onder andere op de impact op bewoners ( kosten, wie wordt 

geraakt) en op de CO2-reductie (wanneer in te voeren en welke oplossingen zijn mogelijk 

onder de norm). Daarnaast lopen er actielijnen om de randvoorwaarden-voldoende 

technici en apparaten- op orde te krijgen (actieplan hybride). 

• Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken en de afspraken uit het actieplan kan 

politieke besluitvorming worden voorbereid. 

• Gezien de stappen die in het kader van normering gezet moeten worden, adviseren wij tot 

de volgende lijn voor de beleidsprogramma brief: 

o In mei aangeven dat normering wordt uitgewerkt om hybride warmtepompen te 

stimuleren, zoals afgesproken in het Coalitieakkoord. Concreet jaartal kunnen we 

nog niet noemen, wel dat het na 2025 wordt ( KA afspraak). 

a Aangeven dat de TK dit jaar een concreet voorstel kan verwachten. 

Groeten, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel ikheid voor schade, van we ke aard ook. die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard , 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



A54.4 

Van: 
Aan: 
Cc: 
onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: Onderzoeksopzet vaststellen normen voor hybride warmtepomp - graag jullie blik 
donderdag 10 maart 2022 09:45:00 
onderzoeksopzet hybride warmteoomoen - technische uitwerkina routes.dooc 

Ha en 

Dank voor jullie opmerkingen! Ik heb ze verwerkt in bijgaand stuk en ga er nu zo mee verder. 

Nog even in reactie op een paar van jullie punten: 

• Duidelijker onderscheid gemaakt tussen scenario's en vragen 

• Ubouw is wel een optie, maar gaan we niet onderzoeken, want daar weten we al genoeg 

over en dat loopt eigenlijk vanzelf via update EML/doet— 

• Warm tapwater valt niet onder de hwp en ligt buiten de scope. Doel is ook niet volledig 

aardgasvrij, maar 'stimuleren hybride warmtepomp', dus zo pakken we m op. 

• Dank voor de check op bureaus, dan begint zich wel een vast lijstje te kristalliseren. 

Groeten, 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 9 maart 2022 17:29 

Aan: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>;-

.@minbzk.nl>; @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Onderzoeksopzet vaststellen normen voor hybride warmtepomp - graag jullie 

blik 

Hallo 

Ik heb nog wat opmerkingen in de tekst. Er stonden heel veel nummeringen in waardoor het 

wellicht niet altijd duidelijk is wat nou een route is en wat nou gewoon een vraag is of scenario in 

die route. Moetje maar even kijken, want wellicht heb ik het verkeerd begrepen. 

Als het ergens in moet landen dan is dat het Bbl en niet langer het Bouwbesluit, want aanpassing 

daarvan lukt niet voor die tijd. 

Ik neem- ook even mee, want die had het via_ gekregen._, volgens mij moeten 

we maar gewoon zo het onderzoek uitzetten, dan reageren en partijen en kun je in een 

begeleidingscie oid altijd zelf nog wat verder aanscherpen. Er is nu eenmaal gevraagd om dit 

specifiek voor de oplossing warmtepomp met hybride toepassing uit te zoeken, dus dan moeten 

we dan maar gewoon doen. 

Groet, 

Van: Pminbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 9 maart 2022 14:25 

Aan: (cDminbzk.nl>; 

C&minbzk.nt>; Rminbzk.nt> 

Onderwerp: RE: Onderzoeksopzet vaststellen normen voor hybride warmtepomp - graag jullie 



blik ' 

Dag_ 

Jouw notitie lijkt me prima als basis voor verder extern onderzoek. Wat suggesties/vragen: 

• Ik zie dat het niet alleen gaat om woningen maar ook u-bouw (erkende maatregelen). 

Omdat hybride warmtepompen (mijn beeld) in aantallen vooral bij woningen komen, zou 

je kunnen overwegen het onderzoek daartoe te beperken (onderzoek is dan 

makkelijker/eenduidiger?). 

• Je hebt het verder alleen over ruimteverwarming, maar ook warmtapwater is van belang? 

• Qua bureaus voor dit onderwerp ken ik Witteveen+Bos, Arcadis en TNO niet zo. DGMR en 

Meman wel. Ik heb ook geen andere namen. 

Vriendelijke groet, 

Va n: 

Verzonden: 09 March 2022 13:41 

(@minbzk.nl> 

Aan: (@minbzk.nl>; 

Ominbzk.nl>; 

(@ rvo. n1>; 

0 rvo. nh 

(@ minbzk.nl> 

CC: 

Onderwerp: RE: Onderzoeksopzet vaststellen normen voor hybride warmtepomp - graag jullie 

blik 

Ha_ en_, 

Zie dat_ er niet is. Lukt het jullie om deze week te reageren hierop? Minister + Ferdi zit hier 

behoorlijk dicht op, dus het gaat in stroomversnelling komen is mijn inschatting. 

Dank en groet, 

Van: 

Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 10:40 

Aan: (@minbzk.nl>; 

P min bzk.nl>, 

(@ rvo.nl> 

Prvo.nt> 

0minbzk.n1> 

CC: 

Onderwerp: Onderzoeksopzet vaststellen normen voor hybride warmtepomp - graag jullie blik 

Ham ~ end 

Zoals maandag besproken willen we voor het traject om de hybride warmtepomp te normeren 

een onderzoek uitzetten naar de mogelijke normen die we kunnen stellen, de hoogte waarop we 

die normen zouden moeten vaststellen en de impact daarvan op aantal installaties. Dit willen we 

los doen van een apart onderzoek over kosten voor bewoners. Ik heb op basis van ons gesprek 

maandag, eerdere gesprekken met- en input van W bijgaande opzet voor een 
onderzoeksvoorstel gedaan. Zouden jullie willen meelezen of ik de mogelijkheden zo correct 

weergeef? Eventueel ander commentaar is ook welkom. 



Verder zouden jullie me kunnen helpen met onderzoeksbureaus die deze vragen goed zouden 

kunnen oppakken. Ik heb nu op het lijstje: Witteveen+Bos, Arcadis, TNO, Nieman 
Ingenieursbureau, DGMR. Zijn dit de juiste? Hebben jullie aanraders? 

Nogmaals dank voor het meedenken, was nuttig! 

Groeten, 



A54.5 

Van: 
Aan: 

Cc. 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

A~ng—hyóride WP in'fransitie GO - EZK/BZK"" 
dirudag 8 maart 202217:10:24 
Artieplan hptxidp versip (-mmrw^-rk vprfip) ter revievv F7K R7K ckrr 

~ nm de hyFxjAe wsvrrArpnmP tp stiRHlleren vin normering (7j.dpG[ 

Dag allen. 

Zoals jullie weten staat morgen in regulier BZK/EZK het thema hybride warmtepomp op de agenda. Graag bespreken wij 

de volgende vier onderwerpen: 

L Normering (zie evt. ook bijlage) 

• Gister is in gesprek met MVRO (programmastaf verduurzaming gebouwde omgeving) het onderwerp 

normering ter sprake gekomen 

• Hierin is de wens uitgesproken toe te werken naar een concrete vorm van normering+ een jaartal wat kan 

worden meegenomen in het beleidsprogramma 

• Momenteel is de stand van zaken m.b.t. normering als volgt: Er wordt toegewerkt naar het uitt zetten van 

twee onderzoeken voor de verschillende mogelijke juridische normeringsroutes. Deze zien onder andere op 

de impact op bewoners (kosten, wie wordt geraakt) en op de CO2-reductie (wanneer in te voeren en welke 

oplossingen zijn mogelijk onder de norm). 

• Indien de InQ lijn van MVRO wordt gekozen. Betekent dit dat er geen tijd is voor bovengenoemde 

onderzoeken, en er geen impact assessment is op effectiviteit, doelmatigheid, handhaafbaarheid, etc Met 

als risico later in de tijd het jaartal te moeten wjizigen. 

• Gevraagd: bespreken consequenties bovengenoemde, en hoe vervolgproces vormgeven. 

2. Actieplan hybride warmtepomp (zie evt. ook bijlage) 

• Het is een basis document met acties welke nodig zijn om met verschillende partijende hybride WP te 

stimuleren. Denk aan onderwerpen als "monitoren& capaciteit installateurs, netcapaciteit et cetera" 

• Betrokken partijen zijn: Techniek NL, NVI, NVDE, Netbeheer NL. Vereniging Warmtepompen, Natuur & 

Milieu, EZK, BZK 

• Idee is ontstaan om rondom dit document een governance op te starten welke meer sturing geeft 

(overheid-sector) aan de ontwikkeling van de hybride WP. Er zijn twee vragen: 

1. Hoe (en of) leggen we de link met de samenwerkingstafels gebouw van het KAGO 

2. Hoe organiseren we de sturing (stuurgroep, projectgroep) 
■ A. Met alle partijen die meedenken in het actieplan 

• B. Alleen belangrijkste partijen die bijdrage hebben in nodige acties 

• Onze voorkeur gaat uit naar het volgende: 

o Algemene / overkoepelende afspraken via individuele partijen/samenwerkingstafels (vb. 
energieprestatie afspraken AEDES) — los van actieplan 

o Per (set van) actie(s) afspraken met de belangrijkste partijen, byv. 

■ Afspraken met TNL en NVI over opschaling capaciteit 

■ Traject voor inhoudelijke invulling norm (coi rdinatie RVO met alle relevante 

partijen (technisch, maar mogelijk bijv. ook VEH)) 

■ Kennisplatform: breed met alle relevante partijen (relatie TKI) 

o Rol voor RVO in ondersteuning/secretariaat van inhoudelijke trajecten 

3. Gesprek Technlek Nederlanden NVI I.r.t. opschaling installateurs/installaties (zie evt. ook bijlage) 

• Eerste gesprek(ken) zijn geweest. Idee is als volgt: 

• Doekte Terpstra geeft een openingsspeech bij V5K op 17 mei 10:00 (grootste beurs voor instailatiebedrijven 

en installateurs), zie link: )rttos://www.vsk.nl/ 

o Hierin zal hij iets noemen inde sfeer van "hybride wordt vanuit de sector de nieuwe 

standaard" 



• Gevraagd wordt om als Rijk hierbij aanwezig te zijn ( minister niveau) en op te reageren ( bijv. aangeven dat 

Rijk dit zo ziet, bezig is met uitwerking coalitieakkoord en met sector dit gesprek wilt aangaan) 

• 21 maart spreken_ enf met Doekle en- hierover verder. Wij schrijven momenteel storyline 

over wat we wel/niet kunnen zeggen en waarbij we cf de vraag van de minister stevig in zullen zetten. 

• Gevraagd: akkoord om beide ministers te benaderen of ze bereid zijn hier aan deel te nemen. 

4. Inzet all-electric i.r.t. hybride warmtepomp 

• Er is enkele keren gesproken over de inzet van de volledig elektrische warmtepomp, en hoe zich dit 

verhoudt tot inzet van de hybride warmtepomp 

• Gezien de verschillende uitdagingen/belemmeringen is er gekozen om beide onderwerpen loste zien van 

elkaar. Zelfde geldt voor hoe de elektrische warmtepomp terugkomt in de programma GO (niet onder . 

zelfde noemer van hybride, maar meer i.r.t. lokale gplossingen/innovatie) 

• Werkgroep hybride warmtepomp ( BZK/EZK/RVO) zal zich uitsluitend richten op de werkzaamheden m.b.t. 

hybride inzet ( bijv. actieplan). Indien wens is om bredere inzet te faciliteren, zal gekeken moeten worden 

naar capaciteit 

Graag tot morgen. 

Met vriendelijke groet, ' 

Pminezk.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. . 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages



A54.6 

Van: 
Aan: .,0 

Onderwerp: CC: 

Datum: 
Bijlagen: 

Maa wnomybnde uiigevverxi - ter bes~ in gezamenlijk overleg woe 16-03 
vrijdag 11 maart 202213:25:00 

Beste allemaal, 

In het gezamenlijk overleg van afgelopen woensdag hebben we de aankondiging van normering 

voor hybride besproken. Daar is toen geen definitieve keuze gemaakt over de vorm. Vanuit de 

werkgroep hybride hebben we wel behoefte aan een gezamenlijke afspraak om mee verder te 
gaan en willen we nog een keer de opties goed op tafel leggen om geïnformeerd deze keuze te 

kunnen maken. 

Bijgaande nota beschrijft de drie opties voor aankondiging en de afwegingen die daarbij spelen. 

Willen jullie hier kennis van nemen? 
We zouden aanstaande woensdag graag het eerste kwartier van het overleg om 11:00 hierbij stil 

staan. 

Dank en groeten, 



A54.7 

Van: 
Aan: 
cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Onderzoeksopzet hwp naar technische eisen - vervolgstappen 
donderdag 10 maart 2022 09.49:00 
onderzoeksopzet hvbride warmteoomoen - technische uitwerking routes.do« 

Ha-, 

In overleg met onze afdeling bouwregelgeving is dit de onderzoeksopzet voor het onderzoek 

naar de scenario's/technische eisen geworden. Ik heb ook een paar tips voor goede bureaus 

gekregen. 

De check bij ons op onderzoeksmiddelen leverde niets op, dus ik kan hem via ons niet uitzetten. 

Zou jij bij jullie financiële contactpersoon kunnen checken of we dit uit bestaande middelen 

kunnen financieren ( augustusbesluitvorming)? En ook hoe we dan voldoen aan de 

aanbestedingseisen? Ik wil eigenlijk contact opnemen met Nieman en DGMR. Volgens mij zijn zij 

het meest gespecialiseerd. Wil dat alleen niet doen voordat ik weet dat we middelen hebben en 

dat ik het aanbestedingstechnisch ook zo kan doen. 

Geen spoed. 

Groeten, 



A54.8 

Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

RE: Vervolg actieplan 

maandag 14 maart 2022 08:55:15 

Hoi , 
Goe voorstel! 
Groeten, 

Van: 

Verzonden: maandag 14 maart 2022 08:15 

Aan: 

Onderwerp: RE: Vervolg actieplan 
Goedemorgen~ 
Super dat je zo snel reageert. De red flags die jij aandraagt zijn inderdaad terecht. En ik sluit 
mij ook aan bij je overige punten, het is zaak nu toe te werken naar oplevering product en 
zaken als financiering is een onderwerp die later altijd nog kan worden meegenomen. 
Voorstel voor vervolg. Ik stuur morgenochtend mail richting de partijen uit het actieplan. Hierin 
geven we de twee red flags aan. En verder zowel de feedback in het document als een 
algemene toelichting op de ontvangen feedback (m.n. scherpte in de inleiding, proces/jaartallen 
bij acties, en dat governance nog besproken moet worden en dus nog tekstueel kan 
veranderen). 
Ik ga proberen voor die tijd enkele partijen al even te bellen met de opmerking dat sommige 
acties nog scherpte missen en of zij hier nog wat aan kunnen doen. Vwb de red flags denk dat 
we dat gesprek donderdag maar moeten voeren. 
Groet, 

w  
Van f@minbzk.nt> 

Verzonden: zondag 13 maart 2022 17:14 

Aan: PMirpzk.np 

Onderwerp: RE: Vervolg actieplan 
Hoi , 
Bijgaan in het document ook een aantal opmerkingen van _ en _ (en nog een paar 
van mij). 
Op zich ben ik het eens met wat er allemaal wordt opgemerkt. 
Twee potentiele red flags: 

-Het keurmerk; dat hangt sowieso een beetje in afwachting van een standpunt van de VW. 
Maar ook onze juristen sloegen er op aan, hier kunnen we ons als EZK/BZK niet aan 
committeren op deze manier. 

- Het kennisplatform. De bijlage is bij mijn weten nooit besproken in het actieplan. Het lijkt 
mij heel zinvol als er een kennisplatform komt en als het ingebed wordt bij een 
bestaande organisatie. En vanuit RVO loopt al eea dat hier goed bij zou passen. Maar 
wel goed om even te checken hoe de andere het zien. 

Mbt governance: eens met optie B. 
Mbt je andere punten; 

- Financiering andere zaken: terecht dat je er naar vraagt, maar wat betekent het voor het 
proces. Is het niet iets dat we op een later moment op de agenda moeten zetten? 

-OCW: even navragen bij Mijn beeld is dat de acties die er staan behoorlijk 
aansluiten bij eerdere a spra en en/of Green Deal. 
aan, maar goed om het nog even met haar te chec en. 

sloeg er in ieder geval niet op 

-Eens dat we inzicht nodig hebben in installatiekosten en verkoopprijs. 
Daarnaast dus maandag met enW bespreken hoe we de afspraken over de 
versnelling gaan combineren metitactiepan. " 
Groeten, 

Van: f@minezk.n[> 

Verzonden: zaterdag 12 maart 202213:52 

Aan: 

Onderwerp: Vervolg actieplan 

Pmírnbzj . ril> 

Hoi M, 
Ik ben er nu pas aan toegekomen, maar in de bijlage heb ik het actieplan incl. opmerkingen van 
enkele collega's staan. Een aantal -welke ik terecht vind- heb ik al verwerkt/tekstsuggestie voor 



gedaan, sommige heb ik laten staan omdat dit ook opmerkingen zijn naar andere partijen ( in 
grote lijnen gaat het om proces/jaartal aanscherping). Ik lees uit de mail van 
dat wij uiterlijk 15 maart input kunnen rondsturen ( i.r.t. red flags). Hoewel de meeste punten 
geen red flags zijn, vind ik het wel wezenlijk dat sommige opmerkingen worden meegenomen in 
de eindversie. Graag bespreek ik dit eerst even met jou. Ik app/bel je maandag ochtend even 
om een moment in onze agenda's te schieten. 
Tot slot, bij de mail richting actieplan partijen wil ik wel aangeven dat de governance dus nog 
steeds onderdeel van gezamenlijk gesprek moet zijn (en ik dit niet zie onder het kopje "99%" 
versie). 
In het algemeen denk nog een paar vragen voor ons om te beantwoorden: 

-We hebben nu niks opgenomen over financiering (niet alleen ISDE, maar ook lease, 
upfront kosten, gesprek Rabobank?), geluidsproductie, ruimtelijke impact. Willen we 
hier nog iets mee? 

-OCW meenemen in het punt van arbeidskracht? (of check bij?) 
- Punt over gemiddelde installatiekosten mist in monitoring en osse actie. Lijkt mij wenselijk 

inzichtelijk te hebben wat ontwikkeling arbeidskosten + verkoopprijs installatie is. 
-Sluit jij je aan bij de opmerkingen/tekstsuggesties in de bijlage? En heb jij nog 

inhoudelijke input vanuit BZK op het actieplan die we hierin kunnen meenemen? 

Met vriendelijke groet, 

@minezk.nt 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakeljkheid voor schade, van we ka aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt ti verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



A54.9 

Van: 

Onderwesp: 
[~n: 

r 

RE. Graag '- h Nota 
vrijdag 11 maat 2022 12:47:00 

Ha allemaal, 

Dank voor jullie uitgebreide input, heel fijn! Ik stuur de aangepaste nota zo uit naar de 

deelnemers van woensdag. 

Een paar reflecties: 
1. M jouw suggestie van een afbouwpad lijkt me nog spannender dan de norm, dan 

verbind je je namelijk aan aantallen. Met invoering van een norm verbind je je alleen aan 
een instrument. Niet opgenomen daarom. 

2. Wel term gebouweigenaren gehouden. Volgens mij geldt Bbl voor ubouw, 

gebouweigenaren die verhuurder zijn en eigenaar-bewoners. 

3. Eens met ,. v. ,. datje bij optie 1 automatisch aankondigt dat het om installatie-eisen' 

gaat. Toegevoegd. 
4. 5.2.1 is volgens mij wel waar we 

op aansturen: normering mits technisch, economisch en functioneel haalbaar. Dus 

uitzonderingen voor woningen waar de hwp niet past (kleine appartementen bv), het huis 
niet warm maakt (label E, F, G-tjes) of zich niet binnen de levensduur (of een andere door 

onderzoek vastgestelde tijd) terugverdient. Alternatief is dat je met deze norm mensen 
ook verplicht om hun huis te isoleren voorafgaand aan installatie/een hwp te nemen 

terwijl ze nauwelijks gas gebruiken. Als jij dit anders ziet goed om een keer gezamenlijk te 
agenderen en er dieper op in te gaan. (om deze reden ook mijn twijfel bij 95% uitfasering 

cv ketel claim diepwil. Het is helemaal niet voor zo'n grote groep een oplossing). 
5. Ik maak me om deze reden ook minder zorgen over die 300.000/430.000 discrepantie: 

niet die hele groep gaat op een hybride. Wel zorgelijk dat we die 300.000 niet echt hard 

hebben. 
6 Vwb totaal, dat is toch 410.000 (geinstalleerde gasketels)+ wat we nu al aan hybrides 

doen, dus inderdaad ongeveer 430.000 dan. Ik had per ongeluk ook AE meegerekend, 

maar dat hoeft natuurlijk niet. Aangepast. 

7. -,. :, , jouw stuk aan de start verwerkt in de redenen waarom we onderzoek willen 
afwachten. Werd een beetje te lang anders. 

Groeten, 

Van: --':.-.-:5-=1-2:e-.... 

Verzonden: vrijdag 11 maart 202210:48 

Aan: - '  ' @minbzk.nl>; 
@minezk.nl>; ``> 1 ' = @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Graag jullie blik: Nota aankondiging normering hybride 

Dag allen, 



Hierbij -nog enkele minimale punten van mijn kant. 
lijkt mij prima als jij het rondstuurt naar de aanwezige van komende 

woensdag! 
Als reactie op jouw mail®, net nog even met® gebeld. Ujkt ons niet wezenlijk dit nu te 
bespreken, doel woensdag moet wat mij betreft echt zijn dat duidelijk is welke 
route/tekstvoorkeur we kiezen richting beleidsprogramma. 

Gr. W 

Van: 5.1.2.e Ominbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 08:26 

Aan: 5.1.2.e 

(aminbzk.nt>; 
CDminezk.n!>; 

5,1.2.e 

5.1.2,e 

(&minezk.nl> 

Onderwerp: RE: Graag jullie blik: Nota aankondiging normering hybride 

Hi allen, 

® en ik hadden het gisteren over de VSK, en dat het ook wel logisch is als Hugo de Jonge daar 

heen gaat. Omdat normering van hybride warmtepompen in de bouwregelgeving gaat landen. in 

vervolg daar op: is het een idee om de verantwoordelijkheid voor normering op DT niveau 

expliciet voor te leggen? 

Dus: is het logisch dat   verantwoordelijk is voor dit onderdeel, en wat betekent dat dan 
voor de lijn die ls,,.2. met hem heeft? Of is het logisch dat bijv.2 in overleg met 5.1.2 e hier 

verantwoordelijk voor is? 

Groeten, 

W 

Van: 5.1.2.e Pminezk.nl> 

Datum: donderdag 10 mrt. 2022 2:48 PM 

Aan: 5.1.2.e 

5.1.2.e 

Pminbzk.nl>, 

tmminbzk.ni> 

5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Graag jullie blik: Nota aankondiging normering hybride 

Ha 

Mooi stuk. Hierbij alvast wat reflecties van mijn kant! 

Groet 

pminezk.nl>, 

Van: S-1-g e @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 10 maart 202213:48 

Aan: i 5.1.2.e 

(@minezk.nU; 

Ominezk.n(>; 

5-1.2.e 

5.1.2 e 

@minbzk.n(> 

Onderwerp: Graag jullie blik: Nota aankondiging normering hybride 

Ha®, 51ze en®. 



Heb me toch maar even kwaad gemaakt en een nota getikt die we 16-03 in gezamenlijk MT 
zouden kunnen voorleggen. Staat het er voor jullie zo helder? Opmerkingen en suggesties zijn 

welkom. Graag uiterlijk morgen. 

Zullen we afspreken dat ik de nota maandag naar Ferdi, en 

stuur? Is dat de goede selectie? En willen jullie dat ik jullie® benader met de nota of 
doen jullie dat liever zelf? 

Groeten, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abus~ aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel~ voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This h,mm,--ve may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no frabfldy for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht ab si~ aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aarsprakel jkheíd voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektici 
berichten. 

n verzenden van 

This message may contain information that is not interdeel for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damrage of any kind 
resulting from the risks 6diaent in the electronic trarsr fission of messages.



A54.10 

Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

storyline 
donderdag 10 maart 2022 16:05:11 
Commítmentmodel Hvbride-era PS.Dobc 

Hoi , 
Zie ijgaand de storyline en een paar opmerkingen in de ppt. 
Maandag ook maar even bespreken hoe_ dit model precies ziet. Ik heb nu een storyline 
geschreven die een minister kan presenteren op een VSK. Wil hem (en ) ook uitdagen om 
ervoor te zorgen dat er concrete partijen op het podium staan dan. Dus a ri anten die gaan 
investeren en installateurs die veel meer gaan installeren. 
Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 12511 DP ( Den Haag 1 
Postbus 20011 1 2500 EZ 1 Den Haag 



Bijlage bij A54.1 

., i -t—"7- Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

TER 8ESP1tFE~ 

Nota actief openbaar 
Nee 

5.1.2.e 

Davao 
4 naaft 2022 

opgesteld door 

de minister voor VRO 
de directeur B&E 

Aan 
Van 

nota Programma versnelling verduurzaming gebouwde 
omgeving 

Samengewerkt met 

e7tage(a) 
2 

Aanleiding 
Op maandagavond 7 maart spreken we met u over het programma versnelling 
verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO). Het gesprek gaat over de 
Inhoudelijke lijn, de opgave en de belangrijkste keuzes die voor presentatie van 
het programma gemaakt moeten worden. 

Geadviseerd besluit 
We ontvangen graag uw akkoord op/opmerkingen bij het programma versnelling 
verduurzaming Gebouwde omgeving, over: 

1. Hoofdlijn van het verhaal, inclusief opzet en Inhoudsopgave 
2. Doelbereik (CO2-reductie) 
3. Ambities per programmalijn en aandachtspunten 

Kern 
1. HooAijn van het verhaal 
Het programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving richt zich op 
spoedige opschaling van verduurzamingsmaatregelen in de gebouwde 
omgeving, om te voldoen aan het coalitieakkoord doel van minimaal 55% 
CO2-reductie In 2030. 
Het uitgangspunt in het Klimaatakkoord was een tweesporen-aanpak: 
wijkgericht en individueel verduurzamen. Ten opzichte van het 
Klimaatakkoord zit in het coalitieakkoord vooral een beoogde de versnelling in , 
het Individuele spoor (door betere financlerings- en subsidiecondities en een 
programmatische lokale aanpak) en in de bijmengverpllchting groen gas. 
Gebiedsgericht blijven we op dezelfde doelen sturen. 

Dat ziet er als volgt uit: 
1. De basis op orde in het gebiedsgerichte spoor. Om de In het 

Klimaatakkoord afgesproken 1.5 miljoen woningen vla een 
gebiedsgerichte aanpak te verduurzamen zijn alle aanvullende 
Instrumenten uit het coalitieakkoord nodig. Dat wil zeggen: middelen voor 
de uitvoeringscapaciteit van gemeenten, Instrumenten voor de 
onrendabele top van warmtenetten en wetgeving (afsluitbevoegdheid en 
warmtewet). Daarnaast wordt de programmatische aanpak voor Isolatie, 
met als een van de dragende pijlers de lokale gemeentelijke aanpak van 
slecht geTsoleerde woningen, een belangrijk onderdeel van dit spoor. Er 
komt dus geen extra opgave in het gebiedsgerichte spoor. 

Pagina i van 5 



D~ 

4 maan 2M2 

2. Versnelling van de transitie door: 
a. Grotere inzet op individuele verduurzaming. Door: programmatische 

aanpak koop en huur, subsidiering (isolatie, hybride, behalve bij 
woningen ook voor maatschappelijk vastgoed), beprijzing (EB-schuif) 
en normering (hybride warmtepompen en normering verhuur, 
normering u-bouw). Ter ondersteuning en borging worden 
prestatieafspraken met gemeenten, corporaties en marktpartijen. 

b. De bijmengverplichting groen gas. 

In bijlage 1 Is de concept-Inhoudsopgave voor de Kamerbrief over het PVGO 
opgenomen. 

2. Doelbereik (CO2-reductie) 
Ambitie uit CA om te sturen/programmeren op 60% reductie voor 2030 Is 
voor de GO bijzonder ambitieus. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen 
waarin een nog een beperkt tekort zichtbaar Is, maar hierbij is nog geen 
rekening gehouden met te verwachten tegenvallers (langere realisatietijd voor 
warmtenetten, lagere productie van groen gas, tekort aan productie- en 
uitvoeringscapacitelt voor isolatie en hybride warmtepompen, onvoldoende 
naleving van wettelijke verplichtingen, etc.). Afspraak Is dat de verdeling over 
de sectoren indicatief is, en dat na doorrekening door PBL in de KEV dit najaar 
een definitief besluit wordt genomen over de verdeling van de opgave over de 
verschillende sectoren. 

Buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 
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buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

3. Ambities per programmalijn en aandachtspunten 

In bijlage 2 zijn de belangrijkste de ambities per programmalijn opgenomen. 
Daarbij lichten wij graag onderstaande aandachtspunten uit. 

Inzet bij normering hybride warmtepompen 
In het coalitieakkoord Is normering van hybride warmtepompen via 
leveranciers aangekondigd. Het perspectief van normering en stevige 
uitspraken vanuit het Rijk (EZK en BZK) helpen om de techniekketen 
(fabrikanten en Installateurs) sneller te laten omschakelen en om de hybride 
warmtepomp sneller de algemeen geaccepteerde norm te laten zijn. 
Voordat normering daadwerkelijk effectief kan worden ingevoerd, moet er 
voor Iedereen een technisch en economisch haalbare oplossing zijn. Op dit 
moment Is de situatie dat er nog maar weinig hybride warmtepompen zijn 
geinstalleerd en het aanbod (mede door de hoge energieprijzen) fors 
achterblijft bij de vraag. Afspraken met de techniekketen over opschaling en 
kostendaling hebben prioriteit, gevolgd door maatregelen om de (dan 
beschikbare en goedkopere) hybride warmtepomp voor Iedereen financieel 
haalbaar te maken., 

Advies: Normering Is onderdeel van een pakket aan maatregelen om 
verwarmingsinstallaties veel zuiniger te laten worden. In de uitstraling vanuit het 
Rijk moet een balans gevonden worden tussen stevigheid (op termijn geen cv-
ketel meer) en gerststelling (Iedereen zal zijn woning kunnen verwarmen). 

buiten reikwijdte 
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. buiten reikwijdte 
E::• 
Datum 

4 maart 2022 

buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 
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buitenreikwijdte 
Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
n.v.t. 

Biilaaen 

Volgnummer 

1 

2 

Informatie Naam 

overzicht maatregelen 

Concept-Inhoudsopgave 
programma 

Daha, 

4 maart 2022 



Bijlage bij A54.5 

Opties om de hybride warmtepomp te stimuleren via normering 

1. Doel van deze notitie 

Het coalitieakkoord bevat de volgende passages over de hybride warmtepomp (hwp). 
• De hybride warmtepomp is op korte termijn voor de meeste woningen een goede 

warmteoplossing. Via normering krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om steeds 
meer (hybride) warmtepompen te installeren, in combinatie met een subsidie voor de 
meerkosten die huishoudens moeten maken. Samen met isolatie en duurzame gassen kan 
deze route voor een stevige verduurzamingsslag zorgen, zonder het voor de consument 
ingewikkeld en daarmee ontoegankelijk te maken. 

• (budgettaire tabel) De toepassing van hybride warmtepompen wordt gestimuleerd met een 
combinatie van een subsidie en normering. Hier zijn bij Miljoenennota 2022 reeds middelen 
voor uitgetrokken voor de periode t/m 2024; deze middelen maken aanvullende 
stimulering t/m 2030 mogelijk. Er moet nog worden bezien op welke manier de normering 
het best ingevuld kan worden (bijv. bij vervanging van CV-ketels), en vanaf welk jaar dit 
mogelijk is. Hiervoor is cumulatief 900 miljoen euro gereserveerd. 

De Kamer heeft daarnaast op 9 juli jl. de motie van der Lee/Bontenbal (Kamerstuk 32 813, nr. 
786) aangenomen, die de regering verzoekt om normering voor te bereiden die de uitrol van 
hybride warmtepompen stimuleert'. 

In het Klimaatakkoord is de volgende afspraak gemaakt over normering: "[ ... ] Ter versnelling van 
deze ontwikkeling kunnen na 2025 verdere prestatie-eisen aan technische verwarmingsinstallaties 
worden overwogen, passend binnen EU-regelgeving. Dit zal worden besproken in het sectorale 
Borgingsoverleg." 

In deze notitie wordt toegelicht wat de mogelijkheden zijn om uitvoering te geven aan de 
regeerakkoordafspraak tot normering, rekening houdend met de afspraken uit het Klimaatakkoord. 

2. Startsituatie 

De hybride warmtepomp kan in circa 2 miljoen woningen een duurzame oplossing zijn.' In 2020 
werden 62.000 warmtepompen verkocht, waarvan een klein aandeel hybride (± 10.000). In 
datzelfde jaar werden nog 428.000 Hr-ketels verkocht. 2 Er is dus nog veel ruimte voor opschaling. 

Hybride warmtepompen worden momenteel gestimuleerd middels de investeringssubsidie 
duurzame energie (ISDE) en via prestatieafspraken met corporaties en institutionele verhuurders 
(vermindering verhuurderheffing). Een juridisch bindende norm voor hybride warmtepompen geldt 
momenteel nog voor geen enkele doelgroep. 

ISDE 
De middelen uit de miljoennota 2022 (€288 min.) zijn ingezet om voor de jaren 2022-2024 het 
subsidiepercentage op te hogen van 20% naar 30%, zodat de hwp zich voor meer bewoners en 
gebouweigenaren terugverdient binnen de levensduur van het apparaat. Hiermee kunnen naar 
verwachting nog eens 80.000 additionele hwp's geinstalleerd worden tot 2024 ( naast het basispad 
van 46.000). 

Prestatieafspraken met corporaties 
Corporaties investeren tot en met 2025 in totaal 500 miljoen euro extra in zonnepanelen en 
hybride warmtepompen in woningen met een D-label of beter. In alle woningen met label D of 
beter waar de cv-ketel moet worden vervangen, vervangt de corporaties de cv-ketel in principe 
voor een duurzamer alternatief. Uitzonderingen hierop zijn woningen die als gevolg van de 
transitievisie warmte binnen vijf jaar na vervanging van de cv-ketel op een warmtenet aangesloten 
moeten worden. 

3. Uitgangspunten normering 

a. Definitie: 

1 Rapport DWA, Haalbare CO2 reductie in de grondgebonden woningbouw, 12 juli 2021 

1 Gasmonitor 2021- NM-Gasmonitor-2021.pdf (natuurenmilieu.nl)  



o Onder normering wordt verstaan het uitfaseren van warmte-installaties die volledig 
functioneren op fossiele brandstoffen, zoals de mono cv-ketel, om deze op natuurlijke 
momenten3 te vervangen door duurzamere alternatieven, zoals de hybride warmtepomp. 

o Het omgekeerde, een verplichting van de hwp als apparaat, is namelijk restrictiever voor de 
eindgebruiker, kan tot desinvesteringen leiden, en sluit daarnaast niet aan bij de juridische 
mogelijkheden die er op dit moment zijn om te normeren binnen EU regelgeving. 

b. Juridische context:  
o Voor het uitfaseren van de mono cv-ketel, zijn verschillende Europese richtlijnen van belang: 

- De Ecodesign richtlijn stelt eisen aan onder andere verwarmingsapparaten en bepaalt de 
interne markt kaders voor de handel in deze goederen. 

- De richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) betreft de energieprestatie van 
gebouwen en warmte- en koude- installaties in gebouwen. 

- De richtlijn hernieuwbare energie ( RED) bevat regelgeving ter bevordering van energie uit 
hernieuwbare bronnen. 

o Deze drie richtlijnen worden momenteel herzien in het kader van het fit for 55 pakket van de 
Europese Commissie ( Kamerstuk 22 112, nr. 2982). 
- Het EPBD voorstel (van 14 dec. Jl.) bevat een verbod op subsidie voor fossiele apparaten 

per 2027 en maakt expliciet dat lidstaten fossiele brandstofinstallaties mogen uitfaseren via 
installatie-eisen die zien op uitstoot van broeikasgassen of gebruikte brandstof(fen). Dit is 
in lijn met de Ecodesign richtlijn. 

- Het RED voorstel is reeds gepubliceerd op 14 juli jl. Het voorstel bevat een nieuwe 
verplichting die het gebruik van minimumniveaus van hernieuwbare energie in bestaande 
gebouwen voorschrijft, in lijn met de EPBD. 

- Het Ecodesign voorstel volgt naar verwachting in maart. Op basis van de signalen van de 
commissie tot dusverre en de EPBD is en blijft het waarschijnlijk mogelijk om via de EPBD 
installatie-eisen te stellen aan niet in ecodesign gerguleerde aspecten zoals de gebruikte 
brandstof of de CO2-intensiteit. De mogelijkheid via ecodesign de verkoop te verbieden ligt 
niet in de lijn der verwachting (meer hieronder). 

4. Opties voor normering 

Een uitfasering van de cv-ketel kan grofweg verlopen via 3 routes. Route 3 is te combineren met 
de andere routes, maar betreft alleen bedrijven en instellingen ( utiliteit). 

1) Via installatie- eisen ( RED + EPBD), met daarbinnen twee subroutes: 
a) via het aandeel hernieuwbare energie gebruikt voor ruimteverwarming per gebouw, of 
b) via eisen aan de energie-efficiënte van verwarmingsinstallaties; 

2) Via verbod op het apparaat (ecodesign). 
3) Daarnaast kan voor bedrijven en instellingen mogelijk via de energiebesparingsplicht de 

hybride warmtepomp verplicht worden 

Route I installatie-eisen 

Dit betreft normen die opgelegd worden aan de gebouw- of woningeigenaar op natuurlijke 
momenten, bijvoorbeeld ingrijpende verbouwingen of transactiemomenten.. Dit kan op twee 
manieren: 

a. Door het aandeel hernieuwbare energie voor ruimteverwarming in het gebouw te reguleren. 
• Bewoners/gebouweigenaren worden dan geacht op vooraf vastgestelde natuurlijke 

momenten (bijvoorbeeld bij ingrijpende verbouwingen of verkoop/verhuur) een ingreep 
mee te nemen die een percentage hernieuwbare energie bewerkstelligd ( bijv. door een 
hybride warmtepomp of zonnepanelen te installeren). 

• Analvse: 

- Uitvoerbaarheid is relatief hoog. Deze eisen worden op dit moment al geïmplementeerd 
voor nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen. 

3 Evt. met uitzondering van normering via de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen, die onder 
bepaalde voorwaarden ook op zelfstandige momenten kan gelden 



- Impact op bewoners: Bewoners kunnen in dit geval kiezen voor een techniek die past 
bij de wensen en de woning - zonnepanelen, (hybride) warmtepomp, zonneboiler. Dat 
is zowel een voordeel ( keuzevrijheid), als een nadeel ( hr-ketel wordt niet echt 
uitgefaseerd). 
Impact op aandeel hybride warmtepompen 

- Handhaving: Handhaving is een aandachtspunt. Bewoners zullen via uitgebreide 
communicatie en contact met hun installateur/aannemer op de hoogte gebracht 
moeten worden van de verplichting en controle in woningen is niet haalbaar/wenselijk. 

- Draagvlak: Politiek is deze routè ook lastig. Koerhuis (VVD) heeft twee keer een motie 
ingediend, die is aangenomen, om deze verplichting bij ingrijpende verbouwingen te 
voorkomen, ondanks het feit dat het hier een Europese verplichting betreft. 

b. Door het aanscherpen van de bestaande energieprestatie-eisen voor installaties voor 
ruimteverwarming in het gebouw. 
• Bewoners/gebouweigenaren worden op natuurlijke momenten ( bij vervanging van de 

verwarmingsinstallatie) verplicht om te kiezen voor een installatie met een betere 
energieprestatie dan de mono hr-ketel, bijvoorbeeld een hybride warmtepomp. 

• Om deze eisen aan te scherpen wordt 5-jaarlijks een kostenoptimaliteit-studie uitgevoerd. 
Indien we het volgende moment afwachten is de actualisatie rond 2025. Indien de druk 
politiek hoog wordt kunnen we dit vervroegen. We mogen strengere eisen stellen dan uit 
de studie komt, maar het politieke draagvlak daarvoor lijkt klein, zeker voor 
woningeigenaren. 

• Analyse: 
- De maatregel is doelgericht. Een mono hr-ketel voldoet simpelweg niet meer aan de 

vereisten. Vervanging is als natuurlijk moment aantrekkelijk, omdat het 
desinvesteringen voorkomt. 
Voor handhaving gelden dezelfde beperkingen als bij optie la. 

- Aangezien de eis niet techniekneutraal is ligt het voor de hand deze gefaseerd in te 
voeren (eerst voor U-bouw, woningeneigenaren later, monumenten uitzonderen). Dit 
helpt hopelijk ook met het, nu lage, politieke draagvlak voor verplichtingen aan 
woningeigenaren. 

Route 2 apparaat-regelgevinq 
Betreft normen die gelden voor apparaten en zijn gericht op de verkoper (voorbeeld gloeilamp).' 

• Hoewel route 2 een meer directe route is om de cv-ketel uit te faseren, zijn de juridische 
mogelijkheden beperkt. Apparaat- regelgeving voor dit type apparaten is een Europese 
competentie, gebaseerd op de interne markt. Op dit moment heeft nog geen enkele 
lidstaat een route gevonden om cv-ketels te mogen verbieden binnen deze regelgeving. 

• Een mogelijkheid die we zouden kunnen verkennen, betreft CO2-prestatie-eisen aan 
verwarmingsapparaten, waardoor de hr-ketel niet meer verkocht mag worden. 

• Analyse: 
- deze route is het meest direct gericht op uitfasering van de cv-ketel en het meest 

handhaafbaar. 
- Deze route is echter nog niet eerder geprobeerd en er kleeft een significant juridisch 

risico aan dat de rechter uiteindelijk bepaalt dat dit type regelgeving toch een 
schending van de interne markt is. 
De route is daarnaast zeer ingrijpend voor bewoners en de kans dat deze voor 2030 
ingevoerd kan worden is nihil te noemen. 

• De commissie heeft laten doorschemeren dat herziening van ecodesign in maart niet zal 
leiden tot Europese eisen die tot uitfasering van fossiele warmte-apparaten leiden. 
Waarschijnlijk komt er ook niet meer ruimte voor LS om nationaal verkoop te reguleren. 

• Samen met DEN en OOS wordt daarom gewerkt aan een joint statement om de Europese 
commissie op te roepen LS meer flexibiliteit te geven om regels op te stellen voor de 
uitfasering van fossiele warmte-apparaten. 

Route 3 via de energiebesparingsplicht 

In dit geval wordt de hybride warmtepomp op de erkende maatregelenlijst geplaatst, waarmee 
bedrijven en instellingen invulling kunnen geven aan de energiebesparingsplicht. Dit kan alleen 
indien de maatregel zich met grote waarschijnlijkheid binnen 5 jaar terugverdient, en geldt alleen 
voor bedrijven en instellingen met een jaarlijks energiegebruik > 25.000 m2 aardgas en 50.000 



kWh elektriciteit. Voor verschillende typen bedrijven en voor verschillende momenten (natuurlijk én 

zelfstandig) kunnen verschillende eisen gelden, ook irt de hwp. 

• Deze route is afhankelijk van de berekening die regulier wordt uitgevoerd. Adviesbureau DGMR 
voert momenteel een berekening uit die in 2022 verwacht wordt (op basis huidige gasprijzen 
komt berekening in februari en later volgt berekening gebaseerd op gasprijzen voorjaar 2022). 
Op basis van die berekening worden maatregelen die er op komen in 2023 toegevoegd. 

• Analyse: 
- We gaan er niet zelf over wat er uit de berekening komt, maar het zou een 

aantrekkelijke route zijn om de hwp op te schalen via deze doelgroep. De 
uitvoerbaarheid is goed, handhaving is in orde sinds hierop is geïntensiveerd, de lasten 
slaan niet bij burgers neer. 

• NB: de label C verplichting voor kantoren helpt voor deze doelgroep al bij het stimuleren van 
de hwp. Het is namelijk een relatief aantrekkelijke maatregel om hier te komen. 

c. Krachtenveld 

Nationaal 

- De motie van der Lee/Bontenbal4 - die het kabinet verzoek normering van de hybride 
warmtepomp voor te bereiden — kreeg naast GroenLinks en CDA steun van alle partijen 
m.u.v. PVV, PvdD, FvD, GvH en JA21. 
In de verkiezingsprogramma's van de partijen GL, D66 (vanaf 2023) en CU (vanaf 2025) 
wordt gesproken over een verplichting van ( hybride) warmtepompen bij ketelvervanging. 
D66 schrijft bovendien dat wanneer een woning label B heeft, deze bij vervanging direct 
naar een volledig elektrische warmtepomp (All-Electric) moet overstappen. 
Tegelijkertijd heeft een ruime meerderheid zich 2x in de Kamer achter een motie 
geschaard om huiseigenaren niet te verplichten tot het nemen van hernieuwbare energie 
maatregelen, terwijl dit een van de meest waarschijnlijke routes is om cv-ketels te 
normeren. Dit betrof de moties Koerhuis (VVD)s, die overigens geen steun kreeg van de 
andere beoogde coalitiepartijen. 

- De minister van BZK had deze motie ontraden en heeft per briefti aangegeven dat 
Nederland een inbreukprocedure door de Europese Commissie riskeert 
wanneer de verplichting niet als zodanig wordt geimplementeerd, maar Koerhuis is 
hierdoor niet van gedachten verandert en heeft de motie opnieuw ingediend. 

Internationaal 

In Europees verband zijn de verschillen groot. Veel LS zijn druk met het uitfaseren van de 
olieketel, in nieuwbouw en soms ook in bestaande bouw. Een aantal LS is bezig met 
plannen om de ketel op aardgas uit te faseren, maar het is nog nergens in beleid geland en 
weinig landen richten zich hierbij al op bestaande bouw. Het gaat vaak om nieuwbouw. 

Nog geen enkel land heeft een verbod op de cv-ketel op aardgas in bestaande bouw. 
Nederland en delen van Denemarken zijn vooralsnog de enige LS waar nieuwbouw — in de 
meeste gevallen - niet op het aardgas kan worden aangesloten. 
Er zijn wel voorbeelden van landen die eisen stellen aan het aandeel hernieuwbare energie 
dat gebruikt wordt voor gebouwverwarming. Dit is een andere manier om o.a. de (hybride) 
warmtepomp te stimuleren. Dit geldt in Denemarken (voor delen waar een warmtenet ligt) 
en de Duitse gebieden Baden-Wurttemberg en Hamburg (bij vervanging warmtesysteem), 
maar is ook nog niet wijdverspreid. 

4 Motie van der Lee/Bontenbal 
leden Van der Lee en Bontenbal over normerina die de uitrol van hybride warmtepompen stimuleert .D 
df 
s Motie Koerhuis: kst32757181.odf (Darlementairemonitor.ni)  
e Brief MBZK met reactie op motie Koerhuis: kamerbrief-over-motie-koerhuis-ontwerobesluit-minimumwaarde-
hernieuwbare-energie-bii-inariioende-renovatie. Ddf 



Schematisch overzicht normeringsmogelijkheden 

Uitfaseren cv-ketels 

I 

Vla het apparaat 
(ecodesign) 

= normering bij verkoop 

vla 
energiebesparingspnrht 

voor bedrijven en 
instellingen 

i 

Minimum waarde ! 
hernieuwbare energie 

voor verwarming -
• gebouw 

Minimum waarde 4 
hemieuwbare energie in 

prestatie-eisen 
Y~rmingsapparaten 

in gebouw — 0 

Hybride warmtepomp op 
de erkende 

maatregelenliist 

Legenda: 

Blauw zijn maatregelen voor alle bewoners en gebouwetgenaren 
Qranïe zijn maatregelen die alleen voor bedrijven en instellingen gelden (commerciéle 
utiliteitsbouw) 



Bijlage bij A54.6 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

TER BESPREKING 

Nota actief openbaar 

Nee 

Aan 
Van 

• 

Datum 

10 maart 2022 

nota Keuze aankondiging normering hybride in 
beleidsprogramma 

Bijlage(n) 

0 

Aanleiding 
Op woensdag jl. stond aankondiging van normering voor hybride warmtepompen 
geagendeerd in het gezamenlijk . We hebben toen geen 
definitieve keuze gemaakt over de aanpak. Deze nota dient om in de 
vervolgbespreking op 16-03 alle informatie te hebben om alsnog gezamenlijk een 
keuze te maken waarmee we de interdepartementale besluitvorming in gaan. 

Geadviseerd besluit 
Beide- worden geadviseerd kennis te nemen van de opties en afwegingen 
daarbij en gezamenlijk tot een keuze te komen voor de vorm van aankondiging 
die we in het beleidsprogramma gaan opschrijven. Met als opties: 

1. Aankondiging zonder onderzoeksdisclaimer, met jaartal. 
2. Aankondiging met jaartal- range en onderzoeksdisclaimer, TK voor kerst. 
3. Aankondiging 'voor 2030' met onderzoeksdisclaimer. TK voor kerst. 

Kern 

1. Wat zijn de mogelijke normerings-routes? 

Op dit moment hebben we genoeg vooronderzoek gedaan én is genoeg van het fit 
for 55 pakket bekend om de normeringsopties voor de hybride warmtepomp terug 
te brengen tot twee realistische routes: 

1. Installatie-eisen: In het Bbll eisen stellen die gelden bij vervanging van 
de ketel, waardoor een mono cv-ketel op dat moment niet meer voldoet. 

2. Ruimteverwarming eisen: In het Bbl eisen stellen die gelden op een nader 
te bepalen natuurlijk moment (mutatie/verbouwing) die er op neerkomen 
datje vanaf dat moment voor je ruimteverwarming een minimaal aandeel 
hernieuwbare energie moet bereiken. 

Adl. Installatie-eisen Geldt bij vervanging (= 1500.000 per jaar). Geldt in 

situaties waarin het duurzame alternatief economisch haalbaar is ( zich tijdig 
terugverdient), technisch haalbaar is ( beter is dan de mono cv-ketel) en 
functioneel haalbaar is ( past in de ruimte en zorgt dat je huis warm wordt). 

Voordeel: je stimuleert specifiek hybride ketels en handhaving bij 

vervangingsmomenten is relatief makkelijk (afspraken met TNL). Nadeel: voor 

1 Besluit bouwwerken leefomgeving 
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deel woningen blijft hybride buiten bereik in deze normering (te laag gasverbruik, 
huis wordt er niet warm mee, past niet). 

Ad2. jiernieuwbaar eisen aan ruimteverwarminq. Geldt bij nader te bepalen 
natuurlijke momenten, zoals mutatie of verbouwing. Wederom waarborgen voor 
economische, technische en functionele haalbaarheid, maar daar wordt nu sneller 
aan voldaan, want in dit scenario kun je naast de hybride optie ook kiezen voor 
een zonneboiler of zonnepanelen (of/of). We doen dit al bij ingrijpende, 
vergunningplichtige verbouwingen (250 per jaar). Wel twee moties tegen. 2 

Voordeel: meer opties voor bewoners om aan eis te voldoen en daarmee groter 
bereik, nadeel: minder snelle uitfasering cv-ketels en handhaving is lastig. 

2. Waarom liever eerst de onderzoeken afwachten? 
- Het voornemen is om twee onderzoeken te laten uitvoeren: één technisch en 

één gericht op het kostenplaatje. 
- Die onderzoeken samen brengen voor beide opties in beeld op welk niveau de 

eis vastgelegd kan worden, en in welk jaartal, om het gewenste effect te 
bereiken, hoe mensen er aan kunnen voldoen, wat ze dat kost, wat het aan 

reductie oplevert en wat eventuele nadelige effecten zijn en hoe die te 
mitigeren ( pelletkacheis!). 

- Ook wanneer we nu al één normeringsroute kiezen, willen we alsnog 
bovenstaand onderzoek uitvoeren. Onze eigen kennis gaat ons hier geen 
aanvullend inzicht in brengen. 

- Verwachting dat aankondiging junibrief zonder disclaimer over onderzoek 
vragen oplevert die we nog niet kunnen beantwoorden. Onderzoeken moeten 
beide nog beginnen (we waren afhankelijk van FF55 wetgeving) en we 
kunnen voorafgaand aan de uitkomsten weinig informatie met stakeholders 
delen (oa VEH, TNL). Kan onrust veroorzaken. Zeker gezien KA afspraak dat 
we normering eerst bespreken met sectoraai'borgingsoverleg'. 

3. Wat zijn de aankondigingsopties? 

1. Aankondiging zonder onderzoek, met jaartal: in brief in juni aankondigen 

dat er normering komt voor bewoners en gebouweigenaren op hybride 
warmtepompen per 2026. Dat hiervoor nog enkele'realitychecks' 
plaatsvinden (geen 'onderzoek'), onder andere met het oog op capaciteit. 
Eventueel later schuiven naar 2027. Niet later. = Voorkeursoptie MVRO 

2. Aankondiging met jaartal-rangeen onderzoek: in brief in juni 
aankondigen dat er normering komt voor bewoners en gebouweigenaren 
op hybride warmtepompen in de 'jaren na 2025'. Dat onderzoek wordt 

gedaan naar beste vorm en ingangsdatum en op basis daarvan definitieve 
datum en vorm dit jaar aan TK worden gecommuniceerd. = tussenvariant. 

3. Aankondiginq met onderzoek, 'voor 2030': in brief in juni aankondigen dat 
er normering wordt uitgewerkt voor bewoners en gebouweigenaren om 
hybride warmtepompen te stimuleren voor 2030. Dat er momenteel 
onderzoek plaatsvindt naar de beste vorm en dat de TK dit jaar wordt 

geïnformeerd over de exacte vórm en planning. = Voorkeursvariant 
werkgroep hwp. 

2 kamerbrief-motie-koerhuis-ontwerDbesluit-minimumwaarde-hernieuwbare-energie-bii-
incidiDende-renovatie M.Ddf 
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A55.1 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

woensdao 16 maart 2022 13:31 

FW: hybride normering update 

Van: 

Verzonden: woensdag 16 maart 2022 12:17 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: hybride normering update 

Ha allemaal, 

Ter info een update over normering hybride spoor. DT van ons heeft net met DT van warmte en ondergrond bij EZK 

bepaald dat we gaan voor installatie-eisen route van normering hybride (én dus niet ruimteverwarming). MVRO wil 

het graag zo doen en EZK ook. Ons advies was eerst verder onderzoek, maar is niet overgenomen. We gaan vanaf nu 

dus met die route verder. Laatste stand van de zin hierover in Kamerbrief passage GO in beleidsprogramma klimaat 

is als onderstaand. Gaat morgen eerst interdepartementale afstemming in: 
o De inzet is om in 2026 een verplichting in te voeren om een hybride warmtepomp aan te schaffen 

als de mono cv-ketel aan vervanging toe is en de woning daartoe geschikt is. Bij het bepalen van 
het exacte moment van invoering zal nader onderzoek worden gedaan naar exacte vorm en 
maatvoering en zal rekening worden gehouden met de productie- en arbeidscapaciteit en de 
prijsstelling in de markt. Hiervoor worden afspraken gemaakt met producenten en installateurs. 

De 2026 zetten we er alleen in als we van sector ( maandag is gesprek) garantie krijgen over arbeids- en 

productiecapaciteit. Anders later. In de brief die we morgen verzenden staat dit jaartal dus nog op PM. Advies van 

ons als werkgroep was range jaartallen ('na 2025' of '2027-2029') en niet concreet jaartal nu al, maar is niet 

overgenomen door DT's. 

Het wordt dus concreter! Ik vind het spannend dat we de zin zo gaan opschrijven voorafgaand aan een 

impactanalyse (onderzoek), maar dat hebben we meermaals uitgebreid aan DT's gecommuniceerd en advies is niet 

overgenomen, dus we gaan er nu maar gewoon voor. Vanaf volgende week afstemming met stakeholders over deze 

zin. 

Groeten, 

1 



A55.2 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

maandag 4 juli 2022 21:45 

FW: Akkoord op inplannen BO Hybride en NIP met Aedes en VNG 

6 

Van 

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 11:41 

Aan: 

@minbzk.nl> 

@minbik.nl>; 

Onderwerp: FW: Akkoord op inplannen BO Hybride en NIP met Aedes en VNG 

Wie kan dit oppakken? 
Volgende week als het even kan. 
Aedes: 
VNG: W en 
Kan zowel separaat a s gelijkitg, laatste heeft voorkeur 

@minbzk.nl>;■ 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 09:33 

Aan: Aan: 

CC: 

• minbzk.nl>; 

(& minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

(cDminbzk.ni> 

Onderwerp: RE: Akkoord op inplannen BO Hybride en NIP met Aedes en VNG 

Minister is akkoord met allebei de punten. 

Vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 ( 2500 EAR Den Haag 

M 

`WA Please consider the environment before printing this e-mail 

@minbzk.nl>; 

Van: 2minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 16 maart 2022 20:58 

Aan 

CC: 

minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 

(@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

(@ minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: Akkoord op inplannen BO Hybride en NIP met Aedes en VNG 

Ik zou maar moment zoeken._ kan jij dit per mail voorleggen? 

I 

@minbzk.nl>;



Verzonden met BlackBeiry Work 
(www.black-berry.com) 

Van: 
Datum: maan ag 14 mrt. 
Aan: 
Ko e Ie: 

~bzk,gl> 

zk.nl> 
nbzk n , 

bzk.nl>, 

2 :00 PM 
op b2k.ri1> 

LNmm 0 .  ,  
nl>ir)min * 

Ona erwerp: 11 oord op inplannen BO Hybridé en NIP met Aedes en VNG 

W morgenochtend even aan Hugo vragen: 
1) Of hij bereid is gesprek te voeren met partijen genoemd onder punt 1 hieronder. Uiteraard moet EZK hier 

ook grote rol in spelen, maar Is zo'n belangrijk onderdeel van aanpak gebouwde omgeving dat Hugo dit 
gesprek kan doen, vind ik. Is dus ook op verzoek van EZK nu. Als we het EZK laten doen komt er nu niet 
veel beweging In door gebrek aan capaciteit aan hun kant. Kan denk ik in de week van 28 maart. 

2) Of hij bereid Is in de week van 21 maart gesprek met Aedes en VNG te voeren over NIP. Wij zullen Aedes 
en VNG zoveel als mogelijk al meenemen aan voorkant maar ze staan leder voor 1 min woningen aan de 
lat om te isoleren. Dus hij moet zich echt goed van hun steun verzekeren voordat brief uitgaat en daar Is 
Hugo zelf zeker bij nodig. 

Verder kun je meedelen/bevestigen dat hij eerste concept krijgt eind van de dag over onze Insteek qua normering 
in programma verduurzaming gebouwde omgeving en dus ook voor onze bijdrage aan beleldsprogramma Klimaat 
en Energie. Daarbij willen we hem vragen wat nu wel niet op te nemen In de bijdragen die we woensdag moeten 
aanleveren richting EZK voor eerste ronde bespreking In ACKE (alles concreet en scherp zoals nu is geformuleerd, 
niks oftewel alles nog PM laten, of wel alvast richting en bandbreedte opnemen). En je kunt aankondigen dat we 
dit inhoudelijk dieper kunnen bespreken In programmastaf volgende week maandag ook samen met nieuwe versie 
NIP. 

Van: minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 202212:44 
Aan: @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

CC: • minbzk.nl> 

Onderwerp: hybride warmtepompen: leveringsproblematiek 

Hi allen, 

minbzk.nl>; 

Net met EZK met TNL en de NVI gesproken over versnelling hybride. Afspraken over Inzet richting 2030 (hybride 
als het nieuwe normaal) lopen goed. Zorg zit op de korte termijn en de leveringsproblematiek, die ondermijnt het 
geloof in het product. 

Idee is om op 2 sporen in te zetten: 
1. Korte termijn: # hoe dan. Afspraken om zo snel mogelijk opschaling van productie te krijgen. Gaat over: 
- Commitment van fabrikanten voor nieuwe leveringsketens (investeringen in NL), hoe kan dit versneld 

worden 
Verhaal naar Installateurs: nu niet wachten met trainingen voor een hwp omdat de leveringstijden lang 
zijn. Dit komt er echt aan. Pleidooi vanuit TNL voor industriepolitiek (hoe zorgen we ervoor dat "onze" 
hybride warmtepompen niet aan de Italianen geleverd worden), 
Mogelijk probleem met O&O fondsen bij TNL (vanwege uitblijven CAO). 

Voorstel: BO met de Jonge, CEO's van Remeha, Intergas, Itho, Doekle Terpstra. Daar concreet commitment van 
fabrikanten, verhaal voor de korte termijn richting Installateurs vaststellen, afspraken rond versnelling (voor nu 
lijkt het vooral rond de O&O-fondsen te zitten, maar misschien komen de fabrikanten met Iets). 
Afspraak: iedereen checkt intern of hier commitment voor Is. M.n. de fabrikanten moeten zo ver zijn dat ze ook 
echt harde uitspraken durven te doen. Zal de NVI zsm laten weten. 

2. Middellange termijn: gericht op hybride als het nieuwe normaal 
- Uitvoeren acties die nodig zijn voor opschaling (oa actieplan) 
- Uitwerken normering 

Hier past oa voorstel om op de VSK met een gezamenlijk statement te komen om installateurs over de streep te 
trekken. 
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Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 Zuid-20e etage 
Postbus 20011 2500 EZ Den Haag 

T- 
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A55.3 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

mralu i 2022 21:45 

F1ekstvoorstel 

S 

Van: 

Verzonden: vrijdag 18 maart 202212:24 

Aan• 
CC• 

Onderwerp: FW: Hybride tekstvoorstel 

Geel mag eruit 

@minbzk.nl> 

M@minezk.nl> 

Van: @minezk.nl> 

Verzonden: vrijdag 18 maart 202212:23 
Aan @minbzk.nl>; 

gminezk.nl>; naminezk.nl> 

Ominbzk.ni>;— 

CC: 

Onderwerp: RE: Hybride tekstvoorstel 

(&minbzk.nl> 

Ha_ 
Inhoudelijk goede tekst, vanaf het geel gemarkeerde deel echter steeds abstracter en minder helder. Kun je niet 
schra en? 

jij nog dingen? 

Plv. Directeur/MT-lid Warmte en Ondergrond 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

tel: 
mob: 

minbzk.nl> 

Verzon Van en: vr211:07 ~18maart 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: Hybride tekstvoorstel 

mïnbzk.nl> 

Ominbzk.nl>; Ominezk.nl> 

kijkje even mee of zo'n soort alinea in NIP-brief ook voor jullie akkoord Is? 

Koppeling met programma versnelling hybride warmtepompen 
In de communicatie naar bewoners zal bij de communicatie over het belang van en opties voor 
isolatlemaatregelen steeds ook over de samenhang met andere verduurzamingsmaatregelen worden gesproken. 
Zo Is van belang voor de bewoner of de gemeente al een plan heeft voor de wijk, en of er bijvoorbeeld een plan Is 
voor de aansluiting van de wijk op een warmtenet. Ook is voor bewoners van belang dat er een relatie ligt met de 
vervanging van de Cv-ketel door een hybride warmtepomp en de mate van Isolatie die daarbij nodig Is. Een 
hybride warmtepomp is vooral een goede optie als de woning voldoende geTsoleerd Is om met lage 
temperatuurwarmte verwarmd te kunnen worden. In de lokale isolatieaanpak zullen gemeenten rekening houden 
met de transitievisie warmte en de plannen die er voor bepaalde wijken zijn voor alternatieve duurzame warmte. 
De lokale aanpak voor isolatie zat—dus  in sommige gevallen een voorbereiding zijn op een later nog te nemen 
besluit over_de_duurzame_bronnen_en_energie-►nfrastructuur,_4e_focus ligt dan_ op_ energlebesparing en_het 
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uitfansere van van sslécht géïsóleérde woningne. In andere gevallen zal de isolatie—aanpak gelijk oplopen met dé 
aanleg van een warmtenet, een All Electric warmteoplossing of een combinatie met hybride warmtepomp. Het 
Nationaal isolatieprogramma en het programma yersnelling_hybride komen_dus_in_de_communicatie_naar en 
óndersteuning van de bewoner samen! 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien ti 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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A55.4 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

maandag 4 juli 2022 21:45 

FW: hybride warmtepompen: leveringsproblematiek 

0 

8 

Van: - 

Verzonden: maandag 14 maart 2022 13:02 

Aan: @ minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

Cc: @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: hybride warmtepompen: leveringsproblematiek 

@minbzk.nl>; 

Zijn we het er met EZK over eens dat dit BO met Hugo moet zijn en niet (ook) met letten? 
Ik wil dat we er dicht opzitten, maar ook wel van belang dat Rob hier vol voor gaat staan. Dus dan minimaal EZK 
commitment op DG-niveau EZK? 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:44 

Aan: 

@minbzk.nl> 

cc: 

@minbzk.nl>;- @minbzk.nl>; 

@ minbzk.nl> 

Onderwerp: hybride warmtepompen: leveringsproblematiek 

Hi allen, 

Net met EZK met TNL en de NVI gesproken over versnelling hybride. Afspraken over inzet richting 2030 ( hybride 
als het nieuwe normaal) lopen goed. Zorg zit op de korte termijn en de leveringsproblematiék, die ondermijnt het 
geloof in het product. 

Idee is om op 2 sporen in te zetten: 
1. Korte termijn: # hoe dan. Afspraken om zo snel mogelijk opschaling van productie te krijgen. Gaat over: 

- Commitment van fabrikanten voor nieuwe leveringsketens ( investeringen in NL), hoe kan dit versneld 
worden 

- Verhaal naar installateurs: nu niet wachten met trainingen voor een hwp omdat de leveringstijden lang 
zijn. Dit komt er echt aan. Pleidooi vanuit TNL voor industriepolitiek ( hoe zorgen we ervoor dat " onze" 
hybride warmtepompen niet aan de Italianen geleverd worden), 

- Mogelijk probleem met O&O fondsen bij TNL (vanwege uitblijven CAO). 
Voorstel: BO met de Jonge, CEO's van Remeha, Intergas, Itho, Doekle Terpstra. Daar concreet commitment van 
fabrikanten, verhaal voor de korte termijn richting installateurs vaststellen, afspraken rond versnelling (voor nu 
lijkt het vooral rond de O&O-fondsen te zitten, maar misschien komen de fabrikanten met iets). 
Afspraak: iedereen checkt intern of hier commitment voor is. M.n. de fabrikanten moeten zo ver zijn dat ze ook 
echt harde uitspraken durven te doen. Zal de NVI zsm laten weten. 

2. Middellange termijn: gericht op hybride als het nieuwe normaal 
- Uitvoeren acties die nodig zijn voor opschaling (oa actieplan) 
- Uitwerken normering 

Hier past oa voorstel om op de VSK met een gezamenlijk statement te komen om installateurs over de streep te 
trekken. 

Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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Directie Bouwen en Energie 

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 Zuid-20e etage 
Postbus 20011 2500 EZ Den Haag 

T- 
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Van: 

Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

maandaa 4 iuli 2022 21:45 

FW Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 

7 

Van 

Verzonden: maandag 14 maart 202217:13 
Aan: 

CC: 

5.1.2.e  @minbzk.nl>• @minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2_e @minbzk.nl> 

@minbMá M>; 

Onderwerp: RE: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 

15.1.2.e 

OK, ik kijk graag vanavond even mee. 
We moeten deze week de stukken Insturen, denk dat we de minister voor deze schriftelijke ronde paar simpele 
keuzes moeten voorleggen. 

Bijvoorbeeld: 
a) Normering nu wel concreet opnemen ook qua beoogd jaartal omdat we dan niemand later in proces 

verrassen en voldoende tijd hebben om discussie interdepartementaal In meerdere rondes te voeren. 
Daarbij kunnen we later nog wat terugschroeven als dat vanuit financiéle en technische haalbaarheid en 
uitvoeringscapaciteit nodig blijkt. 

b) Normering nu met bandbreedte op te nemen, met voor- en nadelen. 
c) Normering wei opnemen qua richting maar zonder concrete jaartallen, zodat we daar maandag in 

programmastaf nog goed over kunnen spreken In huis voordat we deze getallen Interdepartementaal gaan 
delen. 

Buiten reikwijdte 

an e ermee ui de voeten? 
Voor maandag programmastaf hebben we denk ik inhoudelijke afwegingen nodig bij de mogelijke vormen van 
normering. Goed om daar uiteraard ook directie Wonen bij uit te nodigen en EZK. 

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 202213:53 
Aan: 
CC: 

nl>; 

(@minbzk.nl> 
@minbzk.nl> 

@min z c.n > 

Onderwerp: RE: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 

Ha" 

5.1.2.e•@minbzk.nl>; 

Vandaag nota naar minister over de tekst lukt niet. Ik zit de hele middag in overleg en had tot nu nodig om tekst 

stabiel te krijgen. Ga vanavond nota tikken en dan kan die morgen de lijn door en de tas in. Halen we alleen deadline 

EZK voor DO 55% waarschijnlijk niet (woensdag), maar dat is dan maar even zo. Ze hebben dezelfde versie als IRF nu 

ontvangen voor trilateraal morgen, dus weten dat we er mee bezig zijnen waar we staan. 

Groeten, 
126 

Van: 0 M C&minbzk.nt> 
Verzonden: maandag 14 maart 202211:52 
Aan: 5.1.2.e @minbzk.nl>; @minezk.nl>; 
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CC: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

minbzk.nl> 

minezk.nt>; 
-) minbzk.nt>; 

@minezk.ni> 
Onderwerp: RE: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 

@minezk.ni>-
5.1.2.e 

5.1.2.e 

@minbzk.nl> 
minezk.nl>; 

minezk.nl>; 

Minister wil deze tekst graag nog even zien voordat dat Interdepartementaal wordt gedeeld, juist op punt van 
normering - buiten reikwijdte Kan dat vandaag In de tas met korte nota + planning EZK-programma? 

Van: 
Verzon en: maandag 
Aan: 

@minbzk.nl> 

maart 202211:38 
@minezk.nl>; 

@minbzk.nl> 
inezk.nl> 

(Mrninezk.ni> 
@minbzk.nl>; 

@nlinezk.nl> 
Onderwerp: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 
Urgentie: Hoog 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e Caiminbzk.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
á.1.2.e 

5.1.2.e 

Hon ® en á.12.e 

Zie mail 5.1.2.e hieronder (en appje aamover hoe we de norm hybride opnemen. Suggestie om aan beide 
wensen te voldoen: 

5.2.1 
Ik heb alleen het laatste punt niet verwerkt, omdat de normeringsvormen die we onderzoeken de onvoldoende 
geisoleerde woningen uitzonderen. (anders normeer je voor een label G woning in een keer 3 fabelstappen én een 
nieuw apparaat, dat zou wel heel kostbaar worden). 

Zijn jullie hiermee akkoord? Hoor graag zsm jullie reactie ivm verzending aan de IRF tbv trilateraal. 

Groeten, 
5.12.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: maanda 
Aan: 
CC: 

á.1.2.e 

á.1.2.e 
inezk.nl>; 

k.nl>; 
minbzk.nl> 

14 maart 202211:25 
- minbzk.nl>; 

@minezk.nl>; 
5.1.2.e 

5-j- 

@minezk.ni> 

5.1.2.e 
5.1.2.e pminbzk.nl>; 

minezk.nl>; 

Orninezk.ni>; 
5.1.2.e 

@minezk.nl> 

5.1.2.e 

Onderwerp: RE: input passage GO 

Hot 
Ik he • • ojulst ook al geappt, maar de tekst rond normering hybride vanaf 2026 vind Ik nu te 
ongecl- • • - erd. 
We zullen in de tekst aandacht moeten besteden aan een aantal voorwaarden die zullen moeten zijn ingevuld, 
zoals: 
-voldoende productiecapacitelt 
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-voldoende Installateurs 
-Is er bestuurlijk commitment van de sector aan bovenstaande randvoorwaarden? 
-aanpassingskosten onvoldoende gelsoleerde gebouwen: hoe gaan we daarmee om? Moetje een uitzondering 
maken voor huizen/gebouwen die niet kosteneffectief geschikt te maken zijn? 

Groet 
á.1.2.e 

5.1.2.e 

Plv. Directeur/MT-lid Warmte en Ondergrond 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

tel: 
mob: 

Van: minbzk.nl> 
Verzonden: maandag 14 maart 202211:00 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 
á.1.2.e @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
5.1.2.e (Qminbzk.nl>; 5.1.2.e 

minezk.nl>; 
Mminezk.nl>; 
@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: input passage GO 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

Ha 5.1.2_e 
I 

minezk.nl>; 
(álrninezk.nl>; 

tcDminbzk.nl> 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e NIP en hybride in programmaplaatje zoals beloofd nog gecheckt bij 
Buiten reikwijdte 

Hybride wel subsidie via ISDE voor bedrijven, maar maatregelen vooral gericht op bewoners. Voor ubouw 
(wat ook breder is dan bedrijven die onder ISDE vallen) gelden eigen stimuleringsinstrumenten. 

Wens dus om het zo te laten staan. Mocht de wens vanuit jullie zijn om het toch aan #e passen dan moeten we het 
denk ik gewoon woensdag even voor het gezamenlijk DT agenderen, zodat we het er even wat diepgaander over 
kunnen hebben voordat het naar klimaat gaat. Hoor wel of dat nodig is) 

Verder in bijgaande versie: normering hybride op expliciet verzoe~p 2026 gezet. 

Groeten, 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: maandag 14 maart 202210:17 
Aan: 
CC: 

á.1.2.e 

5.1.2.e 
(Dminezk.nl>; 

minezk.nl>; 

CMminezk.nl> 

@minezk.nl>• 
5.1.2.e 

@minezk.nb 
5.1.2.e 

minezk.nl>; 

Pminezk.nl>; 

5.1.2.eLMminbzk.nl>• 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

Onderwerp: RE: input passage GO 

Beste á.1.2.e 



Hybride en NIP in plaatje zet ik even in klein verband uit. Weet niet waarom de keuze zo is gemaakt. 

Hopelijk lukt dat voor 12:00 en anders gaat het met disclaimer dat we er nog naar kijken naar Fin. 
Bij passage betaalbaarheid: ik heb de 'extra' zoals verzocht geschrapt. Voldoet deze passage nu aan jullie 

wensen? (snapte de zin hieronder niet helemaal). 

Bijgaand de laatste tussenstand, incl. verwerking opmerkingen van mijn DT. 

Groeten, 
5-1.2c-

Van: minezk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 2022 10:03 
Aan: 
CC; 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

@minbzk.nl> 
Pa minezk.nl>; minbzk.nl 

@minezk.nl> 

,{alminezk.nl>; 

@rninezk.nl> 

@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 5.1.2.e--

Onderwerp: input passage GO 

Beste S.t2` 

Zie bijlage voor onze laatste Input (met klein voorbehoud van MT nabranders/wijzigingen). 

Feitelijk nog 2 zaken van onze kant: 

- afbakening van hybride en NIP in plaatje van 5 programmalijnen (al dan niet met inbegrip utiliteit - ergo 
bredere 'balk') 
- opnemen van ISDE bij passage over betaalbaarheid onder Woningen, in verhouding/consistent te houden met 
'extra stimulering'. In onze ogen Is'extra' tov wat nu bekend Is. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Directie Warmte en Ondergrond 

DG Klimaat & Energie 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 12594 AC 1 Den Haag 

M 
E @minbzk.nl 

Van• minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 11 maart 202210:55 
Aan; 

CC: 

á.1.2.e_ 

5.1.2.e 

5.1.2.e o minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

•a7 minbzk.nl>• 

Onderwerp: RE: input passage GO 

HaW, 

5.1.2.e @minezk.nl>;M 

Voor de brief heb ik het wel maandag 10:00 nodig, dat was al een verlenging van de deadline en met minder tijd 
kom ik in de knel, dus dan moet !A 2.1 het bij jullie wat eerder hebben neem ik aan. 

Groeten, 
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5.12.4 

Van: 5.1.2.e Prninezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 11 maart 202210:50 
Aan: Ca•minbzk.nl> 

M 
Onderwerp: input passage GO 

tcuminezk.nl>; tAminezk.nl>5.1.2.e 

Hol Ma 
Bij ons een kleine change of plans. verzameld onze feedback eerst centraal en zal dit daarna naar jou 
doorzetten. Dit betekent dat wij In e oop van maandagochtend met onze feedback komen. 
Groet, 
5.1.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan infix in~  bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit gericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aai de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakellldheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie beva~ die niet vow u is hemd_ Indien u riet de gem bent of dit gericht abusievergk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te a>t:A#en en het beficht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verfrand houdt reet risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten_ 
This message may contain information that is not intended for you» tf you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to norm the sarder and delete the message.  The State accepts no Babi V for damage of any kid resulting (rom the risks inherent kh the 
dewtransmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan inforrnatie bevatten die niet voor u is besterd. Indien u niet de geebeft of dit bericht abusievelijk aan u is ~zonden, wordt u 
ve~ dat aart de aszender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakei jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband handt met ruicdt verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain ir>funnatian that is not intended for you. 11 you are not the addressee or if this rlessage was sent to you by rtrstake. you are 
requeskd to info.. the sender and delete the message. The State accepts no l~ kor damage of any kid resulting km the +isles inherent in the 
electue— trarrearission of messages. 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



A55.6 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

Verloopt: 

donderdag 17 maart 2022 09:36 

FW: Twopager normering voor staf as maandag 
Tabel voor two pager normering.docx 

dinsdag 13 september 2022 00:00 

Hoi , 
Kan jij ier even op meekijken? 
Straks even sparren? . 
Groeten, 

Van: 

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 09:08 

Aan: 

Onderwerp: FW: Twopager normering voor staf as maandag 
Hierbij aan jou, zie onderstaand over tabel voor two pager normering in staf. 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 09:06 

Aan: 

CC: 

@minbzk.nl> 

•••Fmini:izk.ril> 

Onderwerp: RE: Twopager normering voor staf as maandag 
Ha_ 

Ik ben ziek, corona, dus het gaat mij helaas niet lukken.- weet hier ook best wat van ( hybride) en anders ook 

van EZK. 

Groeten, 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 16 maart 2022 22:48 

Aan: @minbzk.nl>; @minbzk.nl> 

pminbzk.nl>;— 
@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> CC: @minbzk.nl>; 

Onderwerp: Twopager normering voor staf as maandag 

Zie bijgevoeg mede dankzij een format voor een tabel in een twopager voor de staf aanstaande maandag 
met de minister. In de tabel sc etsen we de voorstellen voor normering, met daarbij de te maken keuzes 
geschetst en de lijn waarmee we naar buiten zouden kunnen. Onder de tabel staat tekst uit mail va~ over 
hoe hij e.e.a. ziet. We moeten zo concreet mogelijk zijn, maar de tabel geeft ook ruimte voor nog te 
beantwoorden vragen/besluiten i.v.m. de voorstellen en het opnemen van aandachtspunten en communicatielijn. 
Graag ontvang ik van jullie de inbreng voor de onderdelen van de tabel. Omdat we vrijdag de twopager gereed 
moeten hebben, is de deadline erg kort, namelijk morgen (donderdaq) om 15.30u. Hopelijk lukt dat iedereen. 
@ , jouw naam staat bij zon op dak, kan jij hiervoor schetsen wat de gedachten zijn? 
@ EMk jij ook even naar de teksten over koop? Zijn iets aangepast. 
Dank allema'I alvast. 
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A55.7 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

donderdaa 17 maart 2022 17:48 

toelichting pilot hybride en proeftuin voor aantal collega's 

Hoi - , 

Mooi dat de pilot in Coevorden geselecteerd is als proeftuin! 

Ik zou nog reageren op je aanbod om een keer een presentatie te houden voor een aantal collega's. De proeftuin 
lijkt me, samen met de lessen van de pilot hybride, een heel mooi aangrijpingspunt. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

Turfmarkt 147 

Postbus 20011 

2511 DP 

2500 EZ 

Den Haag 1 Zuid-20e etage 
Den Haag 

T 
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A55.8 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

woensda• 16 maart 2022 10:46 

1.2.: 

RE: Gespre over normering minister 

HI 
Zie onder de vraag van- kan jij dit meenémen? 
@  coordineert de voorbereiding voor maandag, vanmiddag is daar een overleg over met ook ® en 

Van: 

Verzonden: woensdag 16 maart 202210:36 

CC: 

Aan: ; F~ 
Onderwerp: Gesprek over normering minister 
.1.. en ,,..• 

Buiten reikwi jdte 
Ik zie de volgende keuzes die we aan minister kunnen voorleggen: 

1) 

Buiten reikwijdte 
2) ' • • e azen voor m • = n o , m oen. e - e ve aa . vo gans m , m oen spann ng m 

productlecapacitelt maar ook met beschikbare subsidiemiddelen. Bij 1 min. komen we niet bij de doel van 
60%. Belde opties zo goed mogelijk beschrijven en qua communicatie kiezen tussen hard getal (minimaal 
1 miljoen bijvoorbeeld) of eventueel bandbreedte 1-1,5 miljoen. 

Buiten reikwi jdte 
3) 

4) 

5) 
Bui.. .ten reikw. ... .......... - ------- 

---- -------- ij dte 
Kunnen  we die In tabelvorm ofzo presenteren maandag? Liefst In een vorm die we ook richting IRF kunnen 
gebruiken en later ook voor overleg tussen Rob en Hugo. Handig als ze het snel eens zijn over de getallen qua 
Inzet. 
Eventueel even bellen? 
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A55.9 

Van: 

Verzonden: 
Aan: 

CC 

dinsdag 15 maart 202217:10 

Onderwerp: RE: h . n. e warmtepompen: evenngsproblematiek 

H1 al 

Ik krijg toch wat gemengde signalen over de Insteek van EZK, hoor net van- da~ wil dat hij een nota 
hierover naar letten gaat sturen. 

Maandag zitten we (EZK, BZK, TNL en NVI) met DT ,Doekte, Henk) en medewerker niveau bij elkaar 
om voor beide punten procesafspraken te maken. Ik e met afgesproken dat, zolang er geen expliciet 
akkoord Is dat Hugo voor dit stuk in de lead Is, hij de voorbere ing coórdineert. 

Misschien morgen even bij 
zijn met het felt dat Hugo it oet. 

/ checken wat nu precies de insteek van. EZK is en hoe comfortabel ze 

• 

Van:— 

Verzonden: maandag 14 maart 202213:02 

Aan: ; 
CC: 

Onderwerp: RE: hybride warmtepompen: leveringsproblematiek 

Zijn we het er met EZK over eens dat dit BO met Hugo moet zijn en niet (ook) met letten? 
Ik wil dat we er dicht opzitten, maar ook wel van belang dat Rob hier vol voor gaat staan. Dus dan minimaal EZK 
commitment op DG-niveau EZK? 

Van: minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 202212:44 

Aan: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

CC: @minbzk.nl> 

Onderwerp: hybride warmtepompen: leveringsproblematiek 

Hi allen, 

Net met EZK met TNL en de NVI gesproken over versnelling hybride. Afspraken over inzet richting 2030 (hybride 
als het nieuwe normaal) lopen goed. Zorg zit op de korté termijn en de leveringsproblematiek, die ondermijnt het 
geloof In het product. 

Idee Is om op 2 sporen in te zetten: 
1. Korte termijn: # hoe dan. Afspraken om zo snel mogelijk opschaling van productie te krijgen. Gaat over: 

- Commitment van fabrikanten voor nieuwe leveringsketens (Investeringen In NL), hoe kan dit versneld 
worden 

- Verhaal naar installateurs: nu niet wachten met trainingen voor een hwp omdat de leveringstijden lang 
zijn. Dit komt er echt aan. Pleidooi vanuit TNL voor industriepolitiek (hoe zorgen we ervoor dat "onze" 
hybride warmtepompen niet aan de Italianen geleverd worden), 

- Mogelijk probleem met O&O fondsen bij TNL (vanwege uitblijven CAO). 
Voorstel: BO met de longe, CEO's van Remeha, Intergas, Itho, Doekte Terpstra. Daar concreet commitment van 
fabrikanten, verhaal voor de korte termijn richting installateurs vaststellen, afspraken rond versnelling (voor nu 
lijkt het vooral rond de O&O-fondsen te zitten, maar misschien komen de fabrikanten met iets). 
Afspraak: Iedereen checkt intern of hier commitment voor is. M.n. de fabrikanten moeten zo ver zijn dat ze ook 
echt harde uitspraken durven te doen. Zal de NVI zsm laten weten. 

2. Middellange termijn: gericht op hybride als het nieuwe normaal 

1 



Uitvoeren acties die nodig zijn voor opschaling (oa actieplan) 
Uitwerken normering 

Hier past oa voorstel om op de VSK met een gezamenlijk statement te komen om installateurs over de streep te 
trekken. 

Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

Turfmarkt 147 

Postbus 20011 

T- 

2511 DP 

2500 EZ 

Den Haag 1 Zuid-20e etage 
Den Haag 
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A55.10 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

18 maart 2022 10:09 

RE: lock-in hybride 

Hoi - , 

Ben ik niet voor. Want: op basis van onderzoek van Ecorys bleek dat inzet op hybride warmtepompen niet tot lock-in 
leidt. 

Blijft natuurlijk dat het niet handig is om een hybride te stimuleren waar op korte termijn een warmtenet komt, 
maar het gaat hier om ondersteuning van gemeenten bij lokale communicatie. Ik ga er van uit dat gemeenten hier 
wel slimme keuzes in maken, en we dit dus niet apart hoeven te benoemen. 

Groeten, 

Van: ominbzk.nl> 
Datum: donderdag 17 mrt. 2022 6:46 PM 
Aan: Pminbzk.nl> 
Onderwerp: lock-in hybride 

hoi-, 
NVDE stelt voor om in de ene laatste zin hieronder lock-in voorkomen toe te voegen. 
Ok? 
En ondersteuning door een publiekscampagne 
Begi•r+-In april gaat con de landelijke publiekscampagne Verbeter fe huis van start, gericht op 
energiebesparing,'zowel via kleine maatregelen als tS2GW1rSUiDS en radiatorfolie en 
gedragsaanpassingen zoals de thermostaat lager zetten, als via grotere maatregelen zoals vloer-,r 
muur- of dakisolatie en het plaatsen van HR++ (of tritfle) vlas. Zo wordt energiebesparing en het 
Nationaal Isolatieprogramma bij hier-s-en bewoners onder de aandacht gebracht." 
om de lokale aanpak onder regie van gemeenten te faciliteren, worden daarnaast de gemeenten 
en energieloketten vanuit de rijksoverheid ook ondersteund bij hun lokale communicatie-inzet. Het 
accent in de communicatie zal gericht worden op het ui -verbeteren van slecht geisoleerde 
woningen en slimme inzet van de hybride warmtepomp in woningen en gebouwen waarvoor deze 
veschikt is^,...aties waaF .act pFaWsehe vo„rde;e.. ,,^^} en niet tot een lock-in leidt. Isolatie en 
ventilatie gaan daarbij hand in hand. 

groetjes, 
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A55.11 

Van: 
Verzonden: 

Aan: 
Onderwerp: 

donderdag 17 maart 2022 10:31 

RE: Bespreekmemo as maandag overleg "versnelling hybride warmtepompen" 

Hoi M, 

Gezien de deadline (en ik zit in een ander overleg) even kort. 
Prima, ik zou alleen punt 1 wat steviger formuleren. 
Iets als: In reactie op het pleidooi voor normering en op basis van de aankondiging in het Coalitieakkoord is . 
onderstaande tekst opgesteld. Graag vernemen we jullie reactie en praten we over de Wijze waarop invulling 
gegeven kan worden aan de afspraken. 

Groeten, 

Van: 

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 08:56 

Aan: ;— 

Onderwerp: Bespreekmemo as maandag overleg "versnelling hybride warmtepompen" 

Hoi— en-, 

Op verzoek van gesprek MT/DT EZK/BZK heb ik een bespreekmemo opgesteld voor het overleg TNL/NVI van 
komende maandag. 
Ik heb afgesproken deze vandaag op de mail te zetten richting -, ■, _, — 

Willen jullie hier nog een blik op werpen? Ik stuur het 11:00 rond. 

In deze memo heb ik gepoogd om de tekst van normering actiever in te steken zodat helder is dat er afspraken 
zijn op dit thema met sector. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker 

Ca•minezk.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
aré not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is tóegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook. die 
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verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages 
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A55.12 

Van: 

Verzonden:  

Aan: 

16 maart  2022 17:36 

CC: ; 

Onderwerp: RE ybn e normering u ate 

Bij installatie vervanging, dus als je cv stuk gaat (en economisch, technisch en functioneel haalbaar op dat moment). 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 16 maart 202217:06 

Aan: 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>;-

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: hybride normering update 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 

In welke optiek spannend? Hoe de kamer er op reageert of zie jij strijd met de RED ? 

Ik denk dat we gewoon moeten blijven regelen dat er een aandeel hernieuwbare energie moet worden gecreéerd, 

maar dat de hybride warmtepomp daar soms een plus bovenop is of gedeeltelijke invulling is toch?_heeft 

hier sowieso gedachten bij ;-) 

de hybride warmtepomp zal dan toch alleen bij verbouw worden verplicht? 

Van: minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 16 maart 202216:55 

Aan: •?a minbzk.nt>; tEDminbzk.nl>; 

CC: Caminbzk.nl>; minbzk.nl>; 

Pminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: hybride normering update 

Spannend dat ze hier direct voor kiezen. De RED REV3 tekst bevat namelijk de passage dat 
lidstaten een minimimwaarde hernieuwbare energie moeten voorschrijven bij nieuwbouw en (alle) 
renovaties in lijn met de nieuwe EPBD. Of dit overeind blijft in de onderhandelingen, is natuurlijk 
de vraag. En wat "renovaties in lijn met de EPBD" precies betekent is ook een vraag die ik nu 
heb. 

Maar wellicht goed om dit alvast te weten. 

Verzonden met BlackBeny Work(www.blackbenv.com) 

Van: { ïnbzk.nl> 
Verzonden: 16 mrt. 2022 11:16 
Naar: (í7minbzk.nl>; Ca} minbzknl>; 

Cc: 
)zk.nl> 
@tminbzkail> 

Onderwerp: hybride normering update 

Ha allemaal, 

I 



Ter info een update over normering hybride spoor. DT van ons heeft net met DT van warmte en ondergrond bij EZK 

bepaald dat we'gaan voor installatie-eisen route van normering hybride (en dus niet ruimteverwarming). MVRO wil 

het graag zo doen en EZK ook. Ons advies was eerst verder onderzoek, maar is niet overgenomen. We gaan vanaf nu 

dus met die route verder. Laatste stand van de zin hierover in Kamerbrief passage GO in beleidsprogramma klimaat 

is als onderstaand. Gaat morgen eerst interdepartementale afstemming in: 

o De inzet is om in 2026 een verplichting in te voeren om een hybride warmtepomp aan te schaffen 
als de mono cv-ketel aan vervanging toe is en de woning daartoe geschikt is. Bij het bepalen van 
het exacte moment van invoering zal nader onderzoek worden gedaan naar exacte vorm en 
maatvoering en zal rekening worden gehouden met de productie- en arbeidscapaciteit en de 
prijsstelling in de markt. Hiervoor worden afspraken gemaakt met producenten en installateurs. 

De 2026 zetten we er alleen in als we van sector (maandag is gesprek) garantie krijgen over arbeids- en 

productiecapaciteit. Anders later. In de brief die we morgen verzenden staat dit jaartal dus nog op PM. Advies van 

ons als werkgroep was range jaartallen ('na 2025' of '2027-2029') en niet concreet jaartal nu al, maar is niet 
overgenomen door DT's. 

Het wordt dus concreter! Ik vind het spannend dat we de zin zo gaan opschrijven voorafgaand aan een 

impactanalyse (onderzoek), maar dat hebben we meermaals uitgebreid aan DT's gecommuniceerd en advies is niet 

overgenomen, dus we gaan er nu maar gewoon voor. Vanaf volgende week afstemming met stakeholders over deze 

zin. 

Groeten, 
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A55.13 

Van: 

Verzonden: insdag ~aart 202217:10 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: REPe oarmte••Womppervenngsproblematiek 

H•, 

Ik krijg toch wat gemengde signalen over de insteek van EZK, hoor net van- dat_ wil dat hij een nota 
hierover naar letten gaat sturen. 

Maandag zitten we (EZK, BZK, TNL en NVI) met DT kineg oekte, Henk) en medewerker niveau bij elkaar 
om voor belde punten procesafspraken te maken. Ik e metafgesproken dat, zolang er geen expliciet 
akkoord Is dat Hugo voor dit stuk in de lead is, hij de voorbere coórdineert. 

Misschien morgen even bij / checken wat nu precies de Insteek van EZK Is en hoe comfortabel ze 
zijn met het feit dat Hugo it oet? 

• 

Van 

Verzonden: maandag 14 maart 202213:02 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: RE: hybride warmtepompen: leveringsproblematiek 

Zijn we het er met EZK over eens dat dit BO met Hugo moet zijn en niet (ook) met letten? 
Ik wil dat we er dicht opzitten, maar ook wel van belang dat Rob hier vol voor gaat staan. Dus dan minimaal EZK 
commitment op DG-niveau EZK? 

Van: @ minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 202212:44 

Aan: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

p: hybride warmtepompen: leveringsproblematiek 

Hl allen, 

Net met EZK met TNL en de NVI gesproken over versnelling hybride. Afspraken over inzet richting 2030 (hybride 
als het nieuwe normaai) lopen goed. Zorg zit op de korte termijn en de leveringsproblematiek, die ondermijnt het 
geloof in het product. 

Idee is om op 2 sporen In te zetten: 
1. Korte termijn: # hoe dan. Afspraken om zo snel mogelijk opschaling van productie te krijgen. Gaat over: 

- Commitment van fabrikanten voor nieuwe leveringsketens (Investeringen In NL), hoe kan dit versneld 
worden 
Verhaal naar installateurs: nu niet wachten met trainingen voor een hwp omdat de leveringstijden lang 
zijn. Dit komt er echt aan. Pleidooi vanuit TNL voor lndustriepolitiek (hoe zorgen we ervoor dat "onze" 
hybride warmtepompen niet aan de Italianen geleverd worden), 

- Mogelijk probleem met O&O fondsen bij TNL (vanwege uitblijven CAO). 
Voorstel: BO met de longe, CEO's van Remeha, Intergas, Itho, Doekte Terpstra. Daar concreet commitment van 
fabrikanten, verhaal voor de korte termijn richting Installateurs vaststellen, afspraken rond versnelling (voor nu 
lijkt het vooral rond de O&O-fondsen te zitten, maar misschien komen de fabrikanten met iets). 
Afspraak: iedereen checkt Intern of hier commitment voor Is. M.n. de fabrikanten moeten zo ver zijn dat ze ook 
echt harde uitspraken durven te doen. Zal de NVI zsm laten weten. 

2. Middellange termijn: gericht op hybride als het nieuwe normaal 
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- Uitvoeren acties die nodig zijn voor opschaling (oa actieplan) 
- Uitwerken normering 

Hier past oa voorstel om op de VSK met een gezamenlijk statement te komen om installateurs over de streep te 
trekken. 

Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

Turfmarkt 147 

Postbus 20011 

2511 DP 

2500 EZ 

Den Haag 1 Zuid-20eetage 
Den Haag 

T 
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A55.14 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

, 
maandan 14 maart 202217:10 

RE h nde warmtepompen: leveringsproblematiek 

Ha M, 

Die industriepolitiek, vinden wij daar niet ook wat van? 5.2.1. i .. en ik 
vind het frame ̀onze hwp' niet helemaal kloppen met de grotere opgave waar we met zijn allen voor staan. Dan 
halen wij ze toch uit China/zweden/elders? Lijkt me goed om hiervan weg te bewegen, maar weet niet hoe jij daar in 
staat. 

Verder mooi werk) 

Groeten, 
5 12.e 

Van: 1 5.1.2.e @minbzk.nl> 
Verzonden: maandag 14 maart 202213:05 
Aan: 5.1.2.e -@minbzk.nl>;®•. 

@minbzk.nl> 
CC: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: hybride warmtepompen: leveringsproblematiek 

@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Ik krijg op mijn niveau 
expliciet te checken bij 

I 5.1.2.e 
s.e zee 

) het signaal dat Hugo hier het voortouw moet nemen. Zal h~vragen dit 

En Inderdaad goed als er errand van EZK aanschuift, gezien ook het pleidooi van TNL voor industriepolitiek. 

van: 5.1.2.e • CPminbzk.nl,> 
Verzonden: maandag 14 maart 202213:02 
Aan: 5.1.2.e 

@rinbzk.nl> 
5.1.2.e 

@minbzk.nl>; 

CC: @minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: hybride warmtepompen: leveringsproblematiek 

' minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Zijn we het er met EZK over eens dat dit BO met Hugo moet zijn en niet (ook) met Jetten? 
Ik wil dat we er dicht opzitten, maar ook wei van belang dat Rob hier vol voor gaat staan. Dus dan minimaal EZK 
commitment op DG-niveau EZK? 

Van: I 5.1.2.e @minbzk.nl> 
Verzonden: maandag 14 maart 202212:44 
Aan: @minbzk.nl>;  - Prninbzk.nl>; 5•1.2.e 

CC: M@minbzk.nl> 
Onderwerp: hybride warmtepompen: leveringsproblematiek 

Hi alien, 

Net met EZK met TNL en de NVI gesproken over versnelling hybride. Afspraken over Inzet richting 2030 (hybride 
als het nieuwe normaal) lopen goed. Zorg zit op de korte termijn en de leveringsproblematiek, die ondermijnt het 
geloof In het product. 
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Idee Is om op 2 sporen In te zetten: 
1. Korte termijn: # hoe dan. Afspraken om zo snel mogelijk opschaling van productie te krijgen. Gaat over: 

- Commitment van fabrikanten voor nieuwe leveringsketens (Investeringen In NL), hoe kan dit versneld 
worden 
Verhaal naar installateurs: nu niet wachten met trainingen voor een hwp omdat de leveringstijden lang 
zijn. Dit komt er echt aan. Pleidooi vanuit TNL voor Industriepolitiek (hoe zorgen we ervoor dat "onze" 
hybride warmtepompen niet aan de Italianen geleverd worden), 
Mogelijk probleem met O&O fondsen bij TNL (vanwege uitblijven CAO). 

Voorstel: BO met de Jonge, CEO's van Remeha, Intergas, Itho, Doekle Terpstra. Daar concreet commitment van 
fabrikanten, verhaal voor de korte termijn richting Installateurs vaststellen, afspraken rond versnelling (voor nu 
lijkt het vooral rond de O&O-fondsen te zitten, maar misschien komen de fabrikanten met Iets). 
Afspraak: ledeneen checkt Intern of hier commitment.voor Is. M.n. de fabrikanten moeten zo ver zijn dat ze ook 
echt harde uitspraken durven te doen. Zal de NVI zsm laten weten. 

2. Middellange termijn: gericht op hybride als het nieuwe normaal 
- Uitvoeren acties die nodig zijn voor opschaling (oa actieplan) 
- Uitwerken normering 

Hier past oa voorstel om op de VSK met een gezamenlijk statement te komen om installateurs over de streep te 
trekken. 

Groeten, 

5.1 . 2. e 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 1 Zuid-20e etage 
Postbus 20011 1 2500 EZ 1 Den Haag 
T 

z 



A55.15 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

15 april 2022 09:17 

RE: Normering hybride informatie om met regietafel te delen - graag jullie blik 

Ha 

Wat bedoel je met in werking treden precies? (daar loop ik dus vast ;) ) 
Het moet vanaf 1 januari 2026 ingaan qua werking 
Ruim vooraf opgenomen worden in het bbl neem ik aan voor aankondigingseffect (wat is daarvoor de norm, 
hoe lang van tevoren?) 

- Minister wil voor eind dit jaar de details bekend maken, maar dat kan ook in brief die aangeeft 'ik ga dit in 
bbl zetten' denk ik, toch? 

We kunnen ook even bellen als dat makkelijker is. Dinsdag dan, zie dat je vrij bent O goed paasweekendl 

Groeten, 

Van: 0 @minbzk.nl> 
Verzonden: donderdag 14 april 2022 17:40 
Aan: @minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Normering hybride informatie om met regietafel te delen - graag jullie blik 

Wanneer moet het in werking treden, dan kan ik helpen met de planning. 
Groet, 

Van: @minbzk.nl> 
Verzonden: donderdag 14 april 2022 15:10 

Aan: 
CC: 

@minbzk.nl>; 

Prninbzk.nl> 
(Mminezk.nl>; 

@minbzk.nl> 
@minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: Normering hybride informatie om met regietafel te delen - graag jullie blik 

Ha 

Ik probeer een beetje te redeneren wat realistisch is, maar overzie het op basis van onderstaande nog niet helemaal, 
dus kijk even mee U 

We gaan eerst in de brief van 1 juni de wens aankondigen en vervolgens twee onderzoeken doen voor we verder 
gaan met de exacte Bbl uitwerking: Mei — juli — onderzoek 1 en Juli — oktober onderzoek 2. 

Op basis daarvan kunnen we vervolgens in ongeveer november een keuze voor een normeringsvorm maken, incl 
exacte hoogte vd eisen, invoermoment en randvoorwaarden. Wat ik niet scherp heb: kondigen we de uitwerking 
aan door het proces voor Bb] in gang te zetten? Of kondigen we eerst aan wat we willen gaan doen, gaan we 
daarmee door MR en richting Kamer en gaan we vervolgens na dat politieke proces met de uitwerking in het Bbl het 
hele traject door? Ik denk het eerste, máar hoor graag of dat klopt. In dat geval zou de aanvang van het traject vanaf 
ongeveer november zijn en moeten we vanaf daar verder redeneren denk ik. 
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ik zoek ook nog wel iets meer houvast voor de planning van zo'n Bbl traject. Heb je een voorbeeld? Ik zoek dan iets 
waar alle onderdelen die er bij komen kijken in volgordelijkheid in staan + hoe lang zoiets duurt en wie normaliter 

actiehouder is. Dat geeft iets meer grip op het proces. 

Dank vast! 

Groeten, 

Van: @minbzk.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 april 2022 14:58 
Aan: rinbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Normering hybride informatie om met regietafel te delen - graag jullie blik 

Ik had hier nog niet naar kunnen kijken. 
Aanpassing Bbl vergt een aantal stappen en onderzoeken. Wanneer wil je dat het in werking treedt? Dan kunnen we 
kijken in welke wijziging het mee kan. 
Standaard zijn natuurlijk de MKB-toets, en de lastentoetsen (doen we meestal onderzoek door Sira Consulting), het 
moet voor die tijd in het JTC en OPB. De eerstvolgende is eind juni/begin juli. De tweede geloof ik in november. 
Daarna moeten die toetsen worden gedaan. Dan aanpassen en in internetconsultatie etc, voorhang beide kamers, 

Raad van State etc. 

Van: pa minbzk.nl> 
Verzonden: donderdag 7 april 2022 14:08 
Aan: 

@minbzk.nl>; 
@minezk.nl> 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 

Onderwerp: Normering hybride informatie om met regietafel te,delen - graag jullie blik 

Hoi allemaal, 

Afgelopen dinsdag spraken-,. en ik samen met■ de nieuwe voorzitter van de regietafel, Teun Bokhoven. 
Doel was om te starten met afstemmen van de normering hybride, nu we eind mei in een Kamerbrief gaan 
aankondigen dat er vanaf 2026 eisen worden gesteld met dit doel. 

Teun wil ons voorstel meenemen in één-op-één gesprekken met de consumentenbond, Woonbond, VEH en AEDES. 
Om voor een zachte landing te zorgen. Een aantrekkelijk aanbod. Ter ondersteuning hiervan maak ik voor hem een 
kort overzicht van waar we staan, wat de opdracht is en hoe de vervolgplanning er uit ziet. Hier heb ik jullie bij 
nodig. 

Zouden jullie een check willen doen op de inhoud van bijgevoegd stuk, met de kennis dat het extern gedeeld wordt? 
En @_, zou jij specifiek even willen kijken naar de planning? Ik ken de stappen die aanpassing Bbl moet 

doorlopen niet goed, en ook niet hoeveel tijd dat kost (consultatie? Beide Kamers?). Ik probeer terug te redeneren 
vanaf het feit dat de minister graag eind dit jaar wil kunnen aankondigen richting TK hoe we het zouden willen doen 
(dus dan een voorstel doen). 

Zouden jullie hier uiterlijk maandagochtend 10:00 naar kunnen kijkën? Dan kan het daarna nog even langs 
— en lijkt me goed als het dan zsm naar Teun gaat. 

Dank en groeten! 
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A55.16 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

maandao 14 maart 2022 12:22 

RE: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 

Heb hem er bij uitblijven reactie■ eM maar zoals hieronder ingezet nu, maar dan met jaartal op PM. Goed dat 

we hier woensdag gesprek over hebben, want dit gaat makkelijker wanneer we gewoon één lijn hebben J 

Van: @minezk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:03 

Aan: @minbzk.nl>; @minezk.nl> 

Onderwerp: RE: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 

Zie tekst, deze is gewijzigd: Dé_inzet is om in 2026 een verplichting in te voeren om een hybride warmtepomp 
aan te schaffen als de mono cv-ketel aan vervanging toe is en de woning daartoe geschikt is. Bij het bepalen van 
het exacte moment van invoering zal nader onderzoek worden gedaan naar exacte vorm en maatvoering en zal 
,rekening worden gehnoude met de prodiuctetene árbéidpscaacitéit_in demar_kJk_oeryo• rwo_r_den_afs•paken 
gemaakt-met_producenten_ en installateurs! 

Van: fa minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:02 

Aan: (Dminezk.nl> 

CC: @minezk.nl> 

Onderwerp: RE: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 

Geen bijlage ;) 

Van: fDminezk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:01 

Aan: @ minbzk.nl> 

CC: (@ minezk.nl> 

Onderwerp: FW: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 

Alvast, mss dates nog met reactie komt. 

Van: 

Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:01 

Aan: (Wminezk.nl>; 

Onderwerp: RE: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 

Nog wat aangepast. Zou het zo doen! 

@minezk.nl> 

Van: Càminezk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 2022 11:56 ' 

Aan: @minezk.nl>; _ 

Onderwerp: RE: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 

Kan dit eraan worden toegevoegd? 

@minezk.nl> 

Van: 

Verzonden: maandag 14 maart 2022 11:39 

(£Dminezk.nl> 
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Aan: (@minezk.nl>; --I■■,minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 
Urgentie: Hoog 

Eens hiermee? 

Plv. Directeur/MT-lid Warmte en Ondergrond 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

tel: 
mob: 

Van: minbzk.nl> 
Verzonden: maandag 14 maart 202211:38 
Aan: (`a?minezk.nl>; minbzk.nlr, 

(@rninbzk.nl> 
CC: t@minezk.nl>; minbzk.ni>; 

minezk.nl>; 
(@minezk.nl>; 

Ominezk.nl>; 
9Dminbzk.ni>; 

CAminezk.ni> 
Onderwerp: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 
Urgentie: Hoog 

Zie mail_ hieronder (en appje aa~ over hoe we de norm hybride opnemen. Suggestie om aan beide 
wensen te voldoen: 

o Delnzet om in 2025 een verplichting in te voeren om een hybride warmtepomp aan te schaffen 
als de mono cv-ketel aan vervanging toe Is en de woning daartoe geschikt Is. Bij het bepalen van 
het exacte moment van invoering zal nader onderzoek worden gedaan naar exacte vorm en 
maatvoering en zal rekening wordne gehuoden met dé productie- én árbeldscapaciteit n dé 
markt.+Hiervoor worden afspraken„gemaakt met producenten en Installateurs! 

ik heb alleen het laatste punt niet verwerkt, omdat de normeringsvormen die we onderzoeken de onvoldoende 
geisoleerde woningen uitzonderen. (anders normeer je voor een label G woning in een keer 3 fabelstappen én een 
nieuw apparaat, dat zou wel heel kostbaar worden). 

Zijn jullie hiermee akkoord? Hoor graag zsm jullie reactie ivm verzending aan de iRF tbv trilateraal. 

Groeten, 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 14 maart 202211:25 
Aan: 
CC: 

-n minbzk.ni>. 
Ominezk.nl>; 

minezk.nl 
minezk.nl> 

minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: input passage GO 

Hol 

.P minezk.nl>; 
(Aminezk.nl>; 

minezk.nl> 
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Ik heb~ojulst ook al geappt, maar de tekst rond normering hybride vanaf 2026 vind Ik nu te 
ongeclausuleerd. 
We zullen In de tekst aandacht moeten besteden aan een aantal voorwaarden die zullen moeten zijn ingevuld, 
zoals: 
-voldoende productiecapaciteit 
-voldoende Installateurs 
-is er bestuurlijk commitment van de sector aan bovenstaande randvoorwaarden? 
-aanpassingskosten onvoldoende geisoleerde gebouwen: hoe gaan we daarmee om? Moet je een uitzondering 
maken voor huizen/gebouwen die niet kosteneffectief geschikt te maken zijn? 

Groet 

Plv. Directeur/MT-lid Warmte en Ondergrond 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

tel: 
mob: 

Van: EL@minbzkni> 

Verzonden: maandag 14 maart 202211:00 

Aan: 

CC: @minezk.nl>-

@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 

(Mminezk.nl> 

Onderwerp: RE: input passage GO 

Ha 

@minezk.nl> 

minezk.nl>; 

@minezk.nl> 

@minbak.nl> 

@minbzk.nl>-

NIP en hybride in programmaplaatje zoals beloofd nog gecheckt bij■ er•: 

Geen isolatiesubsidie via ISDE voor bedrijven en NIP richt zich op bewoners 

Hybride wel subsidie via ISDE voor bedrijven, maar maatregelen vooral gericht op bewoners. Voor ubouw 

(wat ook breder is dan bedrijven die onder ISDE vallen) gelden eigen stimuleringsinstrumenten. 

Wens dus om het zo te laten staan. Mocht de wens vanuit jullie zijn om het toch aan te passen dan moeten we het 

denk ik gewoon woensdag even voor het gezamenlijk DT agenderen, zodat we het er even wat diepgaander over 

kunnen hebben voordat het naar klimaat gaat. Hoor wel of dat nodig isl 

Verder in bijgaande versie: normering hybride op expliciet verzoe~op 2026 gezet. 

Groeten, 

Van: 

Verzonden: maandag 14 maart 2022 10:17 

Aan: 

CC: 

@minezk.nl 

minezk.nl> 

@rninezk.nl> 

Onderwerp: RE: input passage GO 

Beste 

@minezk.ni> 

@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 

minbzk.nl>; 

Veel dank voor jullie commentaar. Fijn dat dat om 10:00 gelukt isl In reactie: 
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- Ik neem bij de algemene passage een opmerking op dat die waarschijnlijk dubbelop zal zijn met bredere 

brief en dan weg kan (moeten we wel ergens die kleinkinderen kwijt, want onze minister wil 

rentmeesterschap er in). 

Hybride en NIP in plaatje zet ik even in klein verband uit. Weet niet waarom de keuze zo is gemaakt. 

Hopelijk lukt dat voor 12:00 en anders gaat het met disclaimer dat we er nog naar kijken naar Fin. 

Bij passage betaalbaarheid: ik heb de 'extra' zoals verzocht geschrapt. Voldoet deze passage nu aan jullie 

wensen? (snapte de zin hieronder niet helemaal). 

Bijgaand de laatste tussenstand, incl. verwerking opmerkingen van mijn DT. 

Groeten, 

Van 

Verzonden: maandag 14 maart 2022 10:03 

Aan: 

CC: 

@minbzk.nl> 

@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 

@minezk.nl> 

Ominezk.nl> 

Onderwerp: input passage GO 

@minezk.nl> 

@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 

@minbzk.nl>; 

Beste 

Zie bijlage voor onze laatste input (met klein voorbehoud van MT nabranders/wijzigingen). 

Feitelijk nog 2 zaken van onze kant: 

- afbakening van hybride en NIP in plaatje van 5 programmalijnen ( al dan niet met inbegrip utiliteit 
bredere ` balk') 

ergo 

- opnemen van ISDE bij passage over betaalbaarheid onder Woningen, in verhouding/consistent te houden met 
`extra stimulering'. In onze ogen is ` extra' tov wat nu bekend is. 

Vriendelijke groet, 

Directie Warmte en Ondergrond 

DG Klimaat & Energie 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 12594 AC 1 Den Haag 

Van: (@ minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 10:55 
Aan: 

CC: 

Ominezk.nl> 

Ominezk.nl>; 

(@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: input passage GO 

Ha~, 

@minezk.nl>= 
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Voor de brief heb ik het wel maandag 10:00 nodig, dat was al een verlenging van de deadline en met minder tijd 
kom ik in de knel, dus dan moet_ het bij jullie wat eerder hebben neem ik aan. 

Groeten, 

Van: (aDminezk.nl> 

Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 10:50 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: input passage GO 

@minbzk.nl> 
(@ minezk.nl>;■ (aDminezk.nl> 

Hoi, 
Bij ons een kleine change of plans. verzameld onze feedback eerst centraal en zal dit daarna naar jou 
doorzetten. Dit betekent dat wij in de oop van maandagochtend met onze feedback komen. 
Groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te mekten en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakeljkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade. van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of art bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain.information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message, The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakel tkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbónden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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A55.17 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

n a • 15 maart 2022 20:08 
5.1.2.e ; 

5.1.2.e ; 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

RE Normering in sta aanstaande maandag 
Bijlage 1 Passage GO in beleidsprogramma KE 3.O.docK Nota Passage GO in brief 
beleidsprogramma klimaat.docx 

Hoi allemaal, 

Bijgaand ter informatie ihkv onderstaande staf de versie van de GO passage beleidsprogramma die de minister 
vandaag heeft gekregen. Iets aangepast tov versie die jullie als laatst zagen, want EEMond normering er wat te 
ambitieus instaan voor mate waarin we dat hebben kunnen afstemmen. Specifiek op normering dus nog aangepast. 
Dit heeft minister vandaag in zijn tas gekregen en is dus de stand van zaken die hij maandag zal herkennen. Moest 
onder stoom en kokend water opeens, dus helaas met niemand behalve niMi3fgestemd. 

Groeten, 
5. t.Le 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsda 
Aan: 5.1.2.e 

@minbzk.nl> 
15 maart 202216:43 

@minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>; 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; CC: 
5.1.2.e @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl> 

5.1.2.e 

Onderwerp. RE: Normering in staf aanstaande maandag 

5.1.2.e @minbzk.nl>; 
5.1.2.e @minbzk.nl>; 

5.1.2.e 

Ha 5.1.2.e 
l® 

5.1.2.e 
t 

Al vast ten behoeve van de voorbereiding van het thema normering in de staf met de minister. Ik kan me op basis 
van de gesprekken tot nu iig de volgende punten voorstellen voor bespreking met de minister: 

1. 

2. 
3. 
4. 

Groet, 

Van: á.1.2.e (a7minbzk.nl> 
Verzonden: dinsdag 15 maart 202214:26 
Aan: 51,2.e 

Ominbzk.nl>; 
ODminbzk.nl>-

gDminbzk.nl>; 

Ca7minbzk.nl>; 
minbzk.nl> 

t@minbzk.nl>; 

5.12,e 

(Mminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Normering in staf aanstaande maandag 
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HiW 

Fijn dat jij dit wil oppakken, en goed om even samen met a ur en •'°'" te zitten over o.a..wat voor te leggen 
aan de minister, en wie wat daarin doet. Vrijdag zitten we nlijk me Iedereen die bezig is met normering, 
alleen dat Is te laat om de nota voor de bespreking met de minister te maken met de verschillende opties, zoals 
5.12.e hieronder voorstelt 

5.1.2.e 
:.i," 

lukt dat bljv morgenmiddag begin middag (14u?) of einde middag (17u?). En Ik zou zeggen 
s.,.zé 5.1.2.e - n Ik. met 

En ik sc a e nog even met® 

5.1.2.e 

zodra hij klaar is met cursus hierover. 

Van: 1 5-1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 15 maart 202213:17 

Aan: 
5.1.2.e 

á.1.2.e (Mminbzk.nl>; 

CC: 

minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

@minbzk.nl>; 

Cominbzk.nl>; 5.1.2.e 

minbzk.nl> 

Onderwerp: Normering in staf aanstaande maandag 

Urgentie: Hoog 

Dag 

Zie onder: we krijgen de kans ;) om maandag a.s. in de staf met de minister het thema normering 
(verplichtingen) voor verduurzaminq te bespreken. Is ook behoefte aan omdat op in leder geval een aantal punten 
politieke guldance erg belangrijk ik. en ik zijn al enige tijd bezig om de vraagstukken op een rij te zetten 
voor verduurzaming. Oa in een ove eg a.s. vrijdag van 1,5 uur. 

Ik zou graag met jullie bespreken welke ounten we aan de minister voorleggen maandag.  Zal In leder geval gaan 
om de te kiezen lijn verplichtingen mbt wonïnglsolatie voor bestaande woningen. Ik kan verder rijtje maken op 
basis van gesprekken die we al hadden. 

CM en 5-1.2-e : wie van jullie is meest logisch? 

:lukt het om woensdag of donderdagochtend een moment te prikken met 5.1.2.e 
en o 

Met groet, £= 

Van,g ~Prninbzk.ni> 

Verzon en: dinsdag 15 maart 2022 09:51 

Aan: 

CC: 

Ca7minbzk.nl> 

Ca?minbzknl>; 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Onderwerp: Normering in staf aanstaande maandag 

Ha®, 
Zie geel hieronder. Blijkbaar is er in de staf met minister van gisteren afgesproken om volgende week maandag in de 

staf het Programma versnelling verduurzaming GO weer terug te laten keren. Inclusief normering en de afwegingen 

die daarbij spelen. 

Ik kan wel wat voor hybride aanleveren, maar heb geen tijd om alle inbreng te coordineren. Zou jij dit kunnen doen? 

(dus juiste input uitvragen en mensen uitnodigen). Of is er iemand anders in het groepje dat je hebt verzameld die 

dit kan oppakken? Ik heb■ om meer info gevraagd, maar. hij heeft cursus en ik krijg geen reactie. Ik zal er zelf ook 

bij zijn vanwege het gesprek over de brieven waadMen ik mee bezig zijn. 

Groeten, 
5.1.2.e 
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Van: 5.1.2.e minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 202217:13 

Aan: 

CC: 

@minbzk.nl>; 

(Mminbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 

minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 1.2.e 

OK, ik kijk graag vanavond even mee. 
We moeten deze week de stukken Insturen, denk dat we de minister voor deze schriftelijke ronde paar simpele 
keuzes moeten voorleggen. 

Bijvoorbeeld: 
a) Normering nu wel concreet opnemen ook qua beoogd jaartal omdat we dan niemand later In proces 

verrassen en voldoende tijd hebben om discussie interdepartementaal in meerdere rondes te voeren. 
Daarbij kunnen we later nog wat terugschroeven als dat vanuit financiêle en technische haalbaarheid en 
uitvoeringscapaciteit nodig blijkt. 

b) Normering nu met bandbreedte op te nemen, met voor- en nadelen. 
c) Normering wel opnemen qua richting maar zonder concrete jaartallen, zodat we daar maandag in 

programmastaf nog goed over kunnen spreken in huis voordat we deze getallen interdepartementaal gaan 
delen. 

Waar nodig onderscheid maken tussen wat In CA is aangekondigd en normering bestaande bouw die we in 
achterzak hebben. 
Kan je hiermee uit de voeten? 
Voor maandag programmastaf hebben we denk ik inhoudelijke afwegingen nodig bij demogelijke normenvan 
normering Soed.,om,daar.uiteraard,00k directie Wonenbij_uit_te_nodigenen EZK! 

Van: minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 202213:53 

Aan: 
CC: - 

Paminbzk.nl>; 

@mínbzk.nl> 
@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 

minbzk.nl>; I 5.1.2.e 

Ha• 

Vandaag nota naar minister over de tekst lukt niet. Ik zit de hele middag in overleg en had tot nu nodig om tekst 
stabiel te krijgen. Ga vanavond nota tikken en dan kan die morgen de lijn door en de tas in. Halen we alleen deadline 

EZK voor DO 55% waarschijnlijk niet (woensdag), maar dat is dan maar even zo. Ze hebben dezelfde versie als IRF nu 

ontvangen voor trilateraal morgen, dus weten dat we er mee bezig zijn en waar we staan. 

Groeten, 
5-12.e 

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 202211:52 
Aan: 5_1_2.e_ @minbzk.nl>; 

CC: @minezk.nl>; 

minbzk.nl> 

@minezk.nl>; 

@minbzk.nl>; 
@minezk.nl> 

51.2.e 

•-5:1.2:e @minbzk.nl> 

@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 

.ri 1 2..e__ _ 

5. 1.2.e 

Onderwerp: RE: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 

Minister wil deze tekst graag nog even zien voordat dat Interdepartementaal wordt gedeeld, juist op punt van 
normering — ook op terrein van koop. Kan dat vandaag in de tas met korte nota + planning EZK-programma? 
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Van:•MSW, - @minbzk.nl> 

. Verzon 

Aan: @minezk.nl>; 5.1.2.e , 5.1.2.e  @minbzk.nl>; 

5.1.2.e@minbzk.nl>; 

@minezk.nl>; 

@minbzk.nl>; 

(mminezk.nl> 

Onderwerp: Normering hybride tekstvoorstel - graag jullie akkoord 

Urgentie: Hoog 

Pminezk.nl>; 

@minezk.nl>; 

5.1.2.e 

I 5.1.2.e 

Hoi•. 

Zie mail ,5.1.2.e hieronder (en appje aarM) over hoe we de norm hybride opnemen. Suggestie om aan beide 

wensen te voldoen: 

Z_De_inzet is om In 2026 een verplichting In te voeren om een hybride warmtepomp aan te schaffen 
als de mono cv-ketel aan vervanging toe Is ende woning daartoe geschikt is•Bij hët_bpealen van 
hét éxacte moment van invoering wordt rekening gehoudén met de productie- en 
prbeidscapacitelt In de markt. Hiervoor worden afspraken gemaakt_met-producente en 
'Installateurs! 

Ik heb alleen het laatste punt niet verwerkt, omdat de normeringsvormen die we onderzoeken de onvoldoende 

geisoleerde woningen uitzonderen. (anders normeer je voor een label G woning in een keer 3 fabelstappen én een 

nieuw apparaat, dat zou wel heel kostbaar worden). 

Zijn jullie hiermee akkoord? Hoor graag zsm jullie reactie ivm verzending aan de IRF tbv trilateraal. 

Groeten, 

w 

Van @minezk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 202211:25 

Aan: 

CC: 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

@minezk.nl> 

minezk.nl>; 

@minbzk.nl> 

@minezk.nl>; 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: input passage GO 

Hol 
Ik he • 5.1.2.e zojuist ook al geappt, maar de tekst rond normering hybride vanaf 2026 vind Ik nu te 
ongeclausu eerd. 
We zullen in de tekst aandacht moeten besteden aan een aantal voorwaarden die zullen moeten zijn Ingevuld, 
zoals: 
-voldoende productlecapacitelt 
-voldoende Installateurs 
-is er bestuurlijk commitment van de sector aan bovenstaande randvoorwaarden? 
-aanpassingskosten onvoldoende geisoleerde gebouwen: hoe gaan we daarmee om? Moetje een uitzondering 
maken voor huizengebouwen die niet kosteneffectief geschikt te maken zijn? 

Groet 
5 1.2.e 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
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tel: 
mob: 

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 202211:00 
Aan 
CC: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

@minezk.ntr, 
@mïnezk.nia; 
@rnlneik.nl>; 

5.1.2.e 
@minezk,nl> 

5.1.2.e 
@minezk.n!>; 

@mïnezk,nl>; 
ja} minbzk.nl> 

@minezk .nl>• 
5.1.2.e 

@mínbzk.nl>-
5.1.2.e 

5.1.2.e 

Onderwerp: RE: input passage GO 

Ha 5.1.2.e 

NIP en hybride in programmaplaatje zoals beloofd nog gecheckt bij en~ 
Geen isolatiesubsidie via ISDE voor bedrijven en NIP richt zich op bewoners 
Hybride wel subsidie via ISDE voor bedrijven, maar maatregelen vooral gericht op bewoners. Voor ubouw 
{wat ook breder is dan bedrijven die onder ISDE vallen} gelden eigen stimuleringsinstrumenten. 

Wens dus om het zo te laten staan. Mocht de wens vanuit jullie zijn om het toch aan te passen dan moeten we het 
denk ik gewoon woensdag even voor het gezamenlijk DT agenderen, zodat we het er even wat diepgaander over 
kunnen hebben voordat het naar klimaat gaat. Hoor wel of dat nodig is] 

Verder in bijgaande versie: normering hybride op expliciet verzoek Mop 2026 gezet. 

Groeten, 

Van: M~ 
Verzon  en: maandag 14 maart 202210:17 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 
5.1.2.e  

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>; 
@minezk,nl> 

Onderwerp: RE: input passage GO 

Beste 5.1.2.e 

@minezk.nl>; 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

(@minezk.nl> 

5.1.2.e @rnïnbzk.nl>; 
@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 



Van: 5.1.2.e 
Verzonden: maandag 14 maart 202210:03 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e Prninbzk.nl> 
5.1.2.e _ @minezk.nl>; 

(uu•minezk.nl> 

•F,3minbzk.nl>; 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
minezk.nl>; 

gDminezk.nl>; 
minezk.nl> 
t@minezk.nl>; 
t@minezk.nl> 

Onderwerp: input passage GO 

Beste 5.,z. 

Zie bijlage voor onze laatste input (met klein voorbehoud van MT nabranders/wijzigingen). 

Feitelijk nog 2 zaken van onze kant: 

- afbakening van hybride en NIR in plaatje van 5 programmalijnen (al dan niet met inbegrip utiliteit — ergo 
bredere'balkl 
- opnemen van ISDE bij passage over betaalbaarheid onder Woningen, in verhouding/consistent te houden met 
`extra stimulering'. In onze ogen Is 'extra' tov wat nu bekend Is. 

Vriendelijke groet, 

1 5.1.2.e 

Directie Warmte en Ondergrond 
DG Klimaat & Energie 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 12594 AC 1 Den Haag 

Van: - minbzk.ni> 

Verzonden: vrijdag 11 maart 202210:55 
Aan: 
CC: 

minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: input passage GO 

Ha 1aue 
I 

Cáminezk.nl> 
@minezk.nl>; 5.1.2.e (Mminezk.nl>; is.1Ze 

Voor de brief heb ik het wel maandag 10:00 nodig, dat was al een verlenging van de deadline en met minder tijd 
kom ik in de knel, dus dan moet 5.'z,e het bij jullie wat eerder hebben neem ik aan. 

Groeten, 

Van: minezk.ni> 
Verzonden: vrijdag 11 maart 202210:50 
Aan: - (@minbzk.nl> 
CC: - (áminezk.ni> 

Onderwerp: input passage GO 

Hoi 
kl2e 

(@minezk.nl> 
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Bij ons een kleine change of plans. §^erzameld onze feedback eerst centraal en zal dit daarna naar jou 
doorzetten. Dit betekent dat wij in e oop van maandagochtend met onze feedback komen. 
Groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toefleronden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te meloen en het bericht te verwideren. De Staat aanvaardt geen aansprakel Ikheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbanden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain Qdormation that is not Intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

Dit beticht kan Informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Inden u niet de geadresseerde bent of dit bericht a bcrsrev•eloj7o  aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te vervrirnnlderen . De Staat aanvaardt geen aansprakel ikheid voor schade, van welke aard ook, de 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended kor you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit berent kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. inden u met de geadresseerde bent of dit bericht a 
verzocht dat aan de afzender te melden err het bericht te verwilderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel tldreid voor 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability kor damage of any kind resulting 
electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 



are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

8 



A55.18 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

maandan 14 maart 2022 09:08 

RE: Notitie - opties loslaten 2-maatregeleneis ISDE/ SEEH - vraagje irt (hybride) warmtepompen 
Digitaal Rapport Hybride verwarmingssystemen_NVI.pdf 

Hl allen, 
Als Ik optie drie in het doc.: "iedere isolatiemaatregel die voldoet aan kwaliteitseis krijgt subsidie (20 of 30%). Al 
of niet met jaarlijks lager wordende subsidies. 
om 
vers 
onder. 

eens met M, of een woning voor hybride geschikt is hangt van veel factoren. Het gasverbruik 
t on ettend per peywoning, en dus ook de mogelijk besparing (en terugverdientijd). Zie ook figuur 

NB: gezien alle berichtgeving over gekte op de Isolatiemarkt lijkt me ook wel een vraag of je nu nog meer moet 
stimuleren. 
0 _: heb jij toevallig cijfers over de hoeveelheid woningen waar beter meteen twee maatregelen genomen 
kunnen worden (al dan niet omdat dat ze geschikt maakt voor hybride?) 
Groeten, 

Van: 
14 maart 2022 09:00 

Onderwerp: RE: Notitie - opties loslaten 2-maatregeleneis ISDE/ SEEH - vraagje irt (hybride) warmtepompen 
Ha 
Dank voor de check. Ik merk dat ik nog een paar vragen heb bij je mail: 

1. Wat is optie 3? 
2. Mag ik dit met onze team-hybride-genoot■ van EZK delen? 

De informatie die je vraagt is er denk ik niet. Het hangt van heel veel factoren af of een huis geschikt is voor hybride 
(gasverbruik, warmte-afgiftesysteem, isolatieniveau) en ik denk dat we dit type gedetailleerde informatie niet 
hebben. Over het algemeen wil je voor hybride op B, C, D zitten (dus veel maatregelen nemen in slechte huizen is 
dan aantrekkelijk), maar ook dat is niet in steen gebeiteld. Na B is verder door isoleren voor AE op een gegeven 
moment weer aantrekkelijker. 
Heb eerder de één maatregel opties met- besproken en was na dat gesprek persoonlijk wel voorstander van de 
staffel-methodiek, omdat het me zonde lijkt van de stimulerende werking om dat element helemaal op te geven. 
Maar als de TK de andere kant op drukt en de middelen niet het probleem zijn kan ik me de aantrekkelijkheid van 
optie 2 ook voorstellen. 
Groeten, 
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Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 2022 07:28 

Aan: 

CC: 

@minbzk.ni>; 

(c•minbzk.nl> 

(a)minbzk.nl> 

Onderwerp: Notitie - opties loslaten 2-maatregeleneis ISDE/ SEEN - vraagje irt ( hybride) warmtepompen 
Morning ladies, vraagje: we bespreken vanmiddag de verschillende opties van 1 maatregel te nemen bij de ISDE. 
EDr zijn nog 2 serieuze opties over: 

1. Een staffel: bijv 15% bij een maatregelen en 30% bij twee maatregelen — zo blijf je stimuleren dat 
mensen niet gaan uitstellen en meteen twee grote dingen aanpakken 

2. Een Maatregel voor 20% of 30%: heel laagdrempelig, maar dus zonder stimulerend effect voor meer dan 
1 maatregel doen, minder doelmatig etc 

Vanmiddag tussen 17-18 bespreken we deze opties met EZK en RVO. Ik weet van EZK ~ en—) dat ze 
met name ook vanuit stimuleren hybride WP ook voorstander zijn voor optie 3. Dus nu zorgen dat er vooral bij 
heel veel huishoudens wordt geisoleerd, en via een maatregel zonder staffel de beweging op gang helpen. Klinkt 
zeker ook aantrekkelijk. Wat ik mij afvraag is, of jullie weten bij hoeveel woningen er gewoon ook beter meteen 
twee maatregelen genomen kunnen worden, voor beste werking van de warmtepomp, sowieso bij alles 
vooroorlogs wat nog niet goed is aangepakt toch? Zou handig zijn te kunnen staven met cijfers, hebben jullie 
zoiets op de plank liggen? 
Ik hoor het graag alvast bedankt! 
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A55.19 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Collega's, 

@TechniekNededand.nl> 
on er a. 17 maart 2022 14:56 

U• a ate Story ine PPT 
Commitmentmodel Hybride-era PS 1DK TNL NVI.pptx 

@bynex:nl 

Ik ben jullie nog een update van de storyline PPT verschuldigd. Ik heb wat kleine aanpassingen gedaan nav ons 
recente overleg. Wat mji betreft sturen we deze presentatie mee voor het bestuurlijk overleg van maandag. Met de 
boodschap dat het een ruwe opzet is, maar wel onze gezamenlijke gedachtelijn. Dat we dit komende weken verder 
uitwerken en onderbouwen met een plan voor presentatie. 

Ok? 

PS.- kan jij deze versie wel openen? 

Met vriendelijke groet, 

T 
M 
E —@TechniekNederland.nl 
W technieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 
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A55.20 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

woensdaa 16 maart 2022 17:03 

RE: Notitie - positionering hybride in jaartal 

■.xlsx 

Dag., 

Ik heb wat sommetjes gemaakt. Het is nog niet vervolmaakt, maar een goede stap denk ik. Ik bel je even. 

Van: 

Verzonden: woensdag 16 maart 2022 08:00 

Aan:— 
Onderwerp: FW: Notitie - positionering hybride in jaartal 

Hoi 

Kom jij hier nog aan toe om naar te kijken? Zou mooi zijn als wij voor eind deze maand (dan kan het nog mee in 
traject van -) tot een keuze kunnen komen over de argumentatie van jaartal hybride WP. Evt. morgen over 
bellen? 

Groet, 

• 

Van: 

Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 14:03 

Aan:—@minbzk.ni 

Onderwerp: Notitie - positionering hybride in jaartal 

Hoi 

Ik heb een eerste aanzet geschreven m.b.t. de discussie over het noemen van een jaartal voor de hybride WP. 
Zou jij deze willen aansterken met jouw input? (zoveel mogelijk tekst en geen opmerkingen) Idealiter sturen we 
dit medio as week naar onze werkgroep hybride WP. Dan kunnen we relatief snel een knoop doorhakken over de 
argumentatie en het genoemde jaartal. 

Met vriendelijké groet, 

Beleidsmedewerker 

M inezk.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
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This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages 
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A55.21 

Van: @minezknl> 
Verzonden: on er a • 17 maart 022 17:02 
Aan: - TechniekNederland.nl'; ■@sijbring.nl'; 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

@tec rne n- • e an • . nl';, 
Stu 1 en overleg as maandag' versne mg y n e warmtepompen ' 
Bespreekmemo_versnelling hybride warmtepompen-210322 1.O.docX Commitmentmodel 
Hybride-era PS JDK TNL NVA.pptx 

Dag allen, 

In de bijlage vinden jullie de stukken voor het overleg van komende maandag. Het gaat zowel om een 
bespreekmemo/agenda en een powerpoint (sluit aan bij agendapunt 3). 
Indien nodig zal per agendapunt nog een mondelinge toelichting worden gegeven. 

Groet, 

--Oorspronkelijke afspraak--
Van 
Verzonden: vrijdag 4 maart 202214:47 
Aan: @technieknederiand.nl ; 

@TedmiekNederiand.nl'; @sijbring.nl'; 
CC: 
Onderwerp: Overleg versnelling hybride 
Tijd: maandag 21 maart 202213:30-14:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Webex 

04-03-2022-LR 
Beste deelnemers, 
Na telefonisch contact is hierbij het officiële vergaderverzoek. 

Met vriendelijke groet, 

managementondersteuner 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Bouwen & Energie 
Directoraat Generaal Bestuur Ruimte en Wonen 
Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 1 Kamer Z.20.126 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

tel:-

email: minbzk.nl 

aanwezig op maandag(ochtend) , dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
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Let op: bezoekers dienen zich bij binnenkomst te legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs of een Europese ide 

— De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. — 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

Vergaderingnummer (toegangscode): 

Wachtwoord voor vergadering: _ 

...... 3á.4,Wa•..t•i.. .. 

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 

Netherlands Tall 

United States Toll 

Deelnemen via telefoon 

Netherlands Toll 

United States Toll 

Algemene inbelnummers 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 

P rii ksvideo.webex.com  

kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

Kies ( nc.webex.com 

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven. 

Hebt u hulp nodig? Ga naar http-Ijhelp.webex.com 

z 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

,Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakel tkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages 
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A55.22 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

maan a• 14 maart 2022 09:22 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE On • er* ee GO voor beleidsprogramma KE 
Opties aankondiging normering hybride uitgewerkt - ter bespreking in gezamenlijk overleg woe 
16-03 

Hoi ma 

We hebben woensdag een overleg staan met DTW&O waarin we het hier over gaan hebben. Keuze over jaartal 
normering moet echt nog even gezamenlijk gemaakt worden, want we zijn er afgelopen woensdag nog niet 
uitgekomen. Zie desgewenst bijgaande mail en nota die we hiervoor voorbereid hebben. 

Ik zou heel graag een voorzichtigere zin over normeren opnemen in de versie die we zo naar financiën sturen. 
Strenger normeren gaan ze altijd ok vinden, dus later — na gesprek woensdagochtend - ambitieuzer formuleren kan 
altijd nog, terugkrabbelen wordt denk ik minder makkelijk. Woensdagochtend de keuze maken is op tijd om die 
versie die naar het DOSS% gaat te halen, dus gaat alleen om wat we vanochtend naar Fin sturen. 

Ok als ik het aanpas voor nul 

Groeten, 
5.1 2.e 

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 
Verzonden: maandag 14 maart 2022 09:15 
Aan: - @minbzk.nl> 
CC: - @minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Onderdeel GO voor beleidsprogramma KE 

Hot CM 

De minister gaf wel aan dat uitvoerbaarheid van de maatregel een factor Is waar bij rekening mee wil houden. 
Gezien ook de berichtgeving over tekorten van hybride warmtepompen lijkt het me wel goed om de passage: 
%Vanaf 2026 wordt het verplicht om een hybride warmtepomp aan te schaffen ais de Cv-ketel aan vervanging toe 
Is en de woning daartoe geschikt is" te checken bij TNL en de NVI. 

Groeten, 

Van: @minbzk.ni> 
Verzonden: zondag 13 maart 202210:34 
Aan: 5.1.2.e @minezk.nl> @minezk.ni>; 

5.1.2.e zk.nl> 
CMminbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 
Onderwerp: Onderdeel GO voor beleidsprogramma KE 

b 1.2 e,~ en 
e • eérffé concep voor onderdeel qebouwde omoevinc In belelds ro ramma Klimaat en Ene 

Nadrukkelijk work In progress. 

1 
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Dus laten we nu niet op voorhand zoeken naar redelijke midden, maar opschrijven wat we denken dat nodig is om 
doelen te kunnen halen. 
Graag zien we jullie commentaar en zo mogelijk nog concretere suggesties voor doorrekenbare beleidsopties 
tegemoet. 
We komen nog op de lijn over hoe we proces komende dagen verder doen. 
Morgen weer moedig voorwaarts ... O ! 

z 



A55.23 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

vri'da • 11 maart 202213:25 

CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

); 
Opties aan on - iging normenrag • n • e urtgewe 
16-03 

-ter • aspremzamenljk  overleg woe 

Keuze aankondiging normering hybride in beleidsprogramma.docx 

Beste allemaal, 

In het gezamenlijk overleg van afgelopen woensdag hebben we de aankondiging van normering voor hybride 
besproken. Daar is toen geen definitieve keuze gemaakt over de vorm. Vanuit de werkgroep hybride hebben we wel 
behoefte aan een gezamenlijke afspraak om mee verder te gaan en willen we nog eenkeer de opties goed op tafel 
leggen om geinformeerd deze keuze te kunnen maken. 

Bijgaande nota beschrijft de drie opties voor aankondiging en de afwegingen die daarbij spelen. Willen jullie hier 
kennis van nemen? 
We zouden aanstaande woensdag graag het eerste kwartier van het overleg om 11:00 hierbij stil staan. 

Dank en groeten, 

0 
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A55.24 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

woensdaa 16 maart 2022 09:05 

RE: Reactie NIP TK brief 
CONCEPT NIP TK brief - 2022 03 15 LdR.docx 

Ha-, 

. Ik zie geen aanleiding op basis van hiervan teksten te wijzigen. Heb hier en 
daar gereageerd op opmerkingen, 

Groeten, 

Van: @minbzk.nl> 
Verzonden: woensdag 16 maart 2022 08:49 
Aan: @minbzk.nl>;. 
Onderwerp: FW: Reactie NIP TK brief 

@minbzk.nl> 

hoi _en -, 

_ heeft wat opmerkingen die (o.a.) betrekking hebben op hybride. En over arbeidsmarkt. 
Kunnen jullie svp kijken of dat volgens jullie aanleiding geeft tot het aanpassen van de tekst? Zo ja: kunnen jullie 
(als het'op jullie terrein ligt') svp concrete tekstvoorstellen doen? 

Alvast bedankt! 

Van: @TechniekNederland.nl> 
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 20:39 
Aan: 
CC:—  WEN (@ minbzk.nl> 

(EDm nnbzk.r 1> 
Onderwerp: Reactie NIP TK brief 

Vanuit mijn kant korte reflectie op NIP,.zie bijlage. Hoop dat deze op-en aanmerkingen op mobiele device 

door komen. Opmerkingen zijn veelal bedoeld ter ondersteuning bij de verdere uitwerking. 

Algehele nabranders 
A. Er wordt in het begin van de brief gesproken over een breder doel van het NIP en dat het niet enkel 

maatregelen van isolatie en ventilatie betreft maar breder pakket aan verduurzamingsmaatregelen en 
energiebesparing. Ik meen ook te lezen dat hybride hier dan een onderdeel van zou moeten uitmaken. Zeker 

betreffende een extra inzet op communicatie voor hybride worden wij graag betrokken. 
B. De installatiemarkt wordt momenteel overspoelt met vraag; grootste bottleneck is hier de 
beschikbaarheid van materiaal. Een extra stimulering van vraag lijkt niet geheel passend tov de situatie 

waarin wij ons verkeren. Eenzelfde type geluid krijg ik deels terug vanuit isolatiepartner de vraag is zeer 
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sterk toegenomen, dat kan men al moeizaam aan. De vraag is dan ook waarop dit NIP zich 
`programmatisch' gaat richten. Het lijkt er in te spelen op creëren van meer vraag. Ik zou willen pleiten om 
ook meer inzet te plegen op verbeterd en efficiënter aanbod. 
C. In het verlengde van bovenstaande mist binnen de voorgestelde programmering echt een strategie op 
krapte arbeidsmarkt en schaarste materieel. Dit moetje ook niet te groot willen maken, ligt ook deels bij 
andere bewindspersonen en departementen. Maar op de huidige werkwijze is 3 miljoen woningen isoleren 
naar de Standaard wel een erg utopische gedachte. Neem aan dat onder dit programma mogelijk een 
onderbouwing ligt hoeveel uitvoerend personeel tot DHZ additioneel nodig is en welke materiaalstromen 
extra opgang moet komen om doelstelling te halen. Wat ik mis of we kunnen borgen dat we afdoende 
materiaal (plastics, hout, glas, PUR, isolatie etc.) hebben om 3 miljoen woningen te voorzien. Daarnaast zou 
er mogelijk ook gedacht moeten worden aan productontwikkelingen die het veilig en adequaat aanbrengen 
van isolatie sterk vereenvoudigen. Daarnaast mist een passage voor het extra opleiden/bijscholen van 
adviseurs isolatieteams en medewerkers isolatiebedrijven om dit efficiënt te doen. 
Het verbaasd dat bovenstaande elementen (halvering installatietijd; efficiëntere verkooptraject; bijscholing) 
wat in wezen de kern is van een opschalingsprogramma hybride op geen wijze terugkomt in het NIP. 

Dit voor zover mijn korte terugkoppeling. De tijd ontbreekt om voor donderdag verder inhoudelijk te 
reageren. 

Ik wens jullie succes bij de verdere totstandkoming. Wij houden ons aanbevolen om zeker de communicatie 
isolatie en hybride goed met elkaar af te stemmen. 

Groet, 

Outlook voor iOS downloaden 

Programmamanager 

M 
E -@TechniekNederland.nl 
W tech nieknederland.ni 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 
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Bijlage bij A55.17 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Passage GO in brief beleidsprogramma klimaat 

TER BESUJ MORNING 

Nom eetlef openbaar 
Nee 

o,u:e raferarrtle 

Datum 
14 maart 2022 

opgesteld door 

samonowam met 
wanrrts en ondergrond - mc 

Bylaga(n) 
2 

nota 

Aan MVRO 
Van B&E 

Aanleiding 
Op maandag 7 maart hebben we met u de hoofdlijnen van het programma 
versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO) besproken. Inmiddels 
begint ook de interdepartementale afstemming over het beleidsprogramma 
klimaat van de minister voor KE en de Kamerbrief waarin dit zal. landen. U 
ontvangt bij deze nota het eerste concept voor de passage over de gebouwde 
omgeving (bijlage 1). Tijdens de interdepartementale afstemming in de komende 
weken is er nog volop ruimte om passages te wijzigen en aan te vullen. EZK wil 
graag eerste beeld nu ophalen van wat sectoren kunnen laten landen in het 
beleidsprogramma. 

Geadviseerd besluit 
• U wordt verzocht uiterlijk woensdag eventuele eerste opmerkingen bij 

bijgaande concepttekst te delen, zodat deze meegenomen kunnen worden 
in de versie die interdepartementaal wordt afgestemd. 

• U wordt ook verzocht uw eerste ideeën bij de presentatie van normering 
te delen, zodat wij deze kunnen verwerken in het stuk en/of maandag In 
de staf met u kunnen bespreken. 

Kern 

PrWes 
• De passage over de gebouwde omgeving in het beleidsprogramma klimaat 

betreft een samenvatting van het programma versnelling verduurzaming 
gebouwde omgeving dat gelijktijdig in een eigen brief van u en de minister 
voor Klimaat & Energie naar buiten gaat. 

• De planning voor beide brieven is publicatie eind mei. Daarbij geldt wel dat 
het grootste deel van de inhoud al eind april afgestemd moet zijn, aangezien 
1 mei de deadline is voor het aanleveren van klimaatmaatregelen aan het PBL 
(= de Inhoud van de brief) voor de klimaat- en energieverkenning. 

• De tekst die nu voor ligt wordt op 16 maart voor het eerst 
interdepartementaal gedeeld In een directeurenoverleg. Daarna volgen nog 
een ACKE en MCKE naar verachting in twee rondes en uiteindelijk eind april 
MR. In bijlage 2 vindt u een planning van het Interdepartementale 
afstemmingsproces. 
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• De eigen brief met het volledige PVGO wordt vanaf half april 
interdepartementaal afgestemd. Hier wordt u volgende week in een 
programmastaf verder over geinformeerd. 

Verwerking ideeën uit de staf PVGO 
• De passage bevat de elementen die we met u besproken hebben in het 

overleg van vorige week maandag over dit programma, waaronder: 
o Het Idee van rentmeesterschap 
o Het gaat nog te langzaam, nu is het moment om te versnellen voordat 

we te laat zijn. 
o Versnelling op drie vlakken: gebiedsgericht, In Individuele woningen 

en gebouwen en vla opschaling van duurzame bronnen en gassen. 

5.2.1 

Hoe kondigen we normering aan? 
Wanneer we het over normering hebben, gaat het grofweg over de onderstaande 
drie opties: 

1. Normering hybride warmtepompen: onderdeel CA. 

BUlten I-ek,VI)dte 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. Billagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 1 

Adl. Hybride: Voor normering van hybride warmtepompen is In de huidige brief 
zoals besproken een jaartal opgenomen (2026). Hierbij geldt dat dit het uiterst 
haalbare Is, wanneer alles mee zit en iedereen levert. Met name op het gebied 
van capaciteit (productie en arbeid) en kostendaling zijn stevige afspraken met de 
sector randvoorwaardelijk om deze normering In te kunnen voeren. Deze 
randvoorwaarden zijn daarom opgenomen in de brief. 

Buiten reikwijdte 

orme reterertle 

Datwn 

14 rnaaR 2022 
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Bijlage bij A55.20 
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Bijlage bij A55.21 

Bespreekmemo 

Betreft: Overleg versnelling hybride warmtepompen 

Datum: 21 maart 2022 

Tijdstip: 13:30-14:30 

Aanwezigen: Doekle Terpstra, Henk Sijbring, , 

Agenda: 

1. Normering i.r.t. kamerbrief beleidsprogramma 
2. Organiseren bestuurlijk overleg 
3. Suggestie VSK sector + rijk 

1. Tekst over normerinq i.r.t. kamerbrief beleidsprogramma (korte termiin) 

In reactie op het pleidooi voor normering en op basis van de aankondiging in het Coalitieakkoord is 
onderstaande concepttekst opgesteld als onderdeel voor het beleidsprogramma. Graag vernemen 
wij jullie reactie en gaan we graag in gesprek over de wijze waarop invulling kan worden gegeven 
aan de afspraken. 

Voorstel tekst beleidsprogramma: De inzet van het kabinet is om de opschaling van hybride 
warmtepompen zoveel mogelijk te versnellen. Uitfasering van de cv-ketel via normering is hiervoor 
een effectief instrument en geeft ook duidelijkheid aan consumenten en de markt. Voldoende 
productie en installatie capaciteit is daarbij wel een belangrijke randvoorwaarde, en zal door de 
markt moeten worden gerealiseerd. Het kabinet heeft daarom met installateurs (Techniek 
Nederland) en fabrikanten (vertegenwoordigd door de Nederlandse Verwarmingsindustrie) 
afgesproken om voorbereidingen te treffen om in 2026 een verplichting in te kunnen voeren om 
een hybride warmtepomp aan te schaffen als de mono cv-ketel aan vervanging toe is en de woning 
daartoe geschikt is. Ten behoeve van het bepalen van het exacte moment van invoering zal nader 
onderzoek worden gedaan naar exacte vorm en maatvoering. 

Gevraagd besluit: akkoord op deze tekst 

2. Organiseren bestuurlijk overleg ( korte termijn)  

Het organiseren van een bestuurlijk overleg waarin bovenbedoelde afspraken kunnen worden 
bekrachtigd. Het gaat om het zo snel mogelijk opschalen van de productie en installatie capaciteit. 

Voorstel: Een bestuurlijk overleg met minister de Jonge, of minister letten, Nederlandse 
Verwarmingsindustrie, incl. verschillende CEO's van fabrikanten (o.a. van Remeha, Intergas, Itho 
Daalderop) en Techniek Nederland. 

Gevraagd besluit: akkoord op het plannen en verder uitwerken van dit gesprek. 

3. VSK beurs 2022 (mei 2022) - in bijlage eerste concept  

Het voorstel is om op de VSK ( installatiebeurs) door Techniek Nederland aan te kondigen dat de 
hybride warmtepomp het nieuwe normaal voor verwarmen wordt. Waarna dit zal worden 
bekrachtigd door een van de twee bewindspersonen (BZK/EZK). Een eerste concept versie is 
meegestuurd als bijlage. 

Gevraagd besluit: akkoord dat deze route verder wordt uitgewerkt. 



Bijlage bij A55.23 

C•••. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

TM BESP~Na 

Nora eetla( openbaar 
Nee 

omee reterentle 

oat•un 
10 maart 2022 

DT B&E en MT W&O 
Werkgroep hybride warmtepompen 

Aan 
Van 

nota T 
samengmwerkt met 

Keuze aankondiging normering hybride In 
beleidsprogramma 

Bylsae(n) 
0 

Aanleiding 
Op woensdag jl. stond aankondiging van normering voor hybride warmtepompen 
geagendeerd in het gezamenlijk DT-overleg B&E en W&O. We hebben toen geen 
definitieve keuze gemaakt over de aanpak. Deze nota dient om in de 
vervolgbespreking op 16-03 alle informatie te hebben om alsnog gezamenlijk een 
keuze te maken waarmee we de interdepartementale besluitvorming in gaan. 

Geadviseerd besluit 
Beide DT's worden geadviseerd kennis te nemen van de opties en afwegingen 
daarbij en gezamenlijk tot een keuze te komen voor de vorm van aankondiging 
die we in het beleidsprogramma gaan opschrijven. Met als opties: 

1. Aankondiging specifieke normeringsroute zonder onderzoeksdisciaimer, 
met jaartal. 

2. Aankondiging met jaartal-range en onderzoeksdisclalmer, TK voor kerst. 
3. Aankondiging 'voor 2030' met onderzoeksdisdaimer. TK voor kerst. 

Het advies van de'werkgroep hybride warmtepomp is om niet voor optie 1 te 
kiezen. 

Kern 
1. Wat zijn de mogelijke normerings-routes? 

Op dit moment hebben we genoeg vooronderzoek gedaan én is genoeg van het fit 
for 55 pakket bekend om de normeringsoptles voor de hybride warmtepomp terug 
te brengen tot twee realistische routes: 

1. Installatie-eisen: In het Bbll etsen stellen die gelden bij vervanging van 
de ketel, waardoor een mono cv-ketel op dat moment niet meer voldoet. 

2. Ruimteverwarming etsen: In het Bbl eisen stellen die gelden op een nader 
te bepalen natuurlijk moment (mutatie/verbouwing) die er op neerkomen 
dat je vanaf dat moment voor je ruimteverwarming een minimaal aandeel 
hernieuwbare energie moet bereiken. 

Adi. jngtallatie-eisen Geldt bij vervanging (=(430.000 per jaar) in situaties 
waarin het duurzame alternatief economisch haalbaar Is (zich tijdig 
terugverdient), technisch haalbaar Is (beter Is dan de mono cv-ketel) en 
functioneel haalbaar is (past In de ruimte en zorgt dat je huls warm wordt). 

1 Besluit bouwwerken leefomgeving 
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Voordeel: je stimuleert (hybride) warmtepompen en bij vervangingsmomenten 
kunnen bewoners door installateurs geïnformeerd worden over de verplichting 
(afspraken met TNL). 

Nadeel: voor deel woningen blijft de hybride warmtepomp buiten bereik in deze 
normering (te laag gasverbruik, huis wordt er niet warm mee, past niet). 
Daarnaast is naleving moeilijk te handhaven. 

Ad2. Hernieuwbaar eisen aan ruimteverwarming. Geldt bij ntb natuurlijke 
momenten, zoals mutatie/verbouwing. Wederom waarborgen voor economische, 

technische en functionele haalbaarheid, maar daar wordt nu sneller aan voldaan, 
want in dit scenario kun je naast de hybride warmtepomp ook kiezen voor een 
zonneboiler of zonnepanelen (of/of). We doen dit al bij ingrijpende, 
vergunningplichtige verbouwingen (250 per jaar). Wel 2 moties tegen.2 

Voordeel: meer opties voor bewoners om aan eis te voldoen en dus groter bereik. 

Nadeel: minder snelle uitfasering mono cv-ketels en handhaving is lastiger dan bij 
installatie-eisén, want er staat bij verbouwing/verhuur geen monteur naast. 

2. Waarom liever eerst de onderzoeken afwachten? 

Het voornemen is om twee onderzoeken te laten uitvoeren: één technisch en één 
gericht op het kostenplaatje. Ook wanneer we nu al één normeringsroute kiezen, 
willen we alsnog bovenstaand onderzoek uitvoeren. Onze eigen kennis gaat ons 
hier geen aanvullend inzicht in brengen. Beide onderzoeken moeten nog beginnen 
(we waren afhankelijk van FF55). 

We vinden dit onderzoek van belang omdat: 
1. Verwachting dat aankondiging zonder onderzoek disclaimer vragen oplevert 

die we niet kunnen beantwoorden, zoals 1) effect van de maatregel en van 
alternatieven in termen van CO2-winst en kosten; 2) handhaafbaarheid; 3) 
(technische) haalbaarheid en 4) uitzonderingen op de maatregel. Feitelijk is er 
dus geen onderbouwing of impact assessment bij de maatregel. 

2. Op dit moment kunnen we niet garanderen of zelfs maar aannemelijk maken 
dat er voor alle vervangingen onder de norm een hybride warmtepomp 
beschikbaar en betaalbaar is. Jaarlijks worden ca 430.000 ketels vervangen. 
De technieksector schat in dat bij strenge normering het mogelijk moet zijn 
om op termijn tot maximaal 300.000 vervangingen naar hybride 
warmtepompen te komen (getal van 300.000 is niet door de sector 
onderbouwd, eerdere onderbouwde schattingen gingen uit van 100.000 tot 
150.000 vervangingen in 2030). 

3. We kunnen voorafgaand aan de uitkomsten weinig informatie met 
stakeholders delen (o.a. VEH, TNL). Kan onrust veroorzaken. Zeker gezien KA 
afspraak dat we normering eerst bespreken met sectoraal'borgingsoverleg'. 

4. Op dit moment is er geen heldere technische definitie van een hybride 
warmtepomp. Is het bijvoorbeeld wenselijk of toegestaan om een 
warmtepomp te combineren met een pelletkachel? Of een cv-ketel met airco? 

2 kamerbrief-motie-koerhuis-ontwerobesluit-minimumwaarde-hernieuwbare-energie-bij-
in4riiaende-renovatie ( 1).pdf 

Pagina 2 van 3 

Onze referentie 

Datum 

10 maart 2022 



3. 

1. 

2. 

3. 

Wat zijn de aankondigingsopties? 

Aankondiginq,specifieke norm zonder onderzoek, met jaartal: in brief in 
juni aankondigen dat er normering komt voor bewoners en 
gebouweigenaren op hybride warmtepompen per 2026, in de vorm van 
installatie-eisen. Dat hiervoor nog enkele ' realitychecks' plaatsvinden 
(geen 'onderzoek'), onder andere met het oog op capaciteit. Eventueel 
later schuiven naar 2027. Niet later. Deze vorm is besproken met MVRO. 
Aankondiqinq met jaartal- range en onderzoek: in brief in juni 
aankondigen dat er normering komt voor bewoners en gebouweigenaren 
op hybride warmtepompen'zsm na 2025'. Dat onderzoek wordt gedaan 
naar beste vorm en ingangsdatum en op basis daarvan definitieve datum 
en vorm dit jaar aan TK worden gecommuniceerd. = tussenvariant. 
Aankondiqinq met onderzoek, 'voor 2030': in brief in juni aankondigen dat 
er normering wordt uitgewerkt voor bewoners en gebouweigenaren om 

hybride warmtepompen te stimuleren voor 2030. Dat er momenteel 
onderzoek plaatsvindt naar de beste vorm en ingangsdatum en dat de TK 
dit jaar wordt geïnformeerd over de exacte vorm en planning. _ 
Voorkeursvariant werkgroep hwp. 

Onze referentie 

Datum 

10 maart 2022 
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A56.1 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

vriidaa 25 maart 2022 12:18 

FW: Opties aankondiging normering hybride uitgewerkt 

Keuze aankondiging normering hybride in beleidsprogramma.docx 

Ha 

Zie bijgaand de nota die naar DT B&E en warmte en ondergrond bij EZK is gegaan over normering hybride. Hier is 

toen voor optie 1 gekozen. 

Groeten, 

1 



A56 2 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Keuze aankondiging normering hybride in 

beleidsprogramma 

TER BESPREKING 

Nota actief openbaar 

Nee 

Onze referentie 

Datum 
10 maart 2022 

Opgesteld door 

B&E 

Samengewerkt met 

DT B&E en MT W&O 

Werkgroep hybride warmtepompen 

nota 

Aan 

Van 

Bijlage(n) 

0 

Aanleiding 

Op woensdag jl. stond aankondiging van normering voor hybride warmtepompen 

geagendeerd in het gezamenlijk DT-overleg B&E en W&O. We hebben toen geen 

definitieve keuze gemaakt over de aanpak. Deze nota dient om in de 

vervolgbespreking op 16-03 alle informatie te hebben om alsnog gezamenlijk een 

keuze te maken waarmee we de interdepartementale besluitvorming in gaan. 

Geadviseerd besluit 

Beide DT's worden geadviseerd kennis te nemen van de opties en afwegingen 

daarbij en gezamenlijk tot een keuze te komen voor de vorm van aankondiging 

die we in het beleidsprogramma gaan opschrijven. Met als opties: 

1. Aankondiging specifieke normeringsroute zonder onderzoeksdisclaimer, 

met jaartal. 

2. Aankondiging met jaartal- range en onderzoeksdisclaimer, TK voor kerst. 

3. Aankondiging 'voor 2030' met onderzoeksdisclaimer. TK voor kerst. 

Het advies van de werkgroep hybride warmtepomp is om niet voor optie 1 te 

kiezen. 

Kern 

1. Wat zijn de mogelijke normerings-routes? 

Op dit moment hebben we genoeg vooronderzoek gedaan én is genoeg van het fit 

for 55 pakket bekend om de normeringsopties voor de hybride warmtepomp terug 

te brengen tot twee realistische routes: 

1. Installatie-eisen: In het Bbll eisen stellen die gelden bij vervanging van 

de ketel, waardoor een mono cv-ketel op dat moment niet meer voldoet. 

2. Ruimteverwarming eisen: In het Bbl eisen stellen die gelden op een nader 

te bepalen natuurlijk moment (mutatie/verbouwing) die er op neerkomen 

dat je vanaf dat moment voor je ruimteverwarming een minimaal aandeel 

hernieuwbare energie moet bereiken. 

Adl. Installatie-eisen Geldt bij vervanging (=(430.000 per jaar) in situaties 

waarin het duurzame alternatief economisch haalbaar is ( zich tijdig 

terugverdient), technisch haalbaar is ( beter is dan de mono cv-ketel) en 

functioneel haalbaar is ( past in de ruimte en zorgt datje huis warm wordt). 

1 Besluit bouwwerken leefomgeving 
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Voordeel: je stimuleert (hybride) warmtepompen en bij vervangingsmomenten 
kunnen bewoners door installateurs geïnformeerd worden over de verplichting 
(afspraken met TNL). 

Nadeel: voor deel woningen blijft de hybride warmtepomp buiten bereik in deze 
normering (te laag gasverbruik, huis wordt er niet warm mee, past niet). 
Daarnaast is naleving moeilijk te handhaven. 

Ad2. Hernieuwbaar eisen aan ruimteverwarming. Geldt bij ntb natuurlijke 
momenten, zoals mutatie/verbouwing. Wederom waarborgen voor economische, 
technische en functionele haalbaarheid, maar daar wordt nu sneller aan voldaan, 
want in dit scenario kun je naast de hybride warmtepomp ook kiezen voor een 
zonneboiler of zonnepanelen (of/of). We doen dit al bij ingrijpende, 
vergunningplichtïge verbouwingen (250 per jaar). Wel 2 moties tegen.2 

Voordeel: meer opties voor bewoners om aan eis te voldoen en dus groter bereik. 

Nadeel: minder snelle uitfasering mono cv-ketels en handhaving is lastiger dan bij 
installatie-eisen, want er staat bij verbouwing/verhuur geen monteur naast. 

2. Waarom liever eerst de onderzoeken afwachten? 
Het voornemen is om twee onderzoeken te laten uitvoeren: één technisch en één 
gericht op het kostenplaatje. Ook wanneer we nu al één normeringsroute kiezen, 
willen we alsnog bovenstaand onderzoek uitvoeren. Onze eigen kennis gaat ons 
hier geen aanvullend inzicht in brengen. Beide onderzoeken moeten nog beginnen 
(we waren afhankelijk van FF55). 

We vinden dit onderzoek van belang omdat: 
1. Verwachting dat aankondiging zonder onderzoek disclaimer vragen oplevert 

die we niet kunnen beantwoorden, zoals 1) effect van de maatregel en van 
alternatieven in termen van CO2-winst en kosten; 2) handhaafbaarheid; 3) 
(technische) haalbaarheid en 4) uitzonderingen op de maatregel. Feitelijk is er 
dus geen onderbouwing of impact assessment bij de maatregel. 

2. Op dit moment kunnen we niet garanderen of zelfs maar aannemelijk maken 
dat er voor alle vervangingen onder de norm een hybride warmtepomp 
beschikbaar en betaalbaar is. Jaarlijks worden ca 430.000 ketels vervangen. 
De technieksector schat in dat bij strenge normering het mogelijk moet zijn 
om op termijn tot maximaal 300.000 vervangingen naar hybride 
warmtepompen te komen (getal van 300.000 is niet door de sector 
onderbouwd, eerdere onderbouwde schattingen gingen uit van 100.000 tot 
150.000 vervangingen in 2030). 

3. We kunnen voorafgaand aan de uitkomsten weinig informatie met 
stakeholders delen (o.a. VEH, TNL). Kan onrust veroorzaken. Zeker gezien KA 
afspraak dat we normering eerst bespreken met sectoraal ' bergingsoverleg'. 

4. Op dit moment is er geen heldere technische definitie van een hybride 
warmtepomp. Is het bijvoorbeeld wenselijk-of toegestaan om een 
warmtepomp te combineren met een pelletkachel? Of een cv-ketel met airco? 

z kamerbrief-motie-koerhuis-ontwerabesluit-minimumwaarde-hernieuwbare-energie-bii-
ingriiDende-renovatie ( 1),Ddf 
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3. 

1. 

2. 

3. 

Wat zijn de aankondigingsopties? 

Aankondiging specifieke norm zonder onderzoek, met jaartal: in brief in 
juni aankondigen dat er normering komt voor bewoners en 

gebouweigenaren op hybride warmtepompen per 2026, in de vorm van 
installatie- eisen. Dat hiervoor nog enkele ' realitychecks' plaatsvinden 
(geen `onderzoek'), onder andere met het oog op capaciteit. Eventueel 
later schuiven naar 2027. Niet later. Deze vorm is besproken met MVRO. 
Aankondiginq met iaartal-range en onderzoek: in brief in juni 
aankondigen dat er normering komt voor bewoners en gebouweigenaren 
op hybride warmtepompen 'zsm na 2025'. Dat onderzoek wordt gedaan 
naar beste vorm en ingangsdatum en op basis daarvan definitieve datum 
en vorm dit jaar aan TK worden gecommuniceerd. = tussenvariant. 
Aankondiginq met onderzoek, `voor 2030': in brief in juni aankondigen dat 
er normering wordt uitgewerkt voor bewoners en gebouweigenaren om 
hybride warmtepompen te stimuleren voor 2030. Dat er momenteel 
onderzoek plaatsvindt naar de beste vorm en ingangsdatum en dat de TK 
dit jaar wordt geïnformeerd over de exacte vorm en planning. _ 
Voorkeursvariant werkgroep hwp. - 

Onze referentie 

Datum 
10 maart 2022 
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artikelen 5.1.2.e en á.1.2.a 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

vrfd • - 25 maart 2022 10:38 
1:, 

5. 1 le •.1.2.e 

RE Graag morgen reactie - notitie Stuurgroep RED-deel 

Ha®, 

Dank voor de check. Volgens mij loopt deze zin vooruit op de vorm van installatie-eisen. Eisen aan het aandeel 

hemieuwbare energie waren volgens ' ' en ~én van de opties om hybride te normeren via Bbl, en niet 

de makkelijkste. Hij noemde naast eisen aan aandeel HE ook: 

• door eisen te stellen aan het energielabel van het apparaat 

• door een minimale CO2-prestatie voor installaties vast te leggen. 

• Door simpelweg vanaf een vooraf vastgesteld moment te eisen dat bij vervanging van een mono cv-ketel 

minimaal een warmtepomp wordt geïnstalleerd (dit kan blijkbaar ook) 

Over de impact van deze verschillende vormen van installatie-eisen willen we graag eerst het onderzoek afwachten, 

voor we vooruit lopen op één vorm (hoewel HE-route wat mij betreft heel logisch zou zijn). 

Is het mogelijk om de tekst zo te formuleren dat we niet kiezen tussen één van bovenstaande routes voor installatie-

eisen? Anders zou het mijn voorkeur hebben dit niet zo op te nemen. 

NB: • ` is vrij op vrijdagen, dus ik zou van haar geen reactie verwachten. Ben zelf bereikbaar om te sparren als 

nuttig. 

Groeten, 

Van: i.. 1 2 @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 24 maart 202218:51 

Aan: 

CC: 

5.1.2. e . `). 1 . @minbzk.nl>; 

1 P 

mm • z .nl> 

= .1.2.e @minbzk.nl>; 

Onderwerp: Graag morgen reactie - notitie Stuurgroep RED-deel 

Urgentie: Hoog 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 

He®,®, 

MKE vraagt ons om extra ambitie te tonen en standpunten in de EED en RED te heroverwegen. Dit komt uiteraard 

door de geopolitieke ontwikkelingen. In dat kader zou ik graag onderstaande willen aandragen ten aanzien van de 

toepassing van hybride warmtepompen (in de RED — in lijn met de EPBD), omdat: 

- dit conform het Coalitieakkoord is en 

- NL hiermee een duidelijk signaal afgeeft richting andere lidstaten om meer ambitie te tonen. 

Zijn jullie het hiermee eensi Ik hoor het graag morgen. Deze heroverweging gaat uiteraard dan ook nog langs 

MVRO volgende week trouwens. 

Veel dank alvast, jullie zullen het net als iedereen...) wel druk hebben, dus hoop dat deze korte deadline gaat 

lukken. Groetjes en fijne avond. 

Gebouwde omgeving (art 15é) 



Commissievoorstel 
• Nieuw Indicatief EU-doel voor het aandeel hernieuwbare energie in finaal energiegebruik in de gebouwde 

omgeving van 49% in 2030. Lidstaten moeten een passend niet-bindend nationaal doel opnemen in hun 
nationale energie-en kllmaatplannen. 

• Vaststellen bindende minimumniveaus in nationale regelgeving voor gebruik van hemieuwbare energie in 
gebouwen, in lijn met de EPBD. 

• Daarnaast een verplichting voor publieke gebouwen om een voorbeeldrol te vervullen ten aanzien van het 
gebruik en / of realisatie van hemieuwbare energie, bijvoorbeeld door daken beschikbaar te stellen aan 
deren voor de realisatie van hemieuwbare energie. 

Huidige inzet NL 

I 

I 

Krachtenveld + mogeliikheid extra ambitie 

I 

I 

1 

Van: 5.1.2.e @minezk.nl> 

Verzonden: donderdag 24 maart 202214:25 
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e  5.1.2.e Ca•mïnezk.nl>; 

5.1.2.e C 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e C 5.1.2.e n minezk.nl>; 

5,1.2.e 

DGMo 
C 5.1.2.e 

5.1.2.e 

• minezk n_l>- á.1.2e 

5.1.2.e 

C. 5.1.2.e 

DGMO 

'1 minezk.nl>; 
5.1.2.e @minienw.nl>; 

5.17e minienw.nl>- 5-1-2.e 5.1.2.e  
5.1.2-a@m inezk.nl>; 

5.1.2.e 
5.12 e 

5.1.2.e 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e S 12. @minezk.nl>; 
5.1.2.e @minbzk.nl> 

CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @minbuza.nl> 

Onderwerp: eerste aanzet notitie Stuurgroep RED-deel 

Dag allen, 

Het heeft. vanwege hectlek deze week rondom energieprijzen/Europese Raad iets langer geduurd dan Ik had 
gehoopt maar hierbij mijn eerste aanzet voor de RED/EED stuurgroep notitie. Toelichting: 

• Naast een inleiding en een aantal algemene reflecties heb ik voor de 5 RED-onderwerpen een beschrijving 
opgenomen met steeds dezelfde structuur (Cie-voorstel, NL inze impact. krachtenveld en 
(on)mogelijkheden extra ambitie). Met speciale dank al aan 5.1.Le -g•lllli voor hun aanzet voorde 
passages mbt biomassa en warmte/koude RED. 

• Het stuk over de diverse subdoelen vraagt nog nadrukkelijk om aanvulling van jullie kant: m.n. waar het 
Baat om inzicht bieden in Impact van de doelen oo NL ftoevoeaen cilfers uit KEV en analvses PBL. CPB, CE 
Delft. TNO waar mogelijk) + beschrijving van opties voor extra inzet of w(jziaina van Inzet in Brussel.  

• NB: - : kunnen jullie aanvullen met wat ul [ie al hebben gemaakt voor de EED-
onderwerpen.. es die jullie laatst hadden voor zijn denk ik mooie Input hiervoor. 
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• Tot slot: ® laten we ook contact houden over de aanvliegroute voor bepalen definitief 
standpunt op Industrie oe groene waterstof; ik gok dat dit interdepartementaal het meest gevoelige issue 
gaat worden, en dat er verschillende (terugval)opties uit kunnen rollen; ook kan Ik me voorstellen dat we 
hiervoor een apartluitgebreider verhaal nodig hebben richting stuurgroep cq nota aan MKE. 

Kortom: gras ullie aanvulling, ..uiteraard z.s.m. en liefst nog voor het weekend. Ik wil daarna ook zsm met dit 

stuk richtinlier (nu vast Cc), en de stuurgroepleden. Dinsdag bespreek ik eea met, dan zal ook 
proces dulde i er worden. Zoals besproken kan Ik me voorstellen dat we snel onderdelen 
mogelijk interdepartementaal overleg cq BWO willen krijgen. 

ervan richting MKE en 

Veel dank alvast! 

5.1.2.e 

Cluster EU en internationaal 

Directie Elektriciteit/ DG KE 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Tel: 
Email: - Cilminezk.nl 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 18 maart 202215:29 

Aan: 5.1.2.e 

5.1.2.e 

t 5.1.2.e •, 

5.1.2.e 

C5.1.2_e • r 
5.1.2.e • u 

. 5.1.2.e 
51 2e 

5.1.2,e 

11• M.. 

@minezk.nl>; 

t@minezk.nl> 
CcDminezk.nl>; t 5.1.2.e 

51.2.e 

. 5.1.2.e 

5.1.2.e 

@minezk.nl>; 

(cDminezk.nl>; 

@minezk.nt>; 
5.1.2.e 

I 5.1.2.eCMminezk.nl>; 

(cDminezk.nl> 
Onderwerp: follow up stuurgroep- aanpak RED/EED traject richting Energieraad juni 

5.1.2_e en~ Dag 4S.12e 1.2e 
aa l 

Wij hebben na de stuurgroep van maandag als RED-EED team bijgaand A4tje opgesteld met aanpak afstemming 
RED/EED inzet komende periode, benodigde stappen en tijdpad richting Energieraad juni. Uiteraard zal e.e.a. nog 
bewegen, maar dit geeft o.i. wel een reéel beeld. 
Belangrijke volgende stap is de notitie voor stuurgroep, zijn we nu druk mee bezig, en vervolgens de nota aan 
MKE. 

Laat ons weten wanneer jullie vragen of opmerkingen hebben over proces en/of hier voorgestelde stappen. 

Groet, mede namens het RED/EED team 

5.1.2.e 

Cluster EU en internationaal 

Directie Elektriciteit/ DG KE 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
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Tel: 
Email: Pa mine zk.nI  

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: vrijdag 11 maart 202213:32 

Aan: 5.1.2.e 

5.1.2.e 
612e 

5.12e 

5., 2 e Pminezk.nl>; 

(t@minezk.nl>; 

'••e @minienw.ni' 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

@minbzk.nl'   

@minezk.nl>; 

(c7minbzk.nl>; 

5.1.2.e 

5.1.2.e 11 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5,1.2.e 

@ minfin.nl>• 

5.1,2 e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

@rninezk.nl>; 

5.1.2.e Caïminezk.nl> 

á.1.2.e 
á.1.2._ _ _. é 

5.1.2.e 

5.1.2.è ---

@minezk.nl>; 

- DGMo' - 

5.1.2.1 

5.1. 

tMminienw.nl> 

minezk.nl>• 

@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 

Ominezk.nl>; 
15 1.2.e 

(IRF/QCWEZK)' 
(c7minlenW.nl>; 

@minezk.ni> 

5 L2.e 

5.1.2.e 
•— -5:.12e 

inezk.nl>; 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Onderwerp: Stuurgroep RED/EED - 14 maart - 13.45 u-14.45 u 

Beste leden van de Stuurgroep REDJEED, 

Maandag a.s. ( 13.45 u) hebben we een bijeenkomst van de Stuurgroep. Wat ons betreft een zeer geschikt 
moment om jullie bij te praten over de stand van zaken In het REDJEED-traject, EU-krachtenveld, eerste positie 
EP- rapporteurs, onze huidige Inzet op diverse sub-doelen én met name ook over de laatste ontwikkelingen a.g.v. 
de geopolitieke situatie Incl. de oproep van de Commissie aan EU LS en het EP in haar mededeling REPower EU 
van 8 maart ji. tot extra ambitie op REDJEED. 

Bijgaand ter voorbereiding een aantal slides die we maandag zullen toelichten. Hierin staan ook de belangrijkste 
discussievragen opgenomen (slide 5). 

Agenda Stuurgroep 

• Welkom/ Introductie 
Toelichting - stand van zaken 

o stand onderhandelingsproces en EU-krachtenveld 
o ontwikkeling NLse Inzet op subdoelen 
o geopolitieke ontwikkelingen + RePowerEU-mededeling Cie 8 maart 

• Discussievragen stuurgroep (slide 5): herijking inzet/ambitie? + vervolgstappen op weg naar Energieraad 
juni 

• Conclusles/vervolgstappen/volgende meeting 

NB: tijdens bespreking discussievragen kunnen we een aantal van de belangrijkste REDJEED subdoelen 
langslopen en Is er gelegenheid tot vragen stuurgroep + toelichting REDJEED-team over onze Inzet op 
RED/EED subdoelen zoals opgenomen In slide 6 t/m 22 

Hartelijke groet, mede namens het REDJEED team en tot maandag. 

5.1.2.e 
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5.1.2.e 
Cluster EU en internationaal 

Directie Elektriciteit/ DG KE 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Tel: 

Email: M(&minezk.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kaan inf~-- bevatten die niet vox u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievefiilc aan ais toegezonden, worth u 
vermant dat aan de afcecklo te meloen en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel fldneid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not Wended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to Worm the sender and delete the message. The State accepts no Ifabdnty for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
efec6ot➢c transmission of messages. 
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A56.4 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC.-
Onderwerp: 

onderdan 24 maart 2022 16:17 

RE Notitie - positionering hybride in jaartal 

Eens met de suggestie van-. Klein tekstvoorstel. 

Wanneer het verstandig is voor een burger om over te stappen op een hybride warmtepomp hangt af van een 
aantal factoren zoals de hoogte van het aardgasverbruik, bé wenérgieeprijs,• de mate van isolatie van de woning en de 
plannen van de gemeente voor de alternatieve warmtevoorziening in de wijk. Als richtlijn wordt aangehouden dat, 
als de gemeente de komende 10 jaar geen plannen heeft om een aardgasvrije warmtevoorziening te realiseren in de 
wijk, een overstap op een hybride warmtepomp verstandig is. In wP 

hybride warmtepomp dan (ruimschoots) terugverdiend. 

de meeste gevallen is de investering in de 

Deze stelling is overigens niet geldig met de energieprijs van 2020. Dan zal de hybride warmtepomp voor veel 
woningen nog steeds tvt hebben van 10 jaar, maar niet de meeste. Ik vind het echter heel realistisch om ervan uit te 
gaan dat die energieprijzen niet meer zullen terugkomen. Maar dit maakt wel dat ik het woordje ̀verreweg' zou 
weghalen. 

Groet, 

Van' 
Verzonden: woensdag 23 maart 202211:05 

Aan: 
CC: 

— 

Onderwerp: RE: Notitie - positionering hybride in jaartal 

Helemaal eens met onderstaande suggestie van-. 

Groeten, 

Van: minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 23 maart 2022 07:23 
Aan: •••••••~Pminbzk.nl>; 

CC: • Wminezk.nl> 
Onderwerp: RE: Notitie - positionering hybride in jaartal 

Hi allen, 

•WSminezk.nb; 
t@minbzk.nl> 

Volgens mij zijn er twee vragen: 
- wanneer is het verstandig (geredeneerd vanuit de burger) om over te stappen, en 
- wanneer raden we vanuit de overheid aan om over te stappen. 

Die twee zijn niet noodzakelijkerwijs hetzelfde, en ik denk dat we die nuance wel in de communicatie moeten 
brengen. Maar ik snap ook wel het pleidooi van- voor het noemen van een jaartal. Ik ben voor 10 jaar, want 
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dan ik de hwp echt wel terugverdiend. Een langere termijn is ook nauwelijks meer een concreet plan te noemen. En 

we hebben eerder 10-15 jaar gecommuniceerd, anders moeten we gaan uitleggen waarom het nu anders is. 

Voorstel: 

Wanneer het verstandig is voor een burger om over te stappen op een hybride warmtepomp hangt af van een 

aantal factoren zoals de hoogte van het aardgasverbruik, de maté van isolatie van de woning en de plannen van de 

gemeente voor de alternatieve warmtevoorziening in de wijk. Als richtlijn wordt aangehouden dat, als de gemeente 

de komende 10 jaar geen plannen heeft om een aardgasvrije warmtevoorziening te realiseren in de wijk, een 
overstap op een hybride warmtepomp verstandig is. In verreweg de meeste gevallen is de investering in de hybride 

warmtepomp dan ( ruimschoots) terugverdiend. 

Van: @minbzk.nl> 
Datum: dinsdag 22 mrt. 2022 2:53 PM 

Aan: (@ minezk.nl>, •í`aminbzk.nl>, 
(@minbzk.nl> 

Kopie: < @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Notitie - positionering hybride in jaartal 

Ha allemaal, 

Fijn dat deze notitie er nu ligt! Voor zover ik begreep heb je ook nog de optie 3 jaar, zo staat het in de verplichting 

tot een percentage hernieuwbaar bij ingrijpende verbouwing aldus- (reden: dan weet je zeker dat het w-net 

komt). 

Ik was niet bij de discussie hierover, dus kan het niet volledig overzien, maar mijn voorkeur zou wel uitgaan naar iets 

dat een concreet jaartal biedt dat altijd hetzelfde is voor iedereen. Communicatie gaat dan boven precisie, omdat ik 

denk dat het anders bijna niet meer uit te leggen is (je wilt niet dat er een energieadviseur langs moet komen om 

aan te tonen of je nu wel of niet zou moeten overstappen). Je krijgt bovendien snel schijnprecisie, met de huidige 

volatiliteit van de gasprijzen. Voor mijn gevoel moeten we iets kiezen dat minimaal 10 - maximaal 15 jaar betreft, 

omdat de meeste methoden rond die jaartallen uitkomen en we dan in lijn blijven met wat we eerder 

communiceerden. 

Een exact voorstel heb ik nu niet, alleen bovenstaande voorkeuren. 

Groeten, 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberrv.com) 

Van: •@minezk.nl> 
Datum: dinsdag 22 mrt. 2022 8:11 AM 
Aan:- •@minbzk.nl>, (ED rvo.n1>, 

@minbzk.nl> 

Kopie:   (@minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Notitie - positionering hybride in jaartal 

Dag allen, 

Zoals gister besproken vinden jullie in de bijlage de notitie m.b.t. jaartal hybride warmtepomp. Daarnaast ook een 
excel bestand welke inzage geeft in de terugverdientijden van de hybride warmtepomp ( bij vragen hierover kun je 
bij _ terecht). Graag z.s.m. reactie op de notitie via reply all, hier zo veel mogelijk met tekstsuggesties i.p.v. 
losse opmerkingen. Streven is uiterlijk donderdag een schone versie te hebben waar wij ons allemaal in kunnen 
vinden. 
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Groet, 

M 

Van:- (c)minbzk.nl> 
Verzonden: woensdag 16 maart 2022 17:03 
Aan: • MDminezk.nl> 
Onderwerp: RE: Notitie - positionering hybride in jaartal 

Dag., 

Ik heb wat sommetjes gemaakt. Het is nog niet vervolmaakt, maar een goede stap denk ik. Ik bel je even. 

Van: ~@minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 16 maart 2022 08:00 
Aan:- Prninbzk.nl> 
Onderwerp: FW: Notitie - positionering hybride in jaartal 

Hoi 

Kom jij hier nog aan toe om naar te kijken? Zou mooi zijn als wij voor eind deze maand (dan kan het nog mee in 
traject van -) tot een keuze kunnen komen over de argumentatie van jaartal hybride WP. Evt. morgen over 
bellen? 

Groet, 

• 

Van: 

Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 14:03 

Aan: - L° minbzk.nl 
Onderwerp: Notitie - positionering hybride in jaartal 

Hoi 

Ik heb een eerste aanzet geschreven m.b.t. de discussie over het noemen van een jaartal voor de hybride WP. 
Zou jij deze willen aansterken met jouw input? (zoveel mogelijk tekst en geen opmerkingen) Idealiter sturen we 
dit medio as week naar onze werkgroep hybride WP. Dan kunnen we relatief snel een knoop doorhakken over de 
argumentatie en het genoemde jaartal. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker 

C«•minezk.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
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verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook. die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is not intended for you .If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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A56.5 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

cc: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

maandas 21 maart 2022 17:18 

Voorbereiding gesprek met TN1 morgen om 11:15 

Stukken overleg as maandag ' versnelling hybride warmtepompen ' ; TNO01 

_infographic_klimaatpragmatisme}.pdf 

Dag -, _, 

Morgen spreken jullie om 11:15 met Doekle Terpstra. 
Techniek NL heeft onderstaande agenda voorgesteld. 

AGENDA (digitale meeting 45 min. ) 

1. Opening en korte reflectie op geopolitieke ontwikkeling met Impact op de klimaatagenda. 
(korte toelichting- en stand van zaken oproep Minister voor verduurzamingscoalitie.) 

11. Actieplan Hybride Warmtepomp. 
(korte toelichting Doekle en stand van zaken omtrent programmatische aanpak HWP én gezamenlijke oproep 
Technieksector en Minister. Toegevoegd ter achtergrond zijn de stukken zoals deze vanmiddag 11/3 voorliggen 
rondom opschaling Hybride WP, input van overleg zal worden meegenomen.) 

Annotatie: 
- TNL, NVI (fabrikanten), EZK en BZK zijn in gesprek over versnelling van het aantal hybride 

warmtepompen. Ambitie Is om in 2026 300.000 hybride warmtepompen per jaar te kunnen produceren en 
Installeren. Aankondiging van normering van hybride warmtepompen (vla eisen aan effldéntie van de 
verwarmingsinstallatie) per 2026 is hier ondersteunend aan. 
TNL en NVI geven aan zich hiervoor te willen Inzetten, maar kunnen geen garanties geven. Ze stemmen in 
met de concepttekst voor het PVGO: 'De inzet van het kabinet is om de opschaling van hybride 
warmtepompen zoveel mogelijk te versnellen. Uitfasering van de cv-ketel via normering is hiervoor een 
effectief instrument en geeft ook duidelijkheid aan consumenten en de markt. Voldoende productie en 
installatie capaciteit is daarbij wel een belangrijke randvoorwaarde, en zal door de markt moeten worden 
gerealiseerd. Het kabinet heeft daarom met installateurs (Techniek Nederland) en fabrikanten 
(vertegenwoordigd door de Nederlandse Verwarmingsindustrie) afgesproken om voorbereidingen te 
treffen om in 2026 een verplichting in te kunnen voeren om een hybride warmtepomp aan te schaffen als 
de mono cv-ketel aan vervanging toe is en de woning daartoe geschikt is. Ten behoeve van het bepalen 
van het exacte moment van invoering zal nader onderzoek worden gedaan naar exacte vorm en 
maatvoering. 
TNL geeft aan wat ondersteuning nodig te hebben bij het uitbreiden van de opleidingscapaciteit. Je kunt 
aangeven hier positief tegenover te staan en dit gezamenlijk met EZK verder op te pakken. 
Volgende stap Is bestuurlijke afspraken over het vervolg. Voorstel is: 
o Eind april bestuurlijk overleg over de Inzet. 
o Op de VSK (grote Installatiebeurs) op 17 mei aandacht vragen voor "hybride warmtepompen als 

het nieuwe normaal. Dit is het moment om naar alle installateurs uit te stralen dat ze zich hier op 
voor moeten gaan bereiden. TNL zou graag zien dat een minister aanwezig is, EZK is bezig aan 
Rob letten te vragen hoe hij zijn rol op dit onderwerp precies ziet. 

o Op korte termijn afronden van het actieplan, mogelijk gekoppeld aan de VSK. 

Ill. Verbinden van Klimaatakkoord met uitvoeringspraktijk 
(korte toelichting ~Doekle op aankondiging wisseling van de wacht Maarten van Poelgeest; Teun Bokhoven. 
Toegevoegd is he p eidooi vanuit Techniek Nederland voor klimaatpragmatisme bij totstandkoming van 
uitvoeringsagenda.) 

SDreekl 
MereopTiaTs van de Inbreng van de regiegroep van het Klimaatakkoord is besloten verder te gaan in een 
duo-voorzitterschap met Teun Bokhoven en 
Teun Bokhoven zal het Uitvoeringsoverleg voort en en namens de gebouwde o 
het Voortgangsoverleg (Klimaatakkoordbreed). Teun Bokhoven zal samen met 
voorzitterschap in de regiegroep oppakken. 

evin deelnemen aan 
het 
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Deze nieuwe Invulling van het voorzitterschap past bij deze fase van uitvoering en legt ook meer regie bij 
het Rijk. 
Dank voor het pleidooi voor klimaatpragmatisme. We nemen de adviezen ter harte, waaronder het advies 
om de transitie via de wijkaanpak beter planbaar te maken. We nemen dit mee in de ontwikkeling van het 
NP. 

Achtergrond: 
Het pleidooi bestaat uit drie voorstellen: 

o Inzicht geven en spreiden van opdrachten, waaronder via de wijkaanpak 
o Standaardiseren, bijv. voor beter aan te besteden 
o Slim prioriteren: deadlines van afspraken zoals de label C verplichting koppelen aan de termijnen 

van prestatie- en onderhoudscontracten, zodat ze niet allemaal op hetzelfde moment aflopen. 
Innovatie richten op innovaties die de tijd voor installatie reduceren. 

iv. Stand van zaken TKI BTIC 
(korte toelichting Doekle op ontwikkelingen en laatste stand van zaken.) 
Ter kennisname 

Met vriendelijke groet, 

• 

Van:-

Verzonden: maandag 21 maart 2022 11:37 

Aan: 

Onderwerp: HEBBEN JULLIE VOORBEREIDING??? Agendapunte~ / Doekle 22 maart 

Hoi-, 

Heb jij nog voorbereiding op deze stukken voor-? 

G roet ■ 

Van: ~@TechniekNederland.nI> 

Verzonden: maandag 21 maart 2022 11:30 

Aan:- C•minbzk.nl> 

CC: Terpstra Doekll•TechniekNederland.nl>; 

PTechniekNederland.nl> 

Onderwerp: Agendapunten- / Doekle 22 maart 

Dag M, 

Onlangs hebben we de agenda voor het bila tussen en Doekle kort besproken. Gezien deze afspraak 
tussentijds is verschoven is de formele agenda wat in e vergetelheid geraakt. Wij stellen voor onderstaande agenda 
aan te houden, dit naar ons idee ook conform de afstemming. Indien er nog laatste punten zijn laat dit dan weten, 
zetten e dat op de agenda. We hebben slechts 45 min. ofwel onderstaande is al rijkelijk. 

AGENDA  ( digitale meeting 45 min. ) 

i. Opening en korte reflectie op geopolitieke ontwikkeling met impact op de klimaatagenda. 
(korte toelichting W en stand van zaken oproep Minister voor verduurzamingscoalitie.) 

ii. Actieplan Hybride Warmtepomp. 
(korte toelichting Doekle en stand van zaken omtrent programmatische aanpak HWP én gezamenlijke oproep 
Technieksector en Minister. Toegevoegd ter achtergrond zijn de stukken zoals deze vanmiddag 2113 
voorliggen rondom opschaling Hybride WP, input van overleg zal worden meegenomen) 
Verbinden van Klimaatakkoord met uitvoeringspraktijk iii. 
(korte toelichting-/Doekle op aankondiging wisseling van de wacht Maarten van Poelgeest; Teun 
Bokhoven. Toegevoegd is het pleidooi vanuit Techniek Nederland voor klimaatpragmatisme bij 
totstandkoming van uitvoeringsagenda.) 

iv. Stand van zaken TKI BTIC 
(korte toelichting Doekle op ontwikkelingen en laatste stand van zaken.) 
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Met vriendelijke groet, 

M 
E -@TechniekNederiand,nl 
W technieknederiand.ni 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

Van: 

Verzonden: maandag 21 maart 202211:15 
Aan: Te • stra Doekte ••@TechniekNederiand.nl>;. 

9DTechniekNederland.nl> 
CC: TechniekNederland.nl> 
Onderwerp: Agendapunten BZK / TNL 

Deze agendapunten zijn voorgesproken met 

OTechniekNederland.nl>; 

AGENDA 
i. Korte rondgang Kabinet en geopolitieke impact op klimaatagenda. 

(oproep Minister voor verduurzamingscoatitie) 
Stand van zaken Hybride aanpak. 
(n.a.v. overleg 2113, zie stukken e-mail) 
Verbinden van Klimaatakkoord met uitvoeringspraktijk (notitie Teun Bokhoven d.d. 3-maart) 
(wisseling van de wacht Maarten van Poelgeest; Teun Bokhoven. Voorai boven tafel krijgen wat het beeld is 

ii. 

iii. 

van 
bijgevoegd.) 

tot meer uitvoering te komen. Notie die mede namens ons door Teun is gestuurd 

iv. Stand van zaken TKI BTIC 
(toelichting Doekte laatste stand van zaken) 

Punt betreffende Handhaving is in overleg met-
geadresseerd kan worden. 

an de agenda gehaald. De gedachte is dat dit beter elders 

Met vriendelijke groet, 
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A56.6 

Van: 

Verzonden: 
Aan: 

CC 
Onderwerp: 
Bijben: 

~ al 
~@minezk.nl> 
2022 17:02 

; Terpstra Doekle; _ 

Stukken overteg as maandag ' versnelling hybride warmtepompen ' 
Bespreekmemo versnelling hybride warmtepompen-210322 1.O.dooG Commitmentmodel 
Hybride-era PS JDK TNL_NVl.pptx 

Dag allen, 

In de bijlage vinden jullie de stukken voor het overleg van komende maandag. Het gaat zowel om een 
bespreekmemo/agenda en een powerpoint (sluit aan bij agendapunt 3). 
Indien nodig zal per agendapunt nog een mondelinge toelichting worden gegeven. 

Groet, 

—Oorspronkelijke afspraak— 
Van: 
Verzonden: vrijdag 4 maart 202214:47 
Aan: @technieknederiand. ni ; 

@TechniekNederland.nl ; 
CC: 
Onderwerp: Overleg versnelling hybride 
Tijd: maandag 21 maart 202213:30-14:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 

Locatie: Webex 

04-03-2022-LR 
Beste deelnemers, 
Na telefonisch contact is hierbij het officiële vergaderverzoek. 

Met vriendelijke groet, 

managementondersteuner 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Bouwen & Energie 
Directoraat Generaal Bestuur Ruimte en Wonen 
Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag ( Kamer~ 
Postbus 20011 ( 2500 EA ( Den Haag 

tel:— 

email: 9Dminbzk.ni 

aanwezig op maandagochtend), dinsdag, woensdag, donderdag en wijdag 

1 



Let op: bezoekers dienen zich bij binnenkomst te legitimeren meteen geldig paspoort, rijbewijs of een Europese ide 

— De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. — 

Wanneer het tijd Is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

Vergaderingnummer (toegangscode): 

Wachtwoord voor vergadering:— 

, . 
, ,..,,,.....,•.r.:._•-_._...•. , 

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 
+3 ; Netherlands Toll 

United States Toll 

Deelnemen via telefoon 
+3• Netherlands Toll 

United States Toll 
Algemene inbelnummers 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
Kies Priiksvideo.webex.com 
U kunt ook kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsok Skype voor Bedrijven 

Kies t@lvnc.webex.com 

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven. 

Hebt u hulp nodig? Ga naar http.11help.webex.com 

2 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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A56.7 

Bespreekmemo 

Betreft: Overleg versnelling hybride warmtepompen 

Datum: 21 maart 2022 

Tijdstip: 13:30-14:30 

Aanwezigen: Doekle Terpstra, Henk Sijbring, _ 

Agenda: 

1. Normering i.r.t. kamerbrief beleidsprogramma 
2. Organiseren bestuurlijk overleg 
3. Suggestie VSK sector + rijk 

1. Tekst over normerinq i.r.t. kamerbrief beleidsprogramma (korte termijn) 

In reactie op het pleidooi voor normering en op basis van de aankondiging in het Coalitieakkoord is 
onderstaande concepttekst opgesteld als onderdeel voor het beleidsprogramma. Graag vernemen 
wij jullie reactie en gaan we graag in gesprek over de wijze waarop invulling kan worden gegeven 
aan de afspraken. 

Voorstel tekst beleidsprogramma: De inzet van het kabinet is om de opschaling van hybride 
warmtepompen zoveel mogelijk te versnellen. Uitfasering van de cv-ketel via normering is hiervoor 
een effectief instrument en geeft ook duidelijkheid aan consumenten en de markt. Voldoende 
productie en installatie capaciteit is daarbij wel een belangrijke randvoorwaarde, en zal door de 
markt moeten worden gerealiseerd. Het kabinet heeft daarom met installateurs (Techniek 
Nederland) en fabrikanten (vertegenwoordigd door de Nederlandse Verwarmingsindustrie) 
afgesproken om voorbereidingen te treffen om in 2026 een verplichting in te kunnen voeren om 
een hybride warmtepomp aan te schaffen als de mono cv-ketel aan vervanging toe is en de woning 
daartoe geschikt is. Ten behoeve van het bepalen van het exacte moment van invoering zal nader 
onderzoek worden gedaan naar exacte vorm en maatvoering. 

Gevraagd besluit: akkoord op deze tekst 

2. Organiseren bestuurlijk overleg (korte termijn)  

Het organiseren van een bestuurlijk overleg waarin bovenbedoelde afspraken kunnen worden 
bekrachtigd. Het gaat om het zo snel mogelijk opschalen van de productie en installatie capaciteit. 

Voorstel: Een bestuurlijk overleg met minister de Jonge, of minister letten, Nederlandse 
Verwarmingsindustrie, incl. verschillende CEO's van fabrikanten (o.a. van Remeha, Intergas, Itho 
Daalderop) en Techniek Nederland. 

Gevraagd besluit: akkoord op het plannen en verder uitwerken van dit gesprek. 

3. VSK beurs 2022 (mei 2022) - in bijlage eerste concept 

Het voorstel is om op de VSK ( installatiebeurs) door Techniek Nederland aan te kondigen dat de 
hybride warmtepomp het nieuwe normaal voor verwarmen wordt. Waarna dit zal worden 
bekrachtigd door een van de twee bewindspersonen (BZK/EZK). Een eerste concept versie is 
meegestuurd als bijlage. 

Gevraagd besluit: akkoord dat deze route verder wordt uitgewerkt. 



A58.1 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: DOMUS-22140551-v2-

Beantwoording Kamervragen_naar_aanleiding_van_het_bericht_Gekkenhuis_op_markt_voor__zonnepanelen_en_warmtepompen— 
Datum: 
Bijlagen: 

dinsdag 5 april 202212:18:05 
MMllS-M40551-v2-
Deantwoordina Kamervragen naar aanleidina van het bericht Gekkenhuis oD markt voor zogneoanelen en warmtepomoen docx 

Hele kleine puntjes... 



A58.11 

Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Normering hybride informatie om met regietafel te delen - graag jullie blik 
donderdag 7 apnl 2022 17:46:36 

Hoi 

Ik denk dat het in ieder geval het proberen waard is. En als er tegengestuurd wordt kan je 
altijd nog wat proceszinnen opnemen. 
NB: ik heb eerder vandaag een versie van het PVGO naar EZK (en jou) gestuurd. Daarin is 

op verzoek van — bij de normering van h bride een referentie naar het uitfaseren van 
energielabels opgenomen. Aangezien het van kwam wilde ik het ook niet negeren, 
maar wel goed als jij ook even kritisch meekif t. Misschien moeten we dit net even anders 
opnemen dus wat verder wegzetten van normering hybride. Of helemaal niet opnemen, 
want was gisteren al kritisch op corporaties die slechte labels uitfaseren door 
zonnepane en op het dak te leggen. 

Groeten 

Van: @,minbzk.nl> 
Datum: donderdag 07 a r. 2022 2:54 PM 
Aan: @ininbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Normering hybride informatie om met regietafel te delen - graag jullie blik 

Ha-, 

Bij jou nog even de check:. en ik denken dat we gewoon voor hybride wat moeten 

aanleveren (en dus niet breed voor normering). Denk jij dat we daarmee wegkomen? Het gaat 

nog langs enW, dus die kunnen eventueel ook nog tegensturen als ze dat nodig 

vinden. 

Ik ben bang dat communicatie over normering breed het proces zo vertraagd, vandaar de 

terughoudendheid. 

Groeten, 

Van: 

Verzonden: donderdag 7 april 2022 14:08 

Aan: — 

Onderwerp: Normering hybride informatie om met regietafel te delen - graag jullie blik 

Hoi allemaal, 

Afgelopen dinsdag spraken samen met 

Teun Bo.khoven. Doel was om te starten met afstemmen van de normering hybride, 

nu we eind mei in een Kamerbrief gaan aankondigen dat er vanaf 2026 eisen worden gesteld 

met dit doel. 

Teun wil ons voorstel meenemen in één-op-één gesprekken met de consumentenbond, 

Woonbond, VEH en AEDES. Om voor een zachte landing te zorgen. Een aantrekkelijk aanbod. Ter 

ondersteuning hiervan maak ik voor hem een kort overzicht van waar we staan, wat de opdracht 

is en hoe de vervolgplanning er uit ziet. Hier heb ik jullie bij nodig. 



Zouden jullie een check willen doen op de inhoud van bijgevoegd stuk, met de kennis dat het 

extern gedeeld wordt? En , zou jij specifiek even willen kijken naar de planning? Ik ken 

de stappen die aanpassing moet doorlopen niet goed, en ook niet hoeveel tijd dat kost 

(consultatie? Beide Kamers?). Ik probeer terug te redeneren vanaf het feit dat de minister graag 

eind dit jaar wil kunnen aankondigen richting TIK hoe we het zouden willen doen (dus dan een 

voorstel doen). 

Zouden jullie hier uiterlijk maandagochtend 10:00,naar kunnen kijken? Dan kan het daarna nog 

even langs- en lijkt me goed als het dan zsm naar Teun gaat. 

Dank en groeten! 



A58.12 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

m 
RE: oplegnota programmastaf 12/4 over PVGO: aandacht voor uitvoerbaarheid, Input aanleveren 

donderdag 7 april 2022 16:09:42 

Dank, doe ik het zo  

Van: 

Verzonden: donderdag 7 april 2022 16:00 

Aan: 

Onderwerp: RE: oplegnota programmastaf 12/4 over PVGO: aandacht voor uitvoerbaarheid, 

input aanleveren 

Ha-, 

Alleen geel gewijzigd. Volgens mij hebben we geen onderzoeksvoorbehoud en wilde minister dat 

ook niet. 

Verder lijkt me dit top! 

Groeten, 

Van: Prninbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 7 april 2022 15:56 

Aan: (@ minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: oplegnota programmastaf 12/4 over PVGO: aandacht voor uitvoerbaarheid, 

input aanleveren 

Urgentie: Hoog 
Hoi M, 
Voor y ride: 

- De ambities zijn hoog, maar de sector heeft aangegeven dat met normering in het 
vooruitzicht ze willen investeren in: 

o Forse opschaling van productie hybride warmtepompen, 
oVerkorting van de installatietijd van hybride warmtepompen, 
a Standaardisatie van de installaties, 
o Opschaling opleiden installateurs. 

-U spreekt binnenkort samen met de minister voor K&E met Techniek NL en fabrikanten 
van hybride warmtepompen om hier concrete afspraken over te maken. 

-Normering van verwarmingsinstallaties kan gevoelig liggen bij partijen als de 
Consumentenbond, Woonbond en VEH. De afspraken met de sector (inzetten op 
normering in 2026 met.voorbehoud_op_voldoende_capaciteit) geven voldoende ruimte 
om met genoemde partijen het gesprek aan te gaan over de exacte vormgeving van de 
normering. 

Zo doen? 
Groeten, 

Van 

Verzonden: donderdag 7 april 2022 10:06 

Aan: Pminbzk.nk>; 

(@minbzk.nl>;— 

(@minbzk.nl>;M 

Ominbzk.ni>; 

Prninbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>; 

Prninbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>;_ 

Prninbzk.nl>; 

Prninbzk.nl>; 

Rminbzk.nl> 

Onderwerp: oplegnota programmastaf 12/4 over PVGO: aandacht voor uitvoerbaarheid, input 

aanleveren 

Urgentie: Hoog 
Hi allen, 
De minister wil in de volgende programmastaf (dinsdag 12 april) het bij PVGO het vooral ook de 



vraag hoe we het PVGO gaan uitvoeren hebben. Ik heb W gevraagd wanneer we de stukken 
moeten aanleveren, nog geen reactie dus ik ga maar uit van morgen aanleveren. 
Voor de oplegnota denk ik dat de volgende onderwerpen belan • ri k zijn: 

- Aandachtspunten in PVGO nav feedback externen 
-Aandachtspunten voor MCKE maatregelenlijst, Indien no - g i 
- Govemance en sturing M) 

) 

- Uitvoerbaarheid: 
o Isolatie~me ) 
o Gebied:"ara 
o Huur• aTs met Aedes ). Ook met oog op de vraag van 

in het CD hoe ervoor gezorg wordt dat uitfasering slechte labels niet 
v a zonnecanelen gaat maar echt via Isolatie. 

o Hybride 
o Proces norm 
o Afspraken met EZ over MKB ~) 

Kunnen jullie vandaag einde van de dag een paar regels hiervoor aanleveren (of als het niet 
besproken hoeft te worden dit even doorgeven) 
Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 ( 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EZ 1 Den Haag 



A58.17 

Van: 

Aan: 

cc: 
Onderwerp: 

Datum: 

RE: PVGO 080422 

vrijdag 8 april 2022 10:37:00 

Okl Is niet feitelijk fout natuurlijk. 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 8 april 2022 10:34 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: RE: PVGO 080422 

@minbzk.nl> 

@minezk.nl> 

Hoi 

Ik heb je opmerkingen overgenomen, maar wel de ruimte voor andere duurzame technieken 
laten staan. Anders krijgen we meteen gedoe met de sector dat we bepaalde technieken 
uitsluiten. 

Groeten, 

Van: (cDminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 8 april 2022 10:03 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: RE: PVGO 080422 

Rminbzk.nt> 

Prninezk.nl> 

Ha-, 

Dank. Ziet er goed uit! Heb even goed naar de hele passage gekeken. Paar aanvullingen. Ik heb 

zelf geen probleem met de energielabel zin, maar wel met een bijzin daarbij. Opmerking bij 

gezet. Hopelijk kun je hier wat mee. 

, lukt het jou om ook nog even scherp mee te kijken? 

Groeten, 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 8 april 2022 09:40 

Aan: Rminbzk.nl> 

CC: (&minezk.nl> 

Onderwerp: FW: PVGO 080422 

Hoi 

Was vergeten je in de cc te zetten, excuus! 

Groeten, 



M 

Van: 

Verzonden: donderdag 7 april 2022 16:52 

Aan: [cDminezk.n(>; 

Ominezk.nk 

CC: Cn•minezk.nl>; 

Onderwerp: PVGO 080422 

Hoi allen, 

l@minezk.ni> 

•C@minbzk.nl> 

Bijgaand een nieuwe versie van de brief. Ik heb voor de eerste optie van ~ gekozen, eens? 
: kunnen jullie even kijken naar de paragraaf over all electric na programma 

hy 
@M: kan je even kijken naar de suggesties (van_) om bij normering hybride ook te 
verwi zen naar uitfasering labels 
@ 
von n 

ik heb de zinnen over het afbouwpad biomassa en SDE++ iets ingekort, omdat ik het 
ubbelen met eerdere zinnen in die alinea. Eens? 

Groeten, 

M 



A58.18 

Van: 

Ondmwerp: 
Datum: 

WB0 
zondag 10 april 2022 07:04:34 

Top!! Wordt leuk! 

Verzonden met B1ackBe>ry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 5.1.2.e 
Datum: woensdag 06 a 
Aan: Postbus.MinVRO 
Koste 

(•minbzk n(> 
2022 2:11 PM 

inbzk.nl> 5.1.2.e 

U=nb .nl>, 5.1.2.e 
gmiribzk.n1>, 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: BO Hybride 

Beste 5.1.2.e 

g)ninbzk.nl>, 5.1.2.e 
1Rminb7k:nl>, 5.1.2.e 

Alle aanwezigen hebben bevestigd. Kan jrj de webex-link aanmaken voor. 

NVI (fabrikanten) 

=twinteraas.nl. 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Orrmeha_n( 

Oclimateforlife.nl  

99whjjhrine nl 

Techniek NL 

1015 - Pttrhnipknedt-rland_n( 

Ell•technieknederland.nt 

K&E 

Rob Jetten 

5.1.2.e (MmInezk.n( 

BZK 

Hugo de Jonge 

•minbzk.n( 

5.1.2.e Pminbzk.n( 

Ik zorg samen met EZK voor een voorbereiding. 

Met vriendelijke groet, 

Van: Postbus.MinVRO 

Verzonden: maandag 4 april 202214:20 

Aan: 

CC: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 

■ 

Onderwerp: RE: BO Hybride 

Beste, 

Het BO Hybride met Min K&E (en/of zou vooralsnog voor beide 

Bewindspersonen kunnen plaatsvinden op: 

Donderdal= l4 april van 17.00 tot 18.00 uur via Webex. 

Worden de CEUs van Remeha, Intergas, itho en Doekle Terpstra door jullie uitgenodigd 

alsjeblieft? 

Wij vernemen graag als wij genoemd moment aan EZK kunnen bevestigen en wij de benodigde 



Webex-link kunnen aanmaken. 
Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 
secretaresse Minister Hugo de Jonge 

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 12511 EZ 1Den Haag 

Postbus 20011 1 2500 AE 1Den Haag 

I 
5.1.2.e $Dminbzk.nl 

fiii een bezoek aan het ministerie is een le¢itimatiebewiis verplicht 

van: 5.1.2.e (@ minbzk.nt> 

Verzonden: maandag 4 april 2022 10:03 

Aan: 5.1.2.e 

Postbus.MinVRO 5.1..2.e 

C@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
Ominbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl> 

CC: 5.1.2.e Pminbzk.nt> 

(@minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: 2 VERGADERVERZOEKEN - 2.Akkoord op inplannen BO Hybride en Builen bereik 

Hi allen, 

Verzoek van EZK is om het secretariaat van de minister van K&E wel uit te nodigen bij deze afspraak ( hij krijgt een nota 

hierover). Indien de minister van EZK aangeeft niet deel te willen nemen, dan svi~• uitnodigen voor deze 

afspraak. 

Afspraak wordt dan: 

1. Betreft BO hybride: 

Min.VRO/Chris K. 

Min K&E• 

CEO's Van Remeha, Intergas, Itho, Doekle Terpstra 

5.1.2.e 1 
Met vriendelijke groet, 

om   

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 31 maart 2022 19:11 

Aan: 5.1.2.e 

Postbus.MinVRO 5.1.2.e 

Ominbzk.nt>; 5.1.2.e 
(@ Minbzk.nl>; 5.1.2.e 

(•minbzk.nl>; 

(@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: 2 VERGADERVERZOEKEN - 2.Akkoord op inplannen BO Hybride en 

Hoi allen, 

Ga het 60 over hybride maar inplannen. Het schiet nog niet zo op bij EZK, maar er is wel haast bij deze afspraak. 

Groeten, 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 15:53 

Aan: 5.1.2.e 

Postbus.MinVRO 5.1.2.e 

Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 
(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nt>; 

Pminbzk.nl> 

cc: 5.1.2.e (@ minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: 2 VERGADERVERZOEKEN - 2.Akkoord op inplannen BO Hybride en Buiten bereik 



Hoi allen, 

Kan het BO over hybride nog even wachten? EZK is bezig te kijken wie er van hun kant aanwezig moet zijn. 

Belangrijk dat zij ook goed vertegenwoordigd zijn ( minimaal DG-niveau). 

Groeten, 

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 14:07 

Aan: 5.1.2.e Ominbzk.nl>; Postbus.MinVRO - 

Eiaminbzk.nl> 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e Ominbzk.nl> 

Onderwerp: RE: 2 VERGADERVERZOEKEN - 2.Akkoord op inplannen BO Hybride en 

Dank! Ik had het net aangekondigd@ 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 
Adviseur minister VRO en directeur-generaal DGBRW/OW 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 12511 DP i Den Haag 

Postbus 20011 1 2500 EA1 Den Haag 

5.1.2.e 

`Please consider thé environment before printing this e-mail 

Van: 5.1.2.e Pminbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 14:06 

Aan: Postbus.MInVR05.1.2.e (5)minbzk.M> 

(oDminbzk.nl> 

CC: 5.1.2.e 
5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
(@minbzk.nl>; 5.1.2.e Pminbzk.nl> 

Onderwerp: 2 VERGADERVERZOEKEN - 2.Akkoord op inplannen BO Hybride en 

0 
Ha dames, 

Het verzoek is 2 BO afspraken in te plannen: (met akkoord van Minister) Kan zijn dat 5.1.2.e dit al 

gevraagd heeft? 

1. Betreft BO hybride: 

Min.VRO~ CEO's van Remeha, Intergas, Itho, Doekle Terpstra 5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; 

Buiten bereik 

) 
Buiten bereik 

Ik hoor graag wat mogelijk is. 

Groet 

Van:- • Pminbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 11:41 

Aan: 5.1.2.e Ominbzk.nl>; 5.1.2.e 
(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Onderwerp: FW: Akkoord op inplannen BO Hybride en 

(@minbzk.nl> 

Buiten bereik 



Wie kan dit oppakken? 

Volgende week als het even kan. 

Buiten bereik 

Kan zowel separaat als gelijktijdig, laatste heeft voorkeur 

Van: 5.1.2.e Rminbzk.ni> 

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 09:33 

Aan: 

cc: 5.1.2.e 

Rminbzk.nl>;. 

(cDminbzk.ni>; 5.1.2.e 

f@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

(@minbzk.nl> 

•(@rninbzk.nl> 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Akkoord op inplannen BO Hybride en Buiten bereik 
Minister is akkoord met allebei de punten. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Adviseur minister VRO en directeur-generaal DGBRW/OW 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 12511 OP 1 Den Haag 

Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

5.1.2.e 

APlease consider the environment before printing this e-mail 

Van: - Pminbzk.n(> 

Verzonden: woensdag 16 maart 2022 20:58 

Aan• <•W@minbzk.n(> 

cc: 5.1.2.e (@ minbzk.nl>; 5.1.2.e 

I@minbzk.nl>; 5.1.2.e Pminbzk.nl> 

Ominbzk.nt>Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Akkoord op inplannen BO Hybride en Buiten bereik 

ik zou maar moment zoeken. 5.1.2.ekan jij dit per mail voorleggen? 

 - 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

Van:- • Ominbzk.n(> 

Datum: maandag 14 mrt. 2022 9:00 PM 

Aan:, 

Kopie: 5.1.2.e 

4;%W=lllllllllllllllll(@minbzk.nl> 

(@minbzk.nl>, 5.1.2.e 

Ominbzk.n(>, 5.1.2.e 

5.1.2.e -(@minbzk.nl>, 

Onderwerp: Akkoord op inplannen BO Hybride en " 

(@minbzk.nl>, 

(@minbzk.nl> 

+tBn-beretk 

5.1.2.e 

- morgenochtend even aan Hugo vragen: 

1) Of hij bereid is gesprek te voeren met partijen genoemd onder punt 1 hieronder. Uiteraard moet EZK hier ook 

grote rol in spelen, maar is zo'n belangrijk onderdeel van aanpak gebouwde omgeving dat Hugo dit gesprek kan 

doen, vind ik. Is dus ook op verzoek van EZK nu. Als we het EZK laten doen komt er nu niet veel beweging in 

door gebrek aan capaciteit aan hun kant. Kan denk ik in de week van 28 maart. 

2)



Buiten bereik 

Verder kun je meedelen/bevestigen dat hij eerste concept krijgt eind van de dag over onze insteek qua normering in 

programma verduurzaming gebouwde omgeving en dus ook voor onze bijdrage aan beleidsprogramma Klimaat en 

Energie. Daarbij willen we hem vragen wat nu wel niet op te nemen in de bijdragen die we woensdag moeten aanleveren 

richting EZK voor eerste ronde bespreking in ACKE (alles concreet en scherp zoals nu is geformuleerd, niks oftewel alles 

nog PM laten, of wel alvast richting en bandbreedte opnemen). En je kunt aankondigen dat we dit inhoudelijk dieper 

kunnen bespreken in programmastaf volgende week maandag ook samen met nieuwe versie NIP. 

van: 5.1.2.e Ominbzk.nl> 

Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:44 

Aan: 5.1.2.e f@minbzk.nt>; 5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e 
Ominbzk.nl> - Pminbzk.n(> 

C@minbzk.n(> 

Onderwerp: hybride warmtepompen: leveringsproblematiek 
Hi allen, 

Net met EZK met TNL en de NVI gesproken over versnelling hybride. Afspraken over inzet richting 2030 (hybride als het 

nieuwe normaal) lopen goed. Zorg zit op de korte termijn en de leveringsproblematiek, die ondermijnt het geloof in het 

product. 

Idee is om op 2 sporen in te zetten: 

1. Korte termijn: # hoe dan. Afspraken om zo snel mogelijk opschaling van productie te krijgen. Gaat over: 

-Commitment van fabrikanten voor nieuwe leveringsketens (investeringen in NL), hoe kan dit versneld worden 

-Verhaal naar installateurs: nu niet wachten met trainingen voor een hwp omdat de leveringstijden lang zijn. Dit 

komt er echt aan. Pleidooi vanuit TNL voor industriepolitiek (hoe zorgen we ervoor dat "onze" hybride 

warmtepompen niet aan de Italianen geleverd worden), 

- Mogelijk probleem met 0&0 fondsen bij TNL (vanwege uitblijven CAO). 

Voorstel: BO met de Jonge, CEO's van Remeha, Intergas, Itho, Doekle Terpstra. Daar concreet commitment van 

fabrikanten, verhaal voor de korte termijn richting installateurs vaststellen, afspraken rond versnelling (voor nu lijkt het 

vooral rond de 0&0-fondsen te zitten, maar misschien komen de fabrikanten met iets). 

Afspraak: iedereen checkt intern of hier commitment voor is. M.n. de fabrikanten moeten zo ver zijn dat ze ook echt 

harde uitspraken durven te doen. Zal de NVI zsm laten weten. 

2. Middellange termijn: gericht op hybride als het nieuwe normaal 

- Uitvoeren acties die nodig zijn voor opschaling (oa actieplan) 

-Uitwerken normering 

Hier past oa voorstel om op de VSK met een gezamenlijk statement te komen om installateurs over de streep te trekken. 

Groeten, 

5.1.2.e 

Ministerje van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

Turfmàrkt 147 2511 DP Den Haag 1 Zuid-20e etage 
Postbus 20011 2500 EZ Den Haag 

5.1.2.e 



A58.3 

Van: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Datum: 

EPBD Hybride onderzoek 

woensdag 6 apnl 2022 15:50:00 

Beste_ 

Gisteren vroeg je naar de status over onderzoek naar normering van hybride warmtepompen. 

Ik heb het net even gechecked bij-: Er staat een onderzoeksvoortsel klaar om antwoord te 

geven op de vraag hoe normering op installatieniveau er goed uit kan zien. Dit onderzoek wordt 

nog niet uitgevoerd. 

Heb je hier- een specifieke vraag over die je wilt weten voor morgen? 

Als er morgen trouwens vragen zijn over hybride is ook 

mailen. 

beschikbaar, dus je kan ons beide 

Succes met de voorbereidingen! 

Groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 12511 DP I Den Haag 
Postbus 20011 12500 EA I Den Haag



A58.4 

Van: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Datum: 

FW: bestuurlijk overleg hybride warmtepompen met min VRO en K&E op 14 april van 17:00-18:00 
woensdag 6 april 2022 09:59:41 

Hi , 
He en u ie morgen voorafgaand of direct na het overleg over de getallen van 10:00-11:00 
even tijd om dit overleg voor te bespreken? 

-: kan jij bevestigen dat Doekle de 14de aanwezig kan zijn? 
v roete n, 

Van: 

Verzonden: maandag 4 april 2022 14:58 

Aan 

CC: 

' ; -@TechniekNederland.nl' 

Onderwerp: bestuurlijk overleg hybride warmtepompen met min VRO en K&E op 14 april van 

17:00-18:00 

Hi allen, 
Het bestuurlijk overleg over de versnelling hybride warmtepompen kan plaatsvinden op 
Donderdag 14 aDril van 17.00 tot 18.00 uur via Webex. 
Zowel Hugo de Jonge als Rob letten hebben op dat moment tijd in de agenda. 
Kunnen jullie z.s.m. laten weten of jullie en de CEO's van Remeha, Intergas en Itho 'op dat 
moment aanwezig kunnen zijn? 
Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 
Postbus 20011 1 2500 EZ 1 Den Haag 



A58.5 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

FW: Normering hybride informatie om met regietafel te delen - graag jullie blik 

donderdag 7 april 2022 14:09:00 

Normering hybride wannteoomoen - korte toelichting en olanning.dooc 

Ha., 

Weet jij al meer over bekostiging? Volgens mij moeten we inmiddels wel echt aan de slag met 

het uitzetten van die onderzoeken ;) 

Groeten, 

Van: 

Verzonden: donderdag 7 april 2022 14:08 

Aan 

@minbzk.nl>g 

1@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>• 

_@minbzk.nl>•M 

@minezk.nl> 

Onderwerp: Normering hybride informatie om met regietafel te delen - graag jullie blik 

Hoi allemaal, 

Afgelopen dinsdag spraken-- en ik samen met 

_ . Doel was om te starten met afstemmen van de normering hybride, 

nu we eind mei in een Kamerbrief gaan aankondigen dat er vanaf 2026 eisen worden gesteld 

met dit doel. 

- wil ons voorstel meenemen in één-op-één gesprekken met de consumentenbond, 

Woonbond, VEH en AEDES. Om voor een zachte landing te zorgen. Een aantrekkelijk aanbod. 

Ter ondersteuning hiervan maak ik voor hem een kort overzicht van waar we staan, wat de 

opdracht is en hoe de vervolgplanning er uit ziet. Hier heb ik jullie bij nodig. 

Zouden jullie een check willen doen op de inhoud van bijgevoegd stuk, met de kennis dat het 

extern gedeeld wordt? E zou jij specifiek even willen kijken naar de planning? Ik ken 

de stappen die aanpassing moet doorlopen niet goed, en ook niet hoeveel tijd dat kost 

(consultatie? Beide Kamers?). Ik probeer terug, te redeneren vanaf het feit dat de minister graag 

eind dit jaar wil kunnen aankondigen richting TK hoe we het zouden willen doen (dus dan een 

voorstel doen). 

Zouden jullie hier uiterlijk maandagochtend 10:00 naar kunnen kijken? Dan kan het daarna nog 

even langs— en lijkt me goed als het dan zsm naar- gaat. 

Dank en groeten! 



A58.7 

Van: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Datum: 

gesprek Teun van Bokhoven morgenochtend 

maandag 4 april 2022 17:10:36 

Hi ■, 
Morgenochtend spreken we met EZK Teun van Bokhoven over het actieplan hybride en mogelijk 
normering van hybride. 
Ter voorbereiding daarop: 
Het actieplan is bijna gereed, we willen begin mei een overleg op bestuurlijk niveau om het plan 
in werking te zetten. Zodat we ook in de PVGO kunnen melden dat het plan er is ( ipv dat we er 
nog steeds met de sector aan werken). 
De NVD heeft zich tijdens het opstellen van het actieplan afzijdig gehouden, 
maar is nu voor e aatste sessies aangeschoven. En is van mening dat in het actieplan 
onvoldoende duidelijk wordt hoe hybride zich verhoudt tot de wijkaanpak en dat er ook andere 
oplossingen zijn dan hybride: 

-Relatie wijkaanpak: we hebben de standaardzinnen opgenomen dat hybride een oplossing 
is voor die wijken waar richting 2030 nog geen aardgasvrij alternatief voorhanden is. De 
NVDE vindt de zinnen niet scherD genoeg,maar komt ook niet met een tekstsuggestie 

-An ere oplossingen dan hybride: we hebben nu afgesproken dat er we kijken of er nog 
een paar zinnen mogelijk zijn in de inleiding, waarin we aangeven dat er natuurlijk 
allerlei oplossingen zijn, maar dat dit actieplan zich nu op hybride richt. Als dit te ver 
gaat, raken we andere partijen kwijt. 

Achtergrond van de opstelling van de NVDE is dat er partijen in de achterban zijn die vinden dat 
ze onvoldoende aandacht krijgen. Het gesprek is lastig te voeren, er wordt aangegeven dat de 
huidige teksten niet goed genoeg zijn en dat we maar moeten kiezen of we met de NVDE verder 
willen. Maar er komt ook geen concreet voorstel over wat ze dan precies wel willen. 
Het is fijn om de NVDE aan boord te houden, maar eventuele afspraken daarvoor moeten wel 
concreet en met een helder tijdspad zijn. 
Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1~ 
Postbus 20011 1 2500 EZ 1 Den Haag 



A58.8 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

FW: uitnodiging minister de Jonge 

maandag 4 april 2022 09:14:39 

Hi M ,
Bijgaand het verzoek. Het voorkeursmoment ( 17 mei om 10 uur) is niet haalbaar, dan is er 
MCKE. Maar zou de minister evt. 17 mei eind van de dag (bijv 4-5) kunnen? 
Groeten 

• 
Van: 

Verzonden: woensdag 23 maart 2022 12:12 

Aan 

Onderwerp: RE: uitnodiging minister de Jonge 

Bij deze, 
Opschaling en normering van hybride warmtepompen is aangekondigd in het Coalitieakkoord en 
de minister heeft laten weten hier zeer ambitieuze stappen op te willen zetten. Eerste stap 
hiervoor is dat de sector zich transformeert en in staat is om veel meer hybride warmtepompen 
te leveren en te installeren. We (EZK en BZK) voeren met Techniek Nederland en de NVI 
(branche van fabrikanten van verwarmingsinstallaties) het gesprek hierover.. Een aantal leden 
van de NVI (Remeha, Intergas, Itho Daalderop) wil zich committeren aan forse investeringen in 
productie in NL en Techniek NL wil zich committeren het vergroten van de installatiecapaciteit. 
Ambitie is om in 2026 300.000 hybride warmtepompen per jaar te kunnen produceren en 
installeren, zodat normering vanaf dat jaar mogelijk is. Om de beweging in de installatiesector 
In gang te zetten heeft Techniek NL een duidelijk signaal nodig vanuit het Rijk, nl. de 
aankondiging dat normering van hybride warmtepompen (via eisen aan efficiëntie van de 
verwarmingsinstallatie) daadwerkelijk gaat gebeuren. 
De beurs is het moment dat de hele installatiesector aanwezig is vergelijkbaar met de auto 
RAI) en verzoek van Doekte Terpstra (met positief advies van is om hier aanwezig te zijn, 
gezamenlijk met de minister van K&E (Rob Jetten als verantwoordelijke voor klimaatbeleid 
breed en opschaling 1 stimulering hybride warmtepompen en Hugo de Jonge als 
verantwoordelijke voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en invoering normering 
hybride warmtepompen). 
Groeten 

Van í@minbzk.nt> 

Verzonden: woensdag 23 maart 2022 12:00 

Aan: (@ minbak.nl> 

Onderwerp: RE: uitnodiging minister de Jonge 

Hey! 

Hmm, kan je ook nog in vijf zinnen toelichten waarom het goed is dat de minister dit 

opent? Mis een inhoudelijk advies :) dit is namelijk te mager om voor te leggen aan de 

minister. 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 

(w-vvw.blackberry.com) 

Van: @minbzk.nl> 
Datum: woensdag 23 mrt. 2022 11:56 AM 
Aan: t7gminbzk.nl> 

Onderwerp: FW: uitnodiging minister de Jonge 
Hoi , 
Zoa s esproken onder het uitnodigingsformulier zoals ik dat heb Ingevuld. - heeft met 
Doekle Terpstra besproken dat het goed zou zijn als de minister gaat (dus samen met minister 
letten). 
Laat me weten als er vragen zijn, of als ik iets kan doen! 
Groeten, 

Uw uitnodiging 



Bewindspersoon 

minister De Jonge 

Wat is de titel van het evenement? 

Opening Vakbeurs Sanitair en Klimaat 

Wat verwacht u van de bewindspersoon? / Wat is zijn of haar rol? 

Agenderen belang hybride warmtepompen, aanjagen 

ontwikkelingen bij installateurs en fabrikanten die nodig zijn voor 

normering. 

NB: minister voor K&E wordt ook uitgenodigd, voorbereiding is 

gezamenlijk met EZK 

Wie organiseert het evenement? 

Techniek NL 

Wat is het onderwerp? 

Ontwikkelingen in de installatiesector, met nadruk op duurzaam 

verwarmen / hybride warmtepompen 

Wat is de doelgroep? 

Installateurs, fabrikanten van hybride warmtepompen, ( in wat 

mindere mate gemeenten en corporaties) 

Hoeveel personen verwacht u? 

In 2020 namen 36.000 personen deel. Deze zullen niet allemaal bij 

de opening zijn ( maar de opening is wel online te volgen) 

Waar wordt het evenement gehouden (adresgegevens)? 

Jaarbeurs Utrecht 

Wanneer wordt het evenement gehouden (datum + tijdstip)? 

17 mei om 10:00 

Is het evenement openbaar of besloten? 

Openbaar 

Is het een commercieel of niet commercieel evenement? 

Commercieel 

Wordt de pers ( landelijk en/of regionaal) voor het evenement 

uitgenodigd? 

Ja 

Is het een nationaal of internationaal evenement? 

Nationaal 

Wat is het ( concept) programma? 



• 

Beurs duurt 3 dagen, het gaat hierom de opening. Na een plenair 

programma kunnen deelnemers de beurs bezoeken en de 

verschillende stands bekijken. 

Indien gewenst kan de minister een rondleiding over de beurs 

krijgen / demonstraties bezoeken 

Wie zijn de andere belangrijke genodigden / sprekers? 

- Doekle Terpstra: voorzitter van Techniek NL 

- enkele grote installateurs (oa _, organisator hybride 

warmtepomp academy) 

- Fabrikanten die gaan investeren in productie ( Remeha, Intergas) 

- ook uitgenodigd: de minister voor K&E 

Gegevens contactpersoon 

Voorletter(s) 

■. 
Tussenvoegsel(s) 

Achternaam 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

(@minbzk.nl 

referringWebsite 

https://www.rijksoverheid.nl/ 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 1 

Postbus 200111 2500 EZ 1 Den Haag 



A58.9 

Van: 
/kan: 
Onderwerp: 
Datum: 

i 
RE: normering cv els - reactie 
maandag 4 april 2022 05.31:13 

Prima mail zo 

Van: 

Verzonden: maandag 4 april 2022 09:29 

Aan: 

Onderwerp: RE: normering cv ketels - reactie~ 
Ha , 
He er wat aan gesleuteld, hoop ok! Wel goed dat~ uitgebreid geïnformeerd wordt als hij 
graag ambitieuzer wil. Zou desnoods een afspraak met em maken als hij vasthoudt. Bij 
loslaten van economisch, technisch, functioneel haalbaar hebben we denk ik een probleem in 
combl met dit jaartal. 

Groeten, 

lan•C voor je mail, en Ik begrijp deze vraag. De huidige tekst over normering betekent dat 
vanaf 2026 voor eigenaren van woningen en gebouwen die hiertoe geschikt zijn wordt verwacht 
dat ze op natuurlijke momenten (bij vervanging) overstappen op een efficiënter 
verwarmingstoestel. De inzet op het jaartal 2026 !s enorm ambitieus: 

1. In het Kilmaatakkoord Is afgesproken dat er niet voor 2025 genormeerd wordt 
2. In 2026 normeren betekent dat er dan voldoende duurzamere alternatieven beschikbaar 

moeten zijn om de jaarlijks —430.000 vervangingen (huidig) van gasketels te kunnen 
opvangen. 

3. Daarnaast moeten er voldoende installateurs beschikbaar zijn; en moeten product en 
installatie betaalbaar zijn. 

Vwb 2 en 3 geldt dat deze voorwaarden op dit moment nog niet behaald worden: er zijn te 
weinig producten en Installatiecapacltelt. De sector staat positief tegenover de norm, maar 
heeft tijd nodig om tot opschaling te komen. Hierover worden op korte termijn bestuurlijke 
afspraken gemaakt. Verder wordt onderzoek uitgevoerd naar de impact van de norm op 
betaalbaarheid, CO2-reductie en type apparaten dat geinstalleerd wordt. Vanwege de politieke 
wens tot aankondiging in mei, is dit echter niet afgerond voor het aankondigingsmoment. 
De zin "mits de woning of het gebouw daar geschikt voor Is" gaat over een aantal aspecten: 1) 
mits er geen warmtenet komt binnen 10 jaar, waardoor desinvestering zou optreden, ten koste 
van het draagvlak en 2) mits het apparaat past (bijv. niet in sommige 
appartementencomplexen), de woning warm maakt (grofweg niet in label G-E) en zich binnen 
de levensduur terugverdient. Wanneer we deze eisen niet zouden stellen, zou normering van de 
hybride bijvoorbeeld inhouden dat Iemand in een label G woning eerst tot en met D zou moeten 
isoleren en dan nog een warmtepomp zou moeten aanschaffen, met grote financiële gevolgen. 
Tot slot Is het goed om te benoemen dat deze tekst zowel in het koepelverhaal -
beleidsprogramma brief K&E (EZK)- wordt meegenomen, en in de inhoudelijke tekst m.b.t. de 
energietransitie in de GO (BZK brief). Voor de eerste brief is op hoofdlijnen al een tekst 
opgenomen welke de zin "mits een gebouw ervoor geschikt is" bevat en wordt op XX In de 
ACKE besproken. 
Ik hoop dat dit een beter beeld geeft.  

Van: (@minQ7k_ni> 

Verzonden: maandag 4 april 2022 09:10 

Aan: (@minbzk.nt>; > 

Ondrewerp: RE: normering cv ketels - reactie 
Hol 
Hie rí j jou ook even in de mail opgenomen en jouw tekstsuggesties verwerkt. Mochten jullie 
nog toevoegingen hebben hoor ik het graag. 
Groet, 

Van: 

Verzonden: maandag 4 april 2022 08:31 

Aan:—(Pminbzk.n( 

Onderwerp: RE: normering cv ketels - reactie 
Hol , 
Zie 1 eronder de mail van— m.b.t. normering. In het kort: hij twijfelt eraan of de 



tekst ambitieus genoeg is. En maakt hierbij nog twee aanvullende opmerkingen over 1. De zin 
"mits een gebouw ervoor geschikt is" en om mo eli'k een koppeling te maken met "labelplicht". 
Ik zou graag onderstaande mail door 
even kort af met jou. Eventueel even e en. 

willen laten sturen, maar stem dit graag 

Gr. 
/// 
Dag , 
Dan voor je mail, en ik begrijp deze vraag. De huidige tekst van normering betekent dat vanaf 
2026 voor de specifieke doelgroepen het wordt verwacht dat je op natuurlijke momenten over 
stapt op een efficiëntere verwarmingstoestel. De inzet op het jaartal 2026 is enorm ambitieus, 
dit betekent dat er per 2026 voldoende duurzamere alternatieven beschikbaar moeten zijn om 
de jaarlijks 430.000 vervangingen (huidig) van oude gasketels te kunnen opvangen. 
Daarnaast moeten er voldoende installateurs beschikbaar zijn; de prijs van deze producten 
betaalbaar zijn. De sector partijen hebben reeds aangegeven zich te kunnen vinden in deze 
vorm en is de wens om op korte termijn een bestuurlijk overleg te plannen om hier 
commitment voor op te halen. Voor wat betreft de inhoudelijke effecten van normeren via de 
installatie- eis is verder onderzoek nodig (o.a. de doelmatigheid, kosten). Dit onderzoek past 
echter niet in de tijdslijn voor het versturen van de kamerbrieven. De zin "mits de woning of het 
gebouw daar geschikt voor is" gaat niet direct over of de woning wel voldoende is 
geïsoleerd/juiste afgifte systeem kent, maar over of het überhaupt mogelijk is om een 
efficiëntere verwarmingsinstallatie in de woning te plaatsen, en hoe om te gaan met als er in 
deze buurt een warmtenet aansluiting wordt beoogd. Ik hoop dat dit een beter beeld geeft van 
de tekst. 
Tot slot is het goed om te benoemen dat deze tekst zowel in het koepelverhaal - 
beleidsprogramma brief K&E (EZK)- wordt meegenomen, en in de inhoudelijke tekst m.b.t. de 
energietransitie in de GO (BZK brief). Voor de eerste brief is op hoofdlijnen al een tekst 
opgenomen welke de zin "mits een gebouw ervoor geschikt is" bevat en wordt op"in de 
ACKE besproken. 
Ik hoop dat dit een beter beeld geeft. 
Groet, 

Van] 

Verzonden: zaterdag 2 april 2022 10:36 

Aa n: 

C@minezk.nl> 

CC: 

Onderwerp: normering cv ketels 

C@minezk.nl> 

C@minezk.nl> 

Pminezk.nl> 

ik heb in domus nota over passage normering warmteinstallaties teruggestuurd. Mijn vraag is of 

wat hier staat nu echt ambitieus genoeg is. de passage "mits een gebouw ervoor geschikt is" 

geeft volgens mij veel ruimte om niks te doen. veel gebouwen zijn immers idd niet geschikt, 

maar met de juiste maatregelen wel geschikt te maken. Wie bepaalt dan of het geschikt is? de 

installateur met de eigenaar? 

is het denkbaar hierin verplichtender in te worden, bijvoorbeld voor alle gebouwen waarvoor al 

een labelplicht geldt? en zou die labelplicht niet ook moeten worden aangescherpt? alle reden 

voor met de aankondiging van de isolatiecampagne...! 

hgr_ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 



are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel tkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages



A59.1 

Van: 

Verzonden: ina=aU  april 2022 12:08 " 
; Winter as.nl'-

Aan: TechniekNederland.~@remeka.ni*, 
c•lima.nl';•@technieknederland.nl; 

CC: 

Onderwerp: 

Bjilagen: 

Bestuu g c ove eg ybn e warmtepompen 14 apn om 18:00 

Bijlage 1 - commitmentmodel hybride warmtepomp (003).pptx; Bestuurlijk overleg hybride 

warmtepompen.docx 

Beste allen, 

Aanstaande donderdag 14 april van 18:00 tot 19:00 Is het bestuurlijk overleg over hybride warmtepompen. 
Bijgaand treffen jullie de agenda en de daarbij behorende bijlage voor dit overleg. 

Het overleg zal plaatsvinden via Webex. De link hiervoor Is vanuit het secretariaat van de minister verzonden. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

DG Volkshuisvesting & Bouwen 

Turfmarkt 147 2511 DP ( Den Haag ( Zuid-20eetage 

Postbus 20011 2500 EZ Den Haag 

T 

1 



A59.10 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 
RE: Hybride warmtepompen in prestatieafspraken corporaties 
woensdag 13 april 2022 09:06:24 

1a, klopt! Zou fijn zijn als we begin mei al een indicatie hebben, dan kunnen we daarover de hele 

maand mei nog met Aedes over discussiëren. Geen hele harde deadline dus, maar directie 

Wonen zit iedere donderdag met Aedes, Woonbond, IPO en VNG om deze doelen te bespreken. 

Hoe eerder we concreet kunnen worden, hoe groter de kans dat we eruit komen. 

Denk fijn als we ergens rond 10 mei wat duidelijkheid van jullie kunnen krijgen. 

Groet! 

Van: •@minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 09:37 

Aan: @minbzk.nl>; 

@minezk.nl> 

@minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: Hybride warmtepompen in prestatieafspraken corporaties 

Ha 

Dank, wij pakken je vraag op. Zo te lezen is antwoord rond 1 juni ook al veel te laat toch? 

Wanneer moet jij meer weten? 

Groeten, 

Van: Ca)minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 11 april 2022 17:09 

Aan: (cDminbzk.nl>; • lPminbzk.nl> 

Onderwerp: Hybride warmtepompen in prestatieafspraken corporaties 

Ha team hybride, 

Met corporaties zijn we bezig om tot prestatieafspraken te komen, zoals jullie weten. Idealiter 

maken we afspraken over de totale opgave (aardgasvrij, isolatie, hybride), zodat we goed kunnen 

inschatten wat de CO2-reductie wordt. Als we één post, bijvoorbeeld hybride, eruit laten is het 

heel lastig om die CO2-reductie nog goed te berekenen. 

We moeten voor 1 juni met Aedes overeenstemming bereiken over die doelen. Hebben we 

tegen die tijd een idee hoeveel hybride warmtepompen er door corporaties kunnen worden 

gerealiseerd? Anders vrees ik dat het lastig wordt om het nog mee te nemen in de 

prestatieafspraken. 

Hoort wel! 



A59.11 

Van: 
Aan: 

Cc 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: normering irailati•eïs 
woensdag 13 aprd 202213:24:05 
botrtip uí*werk M rxxmeriro h~ wP rir-x 

Ik heb de tekst iets aangepast. Het Is nu: 
4. is er veel kans dat er beleidsmatig ongewenste Installaties geplaatst worden? (bijv. 

houtkachels) 

Probeer deze week de experts nog te mallen en bel ze volgende week. De rest van de week zit 
erg vol met afspraken. 

M 

Van: •@minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 13 april 202210:19 
Aan: @rvo.nl>; _ 

@minezknl>; 
CC: 

@rvo.nl> 
@minbzknl> •@minezk.nl>; 

Onderwerp: RE: Onderzoeksvoorstel normering installatie-eis 

Ha■ 

Ziet er goed uitl Dank voor de snelle actie. 

Ik heb nog één inhoudelijke aanscherping: ik zou ook wel de vraag willen stellen welke duurzame 

opties gestimuleerd worden per vorm. We noemen dat nu sluiproutes die geen besparing 
opleveren, maar de pelletkachel levert natuurlijk wel besparing op en willen we toch liever niet, 
dus ben bang dat die formulering te beperkt is (heb hem zelf ooit zo opgeschreven, maar 

realiseer het me nu). Verder helemaal ok zo. 

Groeten, 

Van:-•• (@rvo.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 april 202213:02 

Aan: • Ominezk.nl>; 

CC: 

C@rvo.nl>; (@minbzk.nl> 

t@minezk.nt>; 

Onderwerp: RE: Onderzoeksvoorstel normering installatie-eis 

Allen, 

Ik wil deze notitie sturen aan Hierbij de notitie die Ik gemaakt heb op men basis van de ot ït van 

over ze deel willen nemen aan een overieg met ju e 

Graag hoor Ik of deze notitie verstuurd kan worden. 
Ik wil morgenmiddag de experts gaan benaderen. 

(iDminb7kn(> 

en aan hen vragen 



E

 Oorspronkelijke afspraak-----

Van: -(@minezk.n(> 

Verzonden: donderdag 7 april 2022 15:04 

Aan: -Ominbzk.nl 

CC: 

Onderwerp: Onderzoeksvoorstel normering installatie-eis 

Tijd: dinsdag 12 april 2022 10:15-11:00 ( UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 

Stockholm, Wenen. 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Dag allen, 

Hierbij een agendaverzoek om het onderzoeksvoorstel m.b.t. normering (installatie-eis) te 
bespreken. Agenda van het overleg is wat mij betreft als volgt: 

• Bespreken onderzoeksvoorstel ( inhoud, budget en mogelijk bedrijven) 

• Proces (uitzetten via RVO) 

• W.v.t.t.k. 

zal nog per mail het onderzoeksvoorstel rondsturen. 

Groet, 

• 

Microsoft Teams-vergadering 

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering, 

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen 

■CEDm.webex.COm 

Videovergaderings-id: 
Alternatieve VTC-instru  

Of deelnemen via telefoon (alleen audio) 

Netherlands, Amsterdam 

Id voor telefonische vergadering: 
Een lokaal nummer zoekera 1 pin opnieuw instellen 

Meer informatie, 1 Opties voor vergadering 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, 

Innovatief en Internationaal ondernemen. 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
,esulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, 
Innovatief en Internationaal ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dil bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the niks Inheront in tho oloctronlc tronsmlossion of mes3o9c3 



A59.12 

Notitie uitwerking normering hybride warmtepomp 

Van: (BZK), (EZK), - (RVO) 
Aan: experts in de ouw- en insta atiewereld. 
Dd: 13 april 2022 
Deze notitie is alleen voor gebruik in de discussiebijeenkomst. Niet doorsturen. 

Deze notitie geeft een aantal opties om tot.een norm te komen waarmee het verplicht wordt vanaf 
een bepaald moment een hybride warmtepomp (vergelijkbare installatie) te plaatsen. De notitie is 
bedoeld als basis voor een gesprek met een aantal experts. 

Politieke opdracht 
• Het coalitieakkoord bevat de volgende passages over de hybride warmtepomp (hwp). 

De hybride warmtepomp is op korte termijn voor de meeste woningen een goede 
warmteoplossing. Via normering krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om 
steeds meer (hybride) warmtepompen te installeren, in combinatie met een subsidie 
voor de meerkosten die huishoudens moeten maken. Samen met isolatie en duurzame 
gassen kan deze route voor een stevige verduurzamingsslag zorgen, zonder het voor 
de consument ingewikkeld en daarmee ontoegankelijk te maken. 
(budgettaire tabel) De toepassing van hybride warmtepompen wordt gestimuleerd met 
een combinatie van een subsidie en normering. Hier zijn bij Miljoenennota 2022 reeds 
middelen voor uitgetrokken voor de periode t/m 2024; deze middelen maken 
aanvullende stimulering t/m 2030 mogelijk. Er moet nog worden bezien op welke 
manier de normering het best,ingevuld kan worden (bijv. bij vervanging van CV-
ketels), en vanaf welk jaar dit mogelijk is. Hiervoor is cumulatief 900 miljoen euro 
gereserveerd. 

• Motie van der Lee/Bontenbal: 'verzoekt de regering normering voor te bereiden ter 
stimulering van de hybride warmtepomp".' 

• In het Klimaatakkoord is de volgende afspraak gemaakt over normering: "[...] Ter 
versnelling van deze ontwikkeling kunnen na 2025 verdere prestatie-eisen aan technische 
verwarmingsinstallaties worden overwogen, passend binnen EU-regelgeving." 

• MVRO en MK&E zijn voornemens om per 2026 middels installatie-eisen op 
vervangingsmomenten de hybride warmtepomp te gaan stimuleren t.o.v. de mono cv-
ketel. 

Kaders 
Definitie van normering 
In dit kader wordt onder een norm verstaan: een eis aan installaties waardoor warmte-installaties 
die volledig functioneren op fossiele brandstoffen uit gefaseerd worden. Daarmee moeten mono cv-
ketels op natuurlijke momentent vervangen worden door duurzamere alternatieven, zoals de 
hybride warmtepomp. 

In het beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving wordt de intentie 
aangekondigd om in 2026 bij vervanging van de cv-ketel hogere eisen te stellen aan de efficiëntie 
van verwarmingsinstallaties. Onder een aantal randvoorwaarden, te weten productie- en 
arbeidscapaciteit en prijsstelling in de markt. Ook wordt aangegeven dat de norm gaat gelden in 
woningen die daartoe geschikt zijn. De exacte afbakening van dit criterium zal onderwerp zijn van 
een tweede onderzoek, waarin de effecten op bewoners en CO2-reductie centraal staan. 
Desinvesteringen door het installeren van hybride warmtepompen worden, voorkomen door een 
uitzondering voor woningen in gebieden die binnen een termijn van 10 jaar overgaan op een 
warmtenet. 

Passage Kamerbrief beleidsprogramma 
"De inzet is om in 2026 bij vervanging van de cv-ketel hogere eisen te stellen aan de efficiëntie 
van verwarmingsinstallaties, mits de woning of het gebouw daartoe geschikt 15. 3 Een hybride 
warmtepomp (een combinatie van cv-ketel en een warmtepomp) is dan een logische oplossing,  

1 Detail 2021D28189 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal  
2 Evt. met uitzondering van normering via de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen, die onder 
bepaalde voorwaarden ook op zelfstandige momenten kan gelden 
3 In de verdere uitwerking wordt ook aandacht gegeven aan hoe om te gaan met woningen die binnen een 

bepaalde tijd aansluiten op een warmtenet. 



maar er is ook ruimte voor andere duurzame technieken. Het precieze moment van invoering en 
de vormgeving moet nog worden bepaald. Bij het bepalen hiervan zal rekening worden 
gehouden met de productie- en arbeidscapaciteit en de prijsstelling in de markt. PM: Hiervoor 
zijn afspraken gemaakt met installateurs (Techniek Nederland) en fabrikanten 
(vertegenwoordigd door de Nederlandse verwarmingsindustrie), die er voor moeten zorgen dat 
er voldoende productie- en installatiecapaciteit zal zijn bij de invoering van een norm."  

Realistische routes voor normering van hybride warmtepompen 

Routes voor normering 
Een uitfasering van de cv-ketel kan grofweg verlopen via 4 routes. Route 4 is te combineren met 
de andere routes, maar betreft alleen bedrijven en instellingen ( utiliteit). 
1. via eisen aan de ruimteverwarmings installatie per gebouw op vooraf bepaalde natuurlijke 
momenten 
2. via eisen aan de energie-efficiëntie van verwarmingsinstallaties bij vervanging (EPBD); 
3. Via verbod op verkoop van het apparaat (ecodesign). 
4. Daarnaast kan voor bedrijven en instellingen mogelijk via de energiebesparingsplicht de hybride 
warmtepomp verplicht worden. 
In dit onderzoek ligt de focus op de mogelijkheden binnen route 2. Route 1 voldoet niet aan de 
politieke wens tot gerichte stimulering. Route 3 lijkt juridisch voorlopig niet haalbaar op basis van 
de huidige en verwachte Europese regelgeving en over route 4 is vooralsnog voldoende informatie 
bekend. 

Installatie-eisen 
Dit betreft het aanscherpen van de bestaande energieprestatie-eisen voor installaties voor 
ruimteverwarming in het gebouw. Deze eisen stel je op het moment van vervanging van de 
installatie. Dit kan volgens ons door: 
1) eisen te stellen aan het aandeel hernieuwbare energie 
2) eisen te stellen aan het energielabel van het apparaat 
3) een minimale CO2-prestatie voor installaties vast te leggen. 
4) simpelweg vanaf een vooraf vastgesteld moment te eisen dat bij vervanging van een mono cv-
ketel minimaal een warmtepomp wordt geinstalleerd. 

Vragen 
EZK, BZK en RVO willen dit verder uitwerken, maar horen graag eerst de mening van een aantal 
experts uit de bouw- en installatiewereid. 
Wij hebben de volgende vragen: 

1. Hoe zou dit geregeld moeten worden in de Nederlands regelgeving? 
2. Welke van de 4 routes voor installatie-eisen is het beste? 
3. Is een dergelijke eis uitvoerbaar in de gebouwen in Nederland? 
4. Is er veel kans dat er beleidsmatig ongewenste installaties geplaatst worden? ( bijv. 

houtkachels) 



A59.13 

Notitie uitwerking normering hybride warmtepomp 

Van: (BZK), (EZK), - (RVO) 
Aan: experts in e ouw- en insta atiewereld. 
Dd: 13 april 2022 
Deze notitie is alleen voor gebruik in de discussiebijeenkomst. Niet doorsturen. 

Deze notitie geeft een aantal opties om tot een norm te komen waarmee het verplicht wordt vanaf 
een bepaald moment een hybride warmtepomp (vergelijkbare installatie) te plaatsen. De notitie is 
bedoeld als basis voor een gesprek met een aantal experts. 

Politieke opdracht 
• Het coalitieakkoord bevat de volgende passages over de hybride warmtepomp (hwp). 

De hybride warmtepomp is op korte termijn voor de meeste woningen een goede 
warmteoplossing. Via normering krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om 
steeds meer (hybride) warmtepompen te installeren, in combinatie met een subsidie 
voor de meerkosten die huishoudens moeten maken. Samen met isolatie en duurzame 
gassen kan deze route voor een stevige verduurzamingsslag zorgen, zonder het voor 
de consument ingewikkeld en daarmee ontoegankelijk te maken. 
(budgettaire tabel) De toepassing van hybride warmtepompen wordt gestimuleerd met 
een combinatie van een subsidie en normering. Hier zijn bij Miljoenennota 2022 reeds 
middelen voor uitgetrokken voor de periode t/m 2024; deze middelen maken 
aanvullende stimulering t/m 2030 mogelijk. Er moet nog worden bezien op welke 
manier de normering het best ingevuld kan worden (bijv. bij vervanging van CV-
ketels), en vanaf welk jaar dit mogelijk is. Hiervoor is cumulatief 900 miljoen euro 
gereserveerd. 

• Motie van der Lee/Bontenbal: 'verzoekt de regering normering voor te bereiden ter 
stimulering van de hybride warmtepomp".' 

• In het Klimaatakkoord is de volgende afspraak gemaakt over normering: "[...] Ter 
versnelling van deze ontwikkeling kunnen na 2025 verdere prestatie-eisen aan technische 
verwarmingsinstallaties worden overwogen, passend binnen EU-regelgeving." 

• MVRO en MK&E zijn voornemens om per 2026 middels installatie-eisen op 
vervangingsmomenten de hybride warmtepomp te gaan stimuleren t.o.v. de mono cv-
ketel. 

Kaders 
Definitie van normering 
In dit kader wordt onder een norm verstaan: een eis aan installaties waardoor warmte-installatles 
die volledig functioneren op fossiele brandstoffen uit gefaseerd worden. Daarmee moeten mono cv-
ketels op natuurlijke momentent vervangen worden door duurzamere alternatieven, zoals de 
hybride warmtepomp. 

In het beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving wordt de intentie 
aangekondigd om in 2026 bij vervanging van de cv-ketel hogere eisen te stellen aan de efficiëntie 
van verwarmingsinstallaties. Onder een aantal randvoorwaarden, te weten productie- en 
arbeidscapaciteit en prijsstelling in de markt. Ook- wordt aangegeven dat de norm gaat gelden in 
woningen die daartoe geschikt zijn. De exacte afbakening van dit criterium zal onderwerp zijn van 
een tweede onderzoek, waarin de effecten op bewoners en CO2- reductie centraal staan. 
Desinvesteringen door het installeren van hybride warmtepompen worden voorkomen door een 
uitzondering voor woningen in gebieden die binnen een termijn van 10 jaar overgaan op een 
warmtenet. 

Passage Kamerbrief beleidsprogramma 
"De inzet is om in 2026 bij vervanging van de cv-ketel hogere eisen te stellen aan de efficiëntie 
van verwarmingsinstallaties, mits de woning of het gebouw daartoe geschikt is. 3 Een hybride 
warmtepomp (een combinatie van cv-ketel en een warmtepomp) is dan een logische oplossing,  

1 Detail 2021D28189 i Tweede Kamer der Staten-Generaal  
2 Evt. met uitzondering van normering via de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen, die onder 
bepaalde voorwaarden ook op zelfstandige momenten kan gelden 
3 In de verdere uitwerking wordt ook aandacht gegeven aan hoe om te gaan met woningen die binnen een 
bepaalde tijd aansluiten op een warmtenet. 



maar er is ook ruimte voor andere duurzame technieken. Het precieze moment van invoering en 
de vormgeving moet nog worden bepaald. Bij het bepalen hiervan zal rekening worden 
gehouden met de productie- en arbeidscapaciteit en de prijsstelling in de markt. PM: Hiervoor 
zijn afspraken gemaakt met installateurs (Techniek Nederland) en fabrikanten 
(vertegenwoordigd door de Nederlandse verwarmingsindustrie), die er voor moeten zorgen dat 
er voldoende productie- en installatiecapaciteit zal zijn bij de invoering van een norm."  

Realistische routes voor normering van hybride warmtepompen 

Routes voor normering 
Een uitfasering van de cv-ketel kan grofweg verlopen via 4 routes. Route 4 is te combineren met 
de andere routes, maar betreft alleen bedrijven en instellingen ( utiliteit). 
1. via eisen aan de ruimteverwarmings installatie per gebouw op vooraf bepaalde natuurlijke 
momenten 
2. via eisen aan de energie-efficiëntie van verwarmingsinstallaties bij vervanging ( EPBD); 
3. Via verbod op verkoop van het apparaat (ecodesign). 
4. Daarnaast kan voor bedrijven en instellingen mogelijk via de energiebesparingsplicht de hybride 
warmtepomp verplicht worden. 
In dit onderzoek ligt de focus op de mogelijkheden binnen route 2. Route 1 voldoet niet aan de 
politieke wens tot gerichte stimulering. Route 3 lijkt juridisch voorlopig niet haalbaar op basis van 
de huidige en verwachte Europese regelgeving en over route 4 is vooralsnog voldoende informatie 
bekend. 

Installatie-eisen 
Dit betreft het aanscherpen van.de bestaande energieprestatie-eisen voor installaties voor 
ruimteverwarming in het gebouw. Deze eisen stel je op het moment van vervanging van de 
installatie. Dit kan volgens ons door: 
1) eisen te stellen aan het aandeel hernieuwbare energie 
2) eisen te stellen aan het energielabel van het apparaat 
3) een minimale CO2- prestatie voor installaties vast te leggen. 
4) simpelweg vanaf een vooraf vastgesteld moment te eisen dat bij vervanging van een mono cv-
ketel minimaal een warmtepomp wordt geïnstalleerd. 

Vragen 
EZK, BZK en RVO willen dit verder uitwerken, maar horen graag eerst de mening van een aantal 
experts uit de bouw- en installatiewereld. 
Wij hebben de volgende vragen: 

1. Hoe zou dit geregeld moeten worden in de Nederlands regelgeving? 
2. Welke van de 4 routes voor installatie-eisen is het beste? 
3. Is een dergelijke eis uitvoerbaar in de gebouwen in Nederland? 
4. Is er veel kans dat er beleidsmatig ongewenste installaties geplaatst worden? ( bijv. 

houtkachels) 



A59.14 

Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

m 
RE. Voorbereiding bestuurlijk overleg hybride warmtepomp 
dinsdag 12 april 2022 11:22:28 

Dan Hoi ", 

Doel van het overleg is afspraken over capaciteit productie en installateurs, dus dat staat eerder 
in de nota. 
Idee is dat de fabrikanten en TNL zich uitspreken dat ze gaan investeren in productie en 
opleidingen. 
Groeten, 

Van: 

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 11:18 

Aan: 

Onderwerp: RE: Voorbereiding bestuurlijk overleg hybride warmtepomp 

Ha-, 

Zie hieronder geel! Nog iets over afspraken over capaciteit en productie? 

Groeten, 

Van: Prninbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 11:13 

Aan: (@ rninbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Voorbereiding bestuurlijk overleg hybride warmtepomp 
Hoi 
Ik wi em eigenlijk vandaag voor de opleiding in de lijn doen. 
Belangrijkste is de toelichtende tekst over normering (zie onder) 

Toelichting tekst normering: 
o Deze voorgesteldd manier van normeren (via de installatie-eis) zorgt ervoor dat 

de huidige gasketel niet meer áÏÍéen voldoet en op natuurlijke momenten zal 
worden vervangen/aangevuld door duurzamere alternatieven, bijvoorbeeld een 
hybride warmtepomp of een volledig elektrische warmtepomp. 

o Deze vorm geldt in situaties waarbij het duurzame alternatief economisch (zich 
tijdig terugverdient), technisch (beter is dan de referentie gasketel) en 
functioneel haalbaar is ( past in de ruimte en zorgt dat je huis warm wordt). 

Heb jij daar nog aanvullingen op?  

Van: (@ minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 11:10 

Aan: Pminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Voorbereiding bestuurlijk overleg hybride warmtepomp 

Ha-

Ik zit in overleg tot aan opleiding vanmiddag. Wanneer heb je reactie nodig? 

Groeten, 

Van: Pminbzk.nt> 

Verzonden: dinsdag 12 april 202210:36 

Aan: —Prninbzk.nl> 

Onderwerp: Voorbereiding bestuurlijk overleg hybride warmtepomp 

Hoi M 
Kan jij even meekijken op de nota voor het BO over hybride warmtepompen donderdag? 
Groeten, 



A59.15 

Van: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Voorbereiding voor afspraak 12 april: onderzoeken normering hybride 

dinsdag,12 april 2022.09:29:00 

Ha N, 

Ok helder, dank. Die route is ons eerder afgeraden omdat de labels in beweging zijn en we dus 

niet goed kunnen voorspellen wat we normeren dan/of labelsystematiek op tijd herzien is voor 

2026. Ik vind het niet erg om hem weer op te nemen, maar vond het zonde deze uit te vragen als 

we al konden voorspellen dat het niet nuttig was. Als de laatste stand van zaken anders is prima 

om alle vier de routes naar een onderzoeksbureau te sturen. 

Groeten, 

Van: @rvo.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 09:27 

Aan: @minbzk.nl>; 

@ rvo. n I> 

@minbzk.nl> 

-@minezk.nl>; 

CC: 

Onderwerp: RE: Voorbereiding voor afspraak 12 april: onderzoeken normering hybride 

Dat klopt. Wat ik bedoel is dat je eis dat een nieuwe verwarmingsinstallatie aan een norm 
voldoet die gebaseerd is op het label van het verwarmingstoestel. 
Dus bijvoorbeeld dat je een A+-label toestel of beter moet installeren. Dan hoef je geen nieuwe 
methodiek te ontwikkelen en het label moet al op alle toestellen zitten. 

M 

Van: rOminbzk.nt> 

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 09:24 

Aan: 

-(ominezk.nl>; 

CC: 

(@ rvo.nt>; 

M 

Rminbzk.nl> 

(@rvo.nt> 

Onderwerp: RE: Voorbereiding voor afspraak 12 april: onderzoeken normering hybride 

DaM, 

Dank voor je aanvullingen. Normeren via verkoop is echt een gepasseerd station. Uitgebreid 

onderzocht. Laten we het zometeen over de routes hebben die nu voor liggen. 

Groeten, 

(@ rvo. n I> Va n: <• 

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 09:19 



Aan: Ominbzk.nl>; —l@minezk.n(>; 

—_ Orvo.nl> 

CC: (@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Voorbereiding voor afspraak 12 april: onderzoeken normering hybride 

Allen, 

Hierbij vast mijn opmerkingen op het onderzoeksvoorstel. 

De ecodesign route is volgens ons wel mogelijk en heeft een aantal voordelen. Ik heb dit 
besproken met 

Tot straks, 

Van: —C(@minbzk.nI> 

Verzonden: donderdag 7 april 2022 15:24 

Aan: —ïRminezk.ni>; 

— 

CC: 

(@rvo.n!>; 
Ominbzk.nl> 

ft@rvo.nl> 

Onderwerp: Voorbereiding voorafspraak 12 april: onderzoeken normering hybride 

Ha allemaal, 

~, voor jou ter informatie, 

- vertelde me dat we via RVO onderzoeken kunnen uitzetten in het kader van hybride 

normering. Hartstikke fijn! - heeft al een momentje in de agenda's geprikt om hierover wat 

praktische afspraken te maken. 

De agenda voor die afspraak is wat mij betreft als volgt. 

Agenda 

1. Onderzoeksvoorstel 1: is dit het voorstel waarmee we het gesprek aangaan met een 

onderzoeksbureau? (bijlage 1) 

• Graag nog even overleg over onderzoeksvragen 4 en 5: in dit onderzoek? 

2. Onderzoeksvoorstel 2: procesvoorstel om dit in de tijd ná onderzoek 1 te plaatsen (bijlage 

2) 

3. Proces: aanbestedingsregels en andere praktische zaken uitzetten via RVO, incl. grenzen 

onderhands aanbesteden. 

4. Proces: wie benadert onderzoeksbureau en welke? (indien mogelijk binnen 

aanbestedingsregels) 

Bijgevoegd vinden jullie ter voorbereiding de beide onderzoeksvoorstellen - jou al welbekend 

van de eerdere afstemming. Geef het maar aan als er wat jullie betreft ook andere onderwerpen 

op de agenda moeten staan. 

Het zou fijn zijn als we de volgende stap in dit onderzoek binnen twee weken vanaf nu in gang 

kunnen zetten O 

Groeten en tot volgende week, 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO.nI) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, 

Innovatief en Internationaal ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no habnity for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, 

Innovatief en Internationaal ondernemen. 

-Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission-of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 



resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 



A59.16 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

de Minister voor VRO 

de directeur B&E 

Voorbereiding bestuurlijk overleg hybride warmtepomp 

TEN BEHOEVE VAN 

GESPREK OP 14 APRIL 

2022 

Nota actief openbaar 

Nee 

Onze referentie 

2022-0000199351 

Datum 
12 april 2022 

Opgesteld door 

DGV&V/d i rB&E 

Samengewerkt met 

EZK 

Bijlage(n) 

1 

nota 

Aan 
Van 

Aanleiding 

U spreekt op 14 april van 18:00 tot 19:00 via Webex samen met de minister voor 
K&E met Techniek Nederland en verschillende fabrikanten om afspraken te maken 
over de opschaling van de hybride warmtepomp. De aanleiding hiervoor is dat in 

het Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving, onderdeel van 
het beleidsprogramma Klimaat, een ambitie voor het aantal hybride 

warmtepompen en een normering via de installatie-eis wordt aangekondigd. Om 
deze vorm van normering te faciliteren is een belangrijke randvoorwaarde dat er 
voldoende hybride warmtepompen worden geproduceerd en geïnstalleerd. 

Geadviseerd besluit 
U kunt kennisnemen van de nota ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg. 

Kern 
Doel van dit overleg is om vanuit de sector draagvlak op te halen op de tekst 
over normering en commitment voor het opschalen van de hybride 
warmtepomp. Daarnaast geeft de sector aan graag te willen versnellen, maar 
voor investeringsbeslissingen ook duidelijkheid van het Rijk te zoeken over de 
inzet bij hybride warmtepompen. 

- In overleg met ambtelijk EZK is het voorstel dat u het overleg voorzit en dat 
Rob Jetten de inhoudelijke inbreng vanuit het Rijk doet. 

- Er zijn op voorhand geen ambtelijke discussiepunten waar onenigheid zit. Het 
commitmentmodel ( bijlage 1) is opgesteld door Techniek Nederland en 
ambtelijk afgestemd met de Nederlandse verwarmingsindustrie, BZK en EZK. 

- Agendapunt 2 ( bWage 1 - commitmentmodel):  
o U kunt de aanwezigen vragen om een toelichting te geven op hun 

onderdeel van het commitmentmodel. 
o De minister voor K&E zal vanuit het Rijk aangeven dat er naast een 

aankondiging op normering ook: 
• Financiële middelen zijn ter stimulering van de hybride 

warmtepomp (288 miljoen via de miljoenennota 2022, 

aangevuld met 900 miljoen (2025-2030) uit het 
coalitieakkoord) 

• De komende drie jaar een publiekscampagne wordt 

uitgevoerd gericht op de hybride warmtepomp 
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• Er vanuit BZK prestatieafspraken m.b.t. verhuurdersheffing 
zijn gemaakt met AEDES die bijdragen aan de stimulering van 

de hybride warmtepomp 
0 U kunt er bij dit agendapunt op sturen dat het belangrijk is om op de 

volgende vier punten concrete afspraken te maken: 
■ Opschaling van productie hybride warmtepomp (concrete 

investeringsbeslissingen van fabrikanten) 
■ Verkorting van de installatietijd van hybride warmtepompen 
• Standaardisatie van de installaties 
• Opschaling opleiden installateurs 

- Agendapunt 3: 
0 Het tekstvoorstel wordt opgenomen in het programma versnelling 

verduurzaming gebouwde omgeving en zal ( mogelijk in iets ingekorte 
vorm) ook opgenomen worden in het beleidsprogramma Klimaat en 
worden opgenomen in de KEV maatregelenlijst voor doorrekening 

door het PBL. 
- Agendapunt 4: 

o Doekle Terpstra zal u waarschijnlijk vragen of u aanwezig bent op de 
Vakbeurs Sanitair en Klimaat heeft u hierover 
benaderd). 

o De minister voor K&E zal Doekle Terpstra (Techniek Nederland) 
vragen of hij vanuit de sector als boegbeeld wil fungeren voor de 

opschaling van de hybride warmtepomp. 
o Mogelijk geeft Doekle Terpstra aan dat opleiden van voldoende 

installateurs een enorme opgave is, en dat hij hier vanuit het Rijk 
ondersteuning bij kan gebruiken. U kunt aangeven dat u hierover 
natuurlijk verder het gesprek wilt voeren. 

U kunt aangeven dat dit gesprek aansluit bij het nationaal actieplan hybride 

warmtepomp, en dat het belangrijk is dat dit actieplan snel van start gaat 
(planning start begin mei). 

Toelichting 
Toelichting actieplan hybride warmtepomp: 

0 In dit actieplan wordt voor de periode 2022-2024 samen met de 
sector gewerkt aan verschillende acties ( o.a. monitoring, 
communicatie, impact netcapaciteit, opschaling producten en 
installateurs) ter stimulering van de opschaling van de hybride 

warmtepomp. 
- Toelichting vakbeurs Sanitair en Klimaat: 

0 Deze beurs is specifiek gericht op de installatie (en deels de 
fabrikanten) sector. De beurs kent een groot bereik, in 2020 

waren er gedurende het hele event 36.000 aanwezigen. 
Toelichting tekst normering: 

o Deze voorgestelde manier van normeren (via de installatie- eis) 
zorgt ervoor dat de huidige gasketel niet meer alleen voldoet en 
op natuurlijke momenten zal worden vervangen/aangevuld door 
duurzamere alternatieven, bijvoorbeeld een hybride warmtepomp 
of een volledig elektrische warmtepomp. 

o Deze vorm geldt in situaties waarbij het duurzame alternatief 
economisch (zich tijdig terugverdient), technisch ( beter is dan de 

referentie gasketel) en functioneel haalbaar is ( past in de ruimte 
en zorgt dat je huis warm wordt). 

Onze referentie 

2022-0000199351 

Datum 

12 april 2022 
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Onze referentie 

2022-0000199351 

Datum 

12 april 2022 
Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
nvt 

Bijlagen 

Volgnummer 

1 

2 

Naam 

Commitmentmodel hybride 
warmtepomp 

Agenda 

Informatie 
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A59.2 

Van: 
Aan: a i,— J, t;u.ae_ U - 

.i 
r 

~ nr;W as ,tr: 

cc 
Onderwerp: 

Datum: 

=--"' ]k . _ :. "v-- - warmtepompen 14 april op ander tijdstip? 

donderdag 7 april 202212:13:49 

Beste allen, 
Vanuit de minister voor K&E is het verzoek gekomen of het bestuurlijk overleg over hybride 
warmtepompen misschien ook een uur later kan. 
Is het voor jullie mogelijk om dit overleg te houden op donderdag 14 april van 18:00 tot 19:00? 
Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

DG Volkshuisvesting & Bouwen 

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag ( Zuid-20e etage 

Postbus 20011 2500 EZ Den Haag 

T 



A59.3 

Annotatie Stafoverleg minVRO 
11 april 

Agendapunt: Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving 

Advies: U kunt kennisnemen van de stukken en aangeven of u akkoord bent met de voorgestelde 
besluiten. 

Aanleiding 
Momenteel zijn er drie documenten in voorbereiding van besluitvorming: 
1. Ter bespreking: het Programma versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving 

(PVGO), al dan niet met korte oplegbrief (= MCKE 17/5, Kamerbrief Min VRO eind 
meilbegin juni) 

2. Ter informatie: de tekst over gebouwde omgeving voor het brede beleidsprogramma 
klimaat voor alle sectoren. Deze passage heeft eerder in de ACKE van 6 april gelegen en 
leidde daar niet tot opmerkingen. Na het gesprek met u wordt deze verzonden naar de 
ACKE van 3 met, om vervolgens in de MCKE van 17 mei afgerond te worden 

3. Ter informatie: maatregeleniljst voor de Klimaat en Energieverkenning. Deze lijst wordt 
na het gesprek met u verzonden naar de MCKE. Eind april wordt deze lijst vervolgens 
naar PBL verzonden voor de KEV. 

Doel van dit gesprek 
Graag bespreken we met u de huidige versie van het PVGO en de reactie die we van verschillende 
externen hierop hebben gekregen. Daarnaast heeft u aangegeven het gesprek te willen voeren over 
de wijze waarop we de voornemens gaan uitvoeren. 

tiesllspunten 
1. Bent u akkoord met het verzenden van het concept PVGO voor 

interdepartementale afstemming? 
2. Bent u altkoord om onderstaande input van externen in het PVGO op de 

voorgestelde wijze te verwerken? 
3. Ter informatie treft u de tekst voor het beleidsprogramma en de maatregelenlijst. 

Heeft u hier nog aandachtspunten bij? 
4. Bent u akkoord met de voorstellen voor de uitvoering? 

Ad 1. Reactie externen op concept PVGO 
Een deel van de reactles Is in de tekst verwerkt, deels zat dit nog gebeuren voorafgaand aan 
verzendin naar het DO 55% deadline 11 a • rl . 

1 
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Buiten reikwijdte 

Ad2. Aandachtspunten en voorstellen vooruitvoering 

Sturing op energiefabels bij normering 
Een energielabel kan verbeterd worden door het nemen van isolatiemaatregelen, maar ook door 
het aanpassen van de Installatie (hybride warmtepomp) of opwek van duurzame energie 
(zonnepanelen). Het plaatsen van zonnepanelen is vaak een makkelijkere en goedkopere optie 
dan Isolatie. Zorg Is dat bij sturing alleen via de labels niet overal het juiste effect wordt bereikt. 
Hierover stelde Henri Bontenbal tijdens het commissiedebat van 614 ook al vragen. 

- Verschillende partijen: In de uitvoering krijgen energielabels een prominentere rol als 
sturingsinstrument (ook voor de doelstelling van Isolatie naar de Standaard), en daarvoor 
hebben we binnen afzienbare termijn meer energieadviseurs nodig, des te meer bij normering 
en handhaving op fabelletter. 

- In de brief kan meer aandacht besteed worden aan het stimuleren van de hoeveelheid 
energieadviseurs. Het sturen op labels is een belangrijk aandachtspunt, onderzocht kan worden 
hoe in normering gestuurd kan worden op Isolatie ( in plaats van op het energielabel). 





Buiten reikv:vijdte 

Hybride warmtepompen 
- De ambities zijn hoog, maarde sector heeft aangegeven dat met normering in het 

vooruitzicht ze willen Investeren In: 
o Forse opschaling van productie hybride warmtepompen, 
o Verkorting van de installatietijd van hybride warmtepompen, 
o Standaardisatie van de installaties, 
o Opschaiing opleiden installateurs. 

U spreekt binnenkort samen met de minister voor ME met Techniek NL en fabrikanten van 
hybride warmtepompen om hier concrete afspraken over te maken. 
Normering van verwarmingsinstallaties kan gevoelig liggen bij partijen als de 
Consumentenbond, Woonbond en VEH. De afspraken met de sector (inzetten op normering 
In 2026 met voorbehoud op voldoende capaciteit) geven voldoende ruimte om met 
genoemde partijen het gesprek aan te gaan over de exacte vormgeving van de normering. 

Conte ersonen• ), -W 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Ministerie van BZK 

Turfmarkt 147 

Den Haag 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 

Contactpersoon 

agenda  Bestuurlijk overleg hybride warmtepompen Enm 
Datum 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Deelnemers 

14 april 2022 18:00 

Webex 

Hugo de Jonge, Rob letten, Doekle Terpstra, Henk 
Sijbring, Peter Cool, Arthur van Schayk, Peter van 

Game ren, - 

11 april 2022 

Kenmerk 

2022-0000196713 

Bijlage(n) 

1 

Voorzitter overleg: Hugo de Jonge 

1. Opening en mededelingen 

Voorstellen deelnemers 

2. Aanleiding en doel overleg ( bijlage 1) 

Om het aantal geinstalleerde hybride warmtepompen op te schalen is het nodig 
om als fabrikanten, installateurs en Rijk gezamenlijk op te trekken en afspraken 
te maken over de inzet. 

Ter bespreking 

• Fabrikanten (toelichting Henk Sijbring, Peter van Gameren, Arthur van 
Schayk en Peter Cool) zorgen onder andere voor het vergroten van de 

productie, vereenvoudigen van de installatie en standaardisatie. 
• Techniek Nederland (toelichting Doekle Terpstra) zorgt er onder andere 

voor dat er meer installateurs met voldoende kennis gaan werken aan de 

hybride warmtepomp middels scholing en voorlichting over hybride 

warmtepompen. 

• Het Rijk (toelichting Rob letten) zorgt voor stimulering middels 

communicatie en subsidiëring en een helder eindbeeld middels het 
vooruitzicht van normering. 

3. Tekst voor Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving 
Voorstel is om in de brief ' Programma versnelling verduurzaming gebouwde 

omgeving' onderstaande tekst op te nemen m.b.t. normering van 

verwarmingsinstallaties. In deze brief wordt verder ook ingegaan op de afspraken 

in het actieplan hybride warmtepompen (onder andere gezamenlijke 

communicatie en monitoring) en de beschikbaarheid van middelen voor 

subsidiëring tot en met 2030. 
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Ministerie van BZK 

Datum 

11 april 2022 

Kenmerk 

2022-0000196713 

Ter bespreking: overeenstemming over tekst over helder perspectief hybride 
warmtepompen en afspraken over versnelling. 

Helder perspectief: normering en informatievoorzieninq 
Het stellen van een heldere norm voor warmte-installaties biedt leveranciers, 
installateurs en woning- en gebouweigenaren een duidelijk perspectief bij 
vervanging de cv-ketel. De inzet is om in 2026 bij vervanging van de cv-
installatie hogere eisen te stellen aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties, 
mits de techniek geschikt is voor de woning of het gebouw. De eerder in deze 
brief genoemde voorgenomen eisen aan energielabels voor koop- en 
huurwoningen dragen er bijvoorbeeld aan bij dat voor meer en meer woningen 
en gebouwen een hybride warmtepomp (combinatie van cv-ketel en 
warmtepomp) een logische oplossing is, maar er is ook ruimte voor andere 
duurzame technieken. De prestatie-eis zal gaan gelden bij vervanging van de 
installatie in situaties waarbij het duurzame alternatief economisch, technisch en 
functioneel haalbaar is. Bij het bepalen van het exacte moment van invoering en 
de vorm en maatvoering van de eis zal rekening worden gehouden met de 

productie- en arbeidscapaciteit en de prijsstelling in de markt. Hiervoor zijn 
afspraken gemaakt met installateurs (Techniek Nederland) en fabrikanten 
(vertegenwoordigd door de Nederlandse verwarmingsindustrie), die er voor 
moeten zorgen dat er voldoende productie- en installatiecapaciteit zal zijn bij de 
invoering van een norm. 

4. Afspraken voor vervolg 
• Belang gezamenlijk uitdragen dat de hybride warmtepomp het " nieuwe 

normaal" wordt: verzoek van sector tot deelname aan de Vakbeurs 

Sanitair en Klimaat. 
• Overige aandachtspunten vanuit deelnemers overleg. 

5. Afsluiting 
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Hybride WP 
de standaard voor verduurzamen van de verwarmingsketel 

Wi j spelen gezamenlijk-ïn po hhet_bereiken van-ge benodigde verandering.dé standaard' door..  

Voldoende zekerheid 
toelevering onderdelen 

Voldoende Green Skills 
voor uitvoering 

4 

0 

0 

Innoveren aan ketel en productielijn 
• EenNoudgteiistakrenenondffhoudentttNP 
• Bredere toepasbaarheid 

• t7oorontwr7áeling tednniek(~ afrrreUna instaltatieGjd) 

Standaardisatie 
• interoperabiliteit tussen merken 

• Connectie met E-grid 

• Gelijkheid in installatie voorschriften 

BackOffice & ondersteuning 
• 15*• 2°;.3'khulp 

• KworrtetieitcombinotieuanHWpenafgrJ'tesysteem 

• p~stooky drrrrensionaingen warspellen prestatíes 

• Trairrirrgsfaaliteitenengetien w.tn bufrungenoon monteurs 

Activeren techniekketen en private garanties 

Toelevering in balans 
_•_ ... 'N _ • • . _•.-.. -._ _..•_-___m- - - ---- - 
3 extra L's product••elocaties HWP 

• 
Kennis- & capaciteitsopbouw 

Bijscholing van 10.00© monteurs 

?< 

' Wmep(Alwkbon),+htergzs(Ca.,Rrtlenh lthotJaaklerop 
• 8fabrikanten(dekkr'grnak: ~ 61 dierichrram~~ 

hybridegaaninsptavren f— 

• t'xtrrt nrlrtxrak: praktyt•k7txrtir• 

• opertster`ux•iflMr'cttrx••rn}/s (VSEffotxt7canter•, 

•  Eleam•x3 

Versterken regionaal kennisaanbod 
• U~ngreg~proktrycapleidtrgs~ 

• Moduba ecurstrs& btisrhosng (o a. in erkenning) 

• kateg~faíxikant&rp~invakrnanscfiapT~iek 

• E-ku7*)g H~Wormtepomp 

• oraderstemingin<ornparrytrniningen 

Dedicated HWP werkzaamheden 
• 100OFTE by enVRD 

• opridrtu►g enep~~Acoderry (bedTpAffi) 

• Ontwtïdreerngbudnessmadeelkn 

Branche activatieprogramma HYBRID-ON 
• CampagneTe~ t43. err 09 of~ (Pbt•► 
• Tootbcuctiy6r;áe 

• Hdpbtie ndemernen ~ 

• Ont~Ken<risprorkxten HIND 

• Ontwn7ckeing ~mew nsttrring 

O 

• 

• 

Juiste marktcondities 
&randvoorwaarden 

Publieke ondersteuning 

Hybride `de nieuwe norm' 

Stimuleren & normeren 
• Kernboodsdgo&pubkelacampWi r,tritlewnmttepernp 11 

• Con&xefiV&sta WteitStimL4ffixnNnenr►den 

• 11~en en normeren 

O 

Publiekscampagne & Actieplan 
' ArblteksoQrrrpagne 

• Kameríxíef HWP (duid rOkxm) 
• Mdonaolatier,ás,hybridevlam repo npmetdesector 

Stimulering HWP & innovatie bouw 

• 
Monitoring & normeren 
• A4orutorenprestarie&eJfectentrybideKcarrtteponw 
• Kenfai•tfamk•rv+duefet•emr,tetc•clrai•ir 
• GTderóormdciMerltenr+urrateGingwrKarrrártgsitAfuluOi 
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Hybride WP 
de standaard voor verduurzamen van de verwarmingsketel 

De tekst voor normering°via de installatie-eis in het programma verduurzaming gebouwde omgeving 

Helder perspectief: normering. en informatievoorziening 
Het stelfen.van een heldere norm voor warmte-installaties biedt leveranciers, installateurs en woning- en gebouwelgeneren 
een duiderjk perspectiefby vervanging de cv-ketel. De Inzet is om In 2026 bij vervanging van de cv-Installatle hogere eisen 
te stellen aan de efflcléntie van verwarmingsinstal/atlés, mits de techniek geschikt Is voorde woning of het gebouw. De 
eerder In deze brief genoemde voorgenomen elsenaan energiefabels voor koop- en huurwoningen dragen er bilvoorbeeld 
aan bfj dat voormeer eremeer woningen en gebouwen een hybride warmtepomp (combinatie van.cv-ketei en warmtepomp) 
een logische oplossing ds maar er Is ook rtilmte voorendere duurzame technieken. De prestatie-els zal gaan gelden b7 
vervanging van de Installatie In situaties waarbyhet duurzame aftematlefeconomisch, technisch en functioneel haalbaar is. 
B] het bepalen van het exacte moment van Invoering en de vorm en maatvoering van de els zal rekening worden gehouden 
met de productie- en erbeldscapaciteit en de prijsstelling In de makt. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met installateurs 
(Techniek Nederland) eri fabrikanten (vertegenwoordigd door de Nederlandse verwarmingsindustrie),- die er voor moeten 
zorgen dat er voldoende productie- en Instelletlecapacitelt zal zrn bij de Invoering van een norm. 



A59.6 

Aan: 

Van: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

W~ 
Bestuurlijk overleg hybride warmtepompen 
maandag 11 april 2022 13:16:45 
Bestuurlijk overleg hybride warmteoomoen.dooc 
DOMUS-22155517-v2-Voorbereiding bestuurlijk overleg hvbride warmteoomD 0.1 PS.dooc 

Hoi , 
Zie ijgaand. Ik zal even bij W navragen of hij de taakverdeling ook akkoord vindt. Ik ben er 
niet voor om de agendapunten om te draaien. De tekst is de conclusie van de afspraken, en de 
afspraken zijn meer dan randvoorwaarden. 
Ik heb de op de agenda de tekst over normering: ter bespreking: overeenstemming gemaakt. 
"afstemming" vind ik niet echt een agendapunt, en we willen hard commitment van de sector 
dat er afspraken gemaakt zijn. Niet dat er draagvlak is. 
Zo doen? 
Groeten, 

M 



A59.7 

Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 

Bijlagen: 

Bestuurlijk overleg hybride warmtepompen: taakverdeling min VRO en KenE 
maandag 11 april 2022 13:19:37 

bestuurlijk overleg hvbride warmteoomoen.doo( 
Bijlage 1 - commitmentmodel hvbrde warmteoomp  

Hoi M, 
Voor het BO hybride warmtepompen van donderdag denken w en ik aan de volgende 
taakverdeling tussen min VRO en min K&E: min VRO is de voorzitter en min K&E doet de 
inhoudelijke inbreng (voorstel EZK: ook inhoudelijke inbreng opanormering, want anders is de 
rol voor min K&E zo klein). En het is wel logisch dat min VRO de voorzitter is, want het overleg 
Is naar aanleiding van zijn werkbezoek en van hem uit geïnitieerd. 
Eens met de taakverdeling (en de agenda?) 
Groeten, 



A59.8 

Van: 

Onderwerp: 

Datum: 

m M Actieplan Hybride op Beurs i~ 

maandag 4 ju8 2022 21:44:34 

17 mei ea. 

4 

Van:-

Verzonden: donderdag 14 april 2022 22:56 

Aan: 

CC: 

J 

@Rijksoverheid.nl> 

@minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>;= 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl> 

Onderwerp: Lancering Actieplan Hybride op Beurs Installatiesector 17 mei e.a. 

Minister Is met 
warmtepompen 

overeengekomen dat lancering van actieplan Hybride (1 miljoen 
eerder kan dan hele beleidsprogramma KE en PVGO want daar staat nog 

genoeg ander nieuws In. Dus dat het goed idee is om dit samen 17 mal op de Installatiebeurs te 
doen. Op nadrukkelijk verzoek van Doekte Terpstra, die natuurlijk heel blij was met deze 
toezegging. 
Sector heeft met beetje druk van onze kant indrukwekkend plan gemaakt voor opschalin van 
de productiecapaciteit en aantal installateurs. Uefst na de MCKE die dag en voordat 
naar Polen vertrekt ongeveer 16.00 uur. 

Verder akkoord belde ministers op inplannen voor gesprek met Min en/of Stas FIN en 
directeur/voorzitter AFM ov er vraagstuk van gebouwgebonden financiering ergens eind juni. 
Ik heb toegelicht dat we dit ambtelijk niet verder kunnen boren en en echt politiek mandaat 
nodig hebben om voortgang te kunnen boeken. 
BWO Fysieke Leefomgeving vandaag. Contactpersoon 
bespreken we graag In Staf 25/4. 

was er ook bij, was en marge 
De voorbereiding hiervan 

Voor finale bespreking PVGO wellicht goed aparte programmastaf ook op 25/4. 



A59.9 

Van: 
Aan: 
cc 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: aandachtspunten normering hybride en VvE's 
donderdag 14 april 2022 15:27:00 

Ha 

Graag gedaan! Ik zal je aangesloten houden. Planning is nu: aankondiging in beleidsbrief die 1 

juni uitgaat in grote lijnen en vervolgens twee onderzoeken. Eerste naar technische eisen en 

gevolgen van verschillende routes/niveaus eisen, tweede meer naar impact op bewoners en co2-

reductie. Ik verwacht dat die eind d3 afgerond zijn (ze zijn namelijk volgordelijk) en dan gaan we 

verder met uitwerking in het Bbl. 

Groeten, 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 14 april 2022 08:22 

Aan: •@minbzk.nl> 

cc: 

@minbzk.nl> 

 @ minbzk.nl>; -

Onderwerp: RE: aandachtspunten normering hybride en VvE's 

Dank_ voor je toelichting. Ik denk graag mee bij de uitwerking zodat ook bij VvEs wel 
wordt overgegaan op hybride. Goede communicatie over de collectieve rookgasafvoeren zal 
daar de basis voor zijn. 

, ik neem jou even mee in CC ivm de communicatie vanuit het CO-stelsel tav VvEs. 
Voor / communicatiecampagne .is het ook goed om te weten (of is dit al voor hun bekend?) 
dat de normering voor hybride ketels eraan komt. Zullen we even bijpraten binnenkort? . 

Met vriendelijke groet, 

Senior beleidsmedewerker Verenigingen van Eigenaars 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
DG Volkshuisvesting en Bouwen 1 Directie Bouwen en Energie 1 Afdeling Bouwregelgeving en 
-kwaliteit 

Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 Z-toren, 20e verdieping 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

E: Ominbzk.nt 

T: 

Van: (@ minbzk.nt> 

Verzonden: woensdag 13 april 2022 10:06 

Aan: 

cc:_- 

Rminbzk.nl> 

(@ minbzk.nt> 

Onderwerp: RE: aandachtspunten normering hybride en VvE's 



Ha 

Dank voor je mail  We hebben wel ruimte inde precieze uitwerking om hier rekening mee te 

houden. 

Sowieso willen we opnemen dat het alleen verplicht is indien het technisch, economisch en 

functioneel haalbaar is. Dat wil dus zeggen dat wanneer je rookgasafvoer niet geschikt is en de 

VVE tegen aanpassing stemt, het niet verplicht is, als ik onderstaande goede begrijp. 

onderstaande is voor jou ook goed om te weten. 

Groeten, 

Van: Ominbzk.nl> 

Verzonden: maandag 11 april 2022 09:23 

Aan: (@ minbzk.nl> 

Onderwerp: aandachtspunten normering hybride en VvE's 

Hoi ~, 

Ik heb een aantal vragen bij de normering van hybride irt de Verenigingen van Eigenaars. Zie 
bijgaand. 

Gezien de veiligheid is het van belang rekening te houden met collectieve rookgasafvoeren in 
VvE's. Appartementseigenaars kunnen een individuele ketel hebben, maar doordat deze is 
aangesloten op een collectieve rookgasafvoer kunnen ze deze niet zonder risico vervangen door 
een hybride ketel. Als de leidingen niet goed op elkaar aansluiten is er namelijk gevaar voor 
lekkage van koolmonoxide in de appartementen. 
De VvE is verantwoordelijk voor de collectieve rookgasafvoer. Vervanging van de individuele 
ketels moet dus gezamenlijk met aanpassingen van de rookgasafvoer op basis van een 
meerderheidsbesluit van de VvE. Het CO-stelsel (dossier) zorgt ervoor dat de VvE heel 
goed in beeld moet hebben welke ketels wel en niet aangesloten mogen worden op de 
bestaande collectieve rookgasafvoeren en wanneer individuele vervangingsmomenten zijn, 
waardoor aanpassingen van de collectieve rookgasafvoer nodig zijn. Omdat dan alle 
appartementseigenaars over moeten stappen op een hybride ketel vergt dit dus afstemming. 
Ook is het zo dat installateurs onder het CO-stelsel geen individuele ketels mogen aanzetten 
zonder dat er bewijs is dat deze ook op de collectieve rookgasafvoer mag worden aangesloten. 
Appartementseigenaars kunnen hierdoor dus letterlijk in de kou komen te zitten. We zorgen 
met voorlichting ervoor dat de VvE in de actiemodus komt om dit te voorkomen. 

Ik ben vandaag, dinsdag en donderdag op kantoor mocht je tussendoor nog meer informatie 
hierover willen hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Senior beleidsmedewerker Verenigingen van Eigenaars 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
DG Volkshuisvesting en Bouwen 1 Directie Bouwen en Energie 1 Afdeling Bouwregelgeving en 
-kwaliteit 

Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 2-toren, 20e verdieping 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

E: 

T: 

(@minbzk.nl



A60.1 

Van: 

Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

on ërdäa 21 aari12022 17:35 

programma hybride 

Actieplan hybride versie 0.991.dooc; Commitmentmodel > vervolg BO hybride WP 

Hoi ■, 

Nav ons gesprek net: 
Het programma hybride bestaat uit meerdere onderdelen (onder de tekst zoals we die nu hebben In de brief). Het 
actieplan is daar één onderdeel van. W en ik sturen er op dat het actieplan voor 1 juni gereed Is. Want we 
zeggen als sinds het najaar vorig jaar Fat we bezig zijn met de sector om tot een actieplan te komen (als je wilt 
weten waarom het zo lang duurt: vraag maar een keer bij een borrel). 

We willen: 
- Een stuurgroep optuigen die met het programma hybride aan de slag gaat. Daarin een link naar de 

regietafel (vla Erik van Engelen) en een paar boegbeelden (zoals Peter van Gameren van Itho en een 
Installateur, worden nog gevraagd). 
Op de 17de en in het PVGO willen we in leder geval kunnen zeggen dat het actieplan gereed is, en op de 
17de een paar mensen voorstellen die ermee aan de slag gaan. 
Nav jouw vraag om Iets concreets te doen op de 17de. Een ,heel uitgeschreven programma (zoals het NIP) 
zit er niet in. Maar we zouden bijv. wel het huisje (sheet 3 in bijgevoegde mail) op een bord kunnen 
printen en Iedereen laten tekenen. Rol van de ministers Is de 17de ook vooral om dan uit te stralen dat- het 
menens is. Dus dat de installatiesector aan de bak moet (zoals_ het formuleert: je hoeft je niet om 
te scholen, maar dan gaat wel je pensioen in rook op). 

Kan jij een bee e in de aten houden dat dit ook echt In de agenda van de minister komt. Ik heb regelmatig 
contact met , maar heb de Indruk dat zij erg zwaar belast Is. 

Tel nr van - Is: — 

Programma hybride 
Het doel van het programma hybride Is om 1 miljoen hybride warmtepompen geTnstalleerd te hebben 
In 2030. De hybride warmtepomp is een warmtetechniek die ten opzichte van de huidige cv-ketel op aardgas tot 
forse aardgas- en CO2-reductie kan leiden. Of het verstandig is voor een burger om over te stappen op een 
hybride warmtepomp hangt af van een aantal factoren zoals de hoogtje van het aardgasverbruik, de mate van 
isolatie van de woning en de plannen van de gemeente voor de alternatieve warmtevoorziening in de wijk. Als 
richtlijn voor dat laatste wordt aangehouden dat, als de gemeente de komende 10 jaar geen plannen heeft om 
een aardgasvrije warmtevoorziening te realiseren in de wijk, een overstap op een hybride wanmteepomp verstandig 
is. In de meestee gevallen is de investering in de hybride warmtepomp dan (ruimschoots) terugverdiend. Het 
programma hybride wordt gecoordineerd door de minister voor Klimaat en Energie. Om het doel tee bereiken 
worden in samenhang en in nauw overleg met de sector onderstaande acties ingezet. 
Subsidie maakt de hybride warmtepomp voor meer en meer bewoners betaalbaar. Va de ISDE kunnen 
woning- en gebouweigenaren sinds 1 januari 2022 gemiddeld 30% subsidie krijgen op de aanschafwaarde van de 
(hybride) wannteepomp. In het coalitieakkoord is voor de periode 2025 tot en met 2030, C150 miljoen per jaar 
gereserveerd. Deze middelen zullen naar verwachting ook grotendeels via de huidige ISDE-regeling wonden 
ingezet. Waarbij de exacte reeks zal samenhangen met de invoering van de hieronder genoemde installatie-eisen. 
Unfasering van de huidige cv-ketel op aardgas is noodzakelijk. Het stellen van een heldere norm voor 
warmte-installaties biedt leveranciers, installateurs en woning- en gebouweigenaren een duidelijk perspectief. De 
inzet is om vanaf 2026 bij vervanging van de cv-ketel hogere eisen te stellen aan de efficiëntie van 
verwarmingsinstallaties, mits de woning of het gebouw daartoe geschikt is. Een hybride wann~mp (een 
combinatie van cv-ketel en een warmtepomp) is dan een logische oplossing, maar er is ook ruimte voor andere 
duurzame technieken. Het precieze moment van invoering en de vormgeving moet nog worden bepaald. Het de 
installateurs (Techniek Nederland) en fabrikanten (vertegenwoordigd door de Nederlandse verwarmingsindustrie), 
zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er voldoende productie- en installatiecapaciteit is bij de invoering 
van een norm. Hiermee geef ik invulling aan de motie van de leden Van der Lee en Bontenbal (kamerstuk 32 813, 
nr. 786). De eerder in deze brief genoemde voorgenomen eisen aan energielabels voor koop- en huurwoningen 
dragen eraan bij dat voor meer en meer woningen en gebouwen een hybride warmtepomp een logische oplossing 
is. 

I 



Afspraken met de sector als basis voor opschaling. In het actieplan hybride warmtepompen zijn afspraken 
gemaakt met verschillende partijen in de sector die nodig zijn om de komende jaren (2022 - 2024) het aantal 
geinstalleerde hybride warmtepompen te kunnen verhogen. Deze afspraken gaan onder andere over uniforme 
communicatie, eenduidige monitoring van aantallen, monitoring van de impact op de netcapaciteit, opschaling van 
producten en opleiding van installateurs. 

De informatievoorziening over de hybride warmtepomp wordt verbeterd. Om vanuit het Rijk de hybride 
warmtepomp te stimuleren wordt de komende drie jaar een brede publiekscampagne opgestart om de 
informatievoorziening te verbeteren. De publiekscampagne zal ingaan op wanneer de hybride warmtepomp een 
verstandige investering is en informeren over de werking van de hybride warmtepomp en de 
subsidiemogelijkheden voor aanschaf en installatie. Bewoners kunnen bij de gemeente of na de lancering van de 
uitbreidingen van www.verbeterlehuis.nl in de tweede helft van 2022 via deze site informeren wat de 
verduurzamingsplannen van de gemeente zijn. Op deze website is nu al informatie te vinden over wanneer de 
woning geschikt is om met een (hybride) warmtepomp te verwarmen. 

Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

DG Volkshuisvesting & Bouwen 

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 Zuid-20e etage 
Postbus 20011 2500 EZ Den Haag 

T- 

2 



A602 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

6 
@mi nezk.nl> 

MoeMraag 1 apn 
b x.ni'; 

CC:Onderwerp: 

Bijlagen: 

momentmodel > vervolg BO hybride WP 

Com mitmentmodel hybride wam tepomp 190422.pptx 

Dag allen, 

Ik heb naar het commitmentmodel gekeken. Paar dingen: 
Het lijkt mij het sterkst als we ons beperken tot slide 3 (het huis) en hier alle belangrijke afspraken in terug 
laten komen. Biedt overzicht en duidelijkheid over wat we afspreken. 
Om die reden heb ik ook enkele tekstuele toevoegingen gedaan (zie gele markering). Dit sluit deels aan bij 
tekst die elders in slides staat, en bij punten die tijdens BO zijn besproken. Hoor graag hoe jullie dit zien. 
De slides met tekst per partij is dan wat mij betreft de hoofdboodschap die door alle partijen terug moet 
komen tijdens de beurs, maar dat zal meer in voorbereiding/spreeklijnen zitten. 

Tot slot. Het verzoek voor aanwezigheid MKE is mee in de laatste minister tas voor het meireces. Ik hoor zsm of hij 
aanwezig kan zijnop 17 mei tussen 14:00-16.0 of lig een deel van deze tijd. Zodra ik hier iets over hoor Iaat ik het 
via de mail weten. 

Groet, 

M 
Vare 
Verzonden: dinsdag 19 april 202211:17 
Aan:_@byn~]' 
Ondensrerp: RE: Bespreken vervolg BO hybride WP 

Dag allen, 

Hierbij de laatste versie van de slides die ik op mijn computer heb staan. Er is -voorafgaand het BO van vorige vveek-
vooral gesleuteld aan slide 3 en 4. 
Zoals besproken: uiterlijk donderdag 12:00 heeft geen zijn/haar r~ le gedeeld zodat we donderdagmiddag 
een volledige versie hebben. 

Groet, 

.. ..... ...... 
minbzk.nb• 



Groeten, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 9:04 
Aan: flminbzk.nl>; minezk.nl>; 

ex.nl> 
Onderwerp: Re: Bespreken vervolg BO hybride WP 

Hoi. 

Ik heb vanochtend van 10:30-11:00 én Donderdag van 10:00-10:30, wat schikt in ons beider tijdschema's. 
Lukt daarbuiten helaas ook niet te schuiven. 

Goed om even te bespreken of dinsdag 17 mei 14:00 -16:00 op de VSK dus beider Ministers ook kan schikken. 

Outlook voor iOS downloaden 

M 

E _ t®TechnlekNederland.n) 

W technieknederiand.ni 

Korenmolenlaan 4 

3447 GG Woerden 

Van: a 1minbzk.nl> 
Verzonden: dinsdag, a ril 19 2022 8:50 AM 
Aan:@TechniekNederland.nl>; 

(a7 bvnex.nl> 
Onderwerp: RE: Bespreken vervolg BO hybride WP 

Hi allen, 

minezk.nl>; 

Volgens mij moet Rob Jetten op de l" om ca 16:00 richting Polen. Met de MCKE in de ochtend komen we dan op 
ca van 14:00 tot 16:00. 
De 211 kan ik niet op het moment dat_ kan. 

Ik kan op: 
Vandaag: voor 11 uur, en tussen 16:30 en 17:30 
21 april: tussen 10 en 12, van 13:30 tot 14:30. 

Groeten 
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Van: CaTechniekNederland.nl> 

Verzonden: zaterdag 16 april 202217:32 
Aan: C@minezk.nl>; 

minbzk.nl> 

Onderwerp: Re: Bespreken vervolg 80 hybride WP 

Beste., 

Ik zou donderdagmiddag 21 april van 14:30-17:00 digitaal kunnen. 
De exacte datum voor de VSK is: 

17 mei 15:50-18:00 

Optie 2 is 18 mei van 15:50-18:00 
Optie 3 is 19 mei van 15:00-17:00 

b ex.nl>; 

Indien dit alles niet lukt organiseren we graag separaat een oploop waarin we een moment tussen installateurs, 
fabrikanten en bewindspersonen kunnen voorzien. 

Groet, 

Outlook voor iOS downloaden 

M 

E E9KINOWechnlekNederland.nl 

W technieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 

3447 GG Woerden 

Van' minezk.nl> 
Verzonden: Friday, April 15, 2022 2:17:44 PM 
Aan: @TechniekNederland.nl>; 

-C@minbzk.nl> 
Onderwerp: Bespreken vervolg 80 hybride WP 

Dag allen, 

Ca•bvnex.nl>; 

N.a.v. het BO hybride warmtepomp van gister lijkt het mij nuttig om volgende week samen een overleg te plannen. 
Hieronder enkele opties, ik hoor graag wanneer het jullie schikt: 

19 april: tussen 10:30-14:00 116:30-17:30 
20 april: 13:30-14:30 
21 april: 10:00-12:00 113:30-17:30 

o.a. bespreken volgende onderwerpen: 
- Inzet VSK 

- Punt van waterzijdig inregelen (wat is hier op korte termijn mogelijk) 
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kun jij voor de volledigheid nog een keer delen wat nu het exacte moment voor VSK is? Dan ga 

ik dit direct navragen, gezien agenda MKE. 

Groet, en fijn paasweekend, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden', 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakel fkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

@minezk.nl> 
donderdaa 21 april 2022 13:35 

RE: aanpassing hybride in Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving 210422 

Oké, ik heb met zelfde argumentatie mail intern gestuurd. _ deelt dit, en gaat bij 
aandringen om de 500k niet op te nemen en te reageren per mail. 

Gr.- 

• 

Van: @minbzk.nl> . 

Verzonden: donderdag 21 april 2022 12:24 

Aan: @minbzk.nl> 

CC: @minezk.nl> 

Onderwerp: RE: aanpassing hybride in Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving 210422 

Hi beiden, 

Ik heb alles overgenomen. 
In het programma zelf heeft bij de doelen ook de 500.000 AE opgenomen. Dus toch. 
Ik heb nog geen reactie van of— gezien, ga in ieder geval richting - adviseren dit niet op te 
nemen (want anders gedoe met Fin, we hebben hier geen concreet beleid op en zouden we dit niet achter de hand 
houden voor als we meer moeten doen) 

Groeten, 

M 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 21 april 2022 11:06 

Aan: Pminbzk.ni> 

CC: Rminezk.nl> 

Onderwerp: RE: aanpassing hybride in Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving 210422 

Ha-, 

In de bijlage ook mijn suggesties. Allemaal klein. 

Eens meto over de zin in geel hieronder. En fijn dat we niet 500.000 AE's hoeven op te nemen O 

Groeten, 

Van: @minezk.nl> 

Verzonden: donderdag 21 april 2022 10:57 

Aan: Ominbzk.nl>, Prninbzk.nl> 

Onderwerp: RE: aanpassing hybride in Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving 210422 

Hoi, 

Eië bijlage mijn tvoeoegiengn. Ik zit álleen met hét kópjé bij rnomering "dé( hybrdé-) warmtpepom wordt dé 
nieuwe standaard", deze gaat m.i. tot veel vragen/discussie leiden. Namelijk wat is een standaard, verschil é 
normering en wat betekent dit voor andere technieken? Nu lijkt het alleen te gaan over hybride en AE. Ik zou 
kopje generiek_ houden _maar wel.=duidelijke_toon._Nu_suggestie_gedaan:uitfasering van de_huidige_cy_ketel_is 
noodzakelijke 

1 



• 

Tot slot, ik las nog even de eerdere mail van 
ik) dit denk ik verkeerd gelezen. Namelijk, 
doen we nu ook in een alinea). De zin van 

over de inzet van all-electric. Maar we hebben (of in ieder geval 
schrijft dat we qua tekst iets moeten noemen over all -electric (dit 
die hierop volgt gaat over 500k aansluitingen. Maar dit gaat over 

het aantal w-net aansluitingen (gelet op het punt van de biomassa discussie) en niet all-electric. 

Eens dat we nog meer tekst moeten wijden aan all electric, En houden we die 500.000 aansluitingen 
vast, gelet op de biomassa discussie? Graag jullie aanvullingen en te stsuggesties!" 

Groet, 

M 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 21 april 2022 10:12 
Aan: Pminbzk.nl>; Ominezk.nl> 
Onderwerp: aanpassing hybride in Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving 210422 

Hi -, _ 

Zoals net besproken: 
- In de tekst staat nu vanaf 2026 ipv in 2026. Fin bracht dit op, en het leek me wel een logische aanpassing 

(we gaan immers niet alleen in 2026 normeren). 
@ -: voeg jij iets over de motie toe? 
Ik heb de tekst bij normering overgenomen van de tekst die ook in de koepelbrief wordt gebruikt 
(daarmee dus dubbel met de opsomming van ■, maar volgens mij is die opsomming sowieso dubbel). 
Eventuele nuance kunnen we in een voetnoot opnemen. 

- Zie ook de aanscherpingen bij de ISDE en het actieplan. 

Graag reactie eind van de ochtend. 

Groeten, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain, information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from. the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
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verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



A60.4 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

RE. Input Fin op PVGO, reactie uiterlijk woensdag einde dag 

Eens met suggestiesMl 

•5.1.2.e____ @minezk.nl> 
20 april 2022 08:13 

@minbzk.nl> 
@minbzk.nl>; ( 5.1.2.e 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: input Fin op PVGO, reactieuiterlijk woensdageinde dag 

@minezk.nl>; I 5.1.2.e 

Hol M, 

Zie voor de opmerkingen m.b.t. hybride WP mijn input. Bij paragraaf s. 1.2 (de 262 zin) heb ik een minimale 
tekstuele toevoeging gedaan. FIN spreekt van normering en subsidiëring, hier heb ik flankerend beleid (nml. 
Publiekscampagne) aan toegevoegd. Zoals ik in eerdere mail schreef, ik zag in jouw versie geen namen van 
personen staan. Dus Iaat het vooral weten als ik opmerkingen over het hoofd heb gezien. 

Groet, 

M 

Van: a Ominbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 19 april 202214:58 

Aan: 5_1.2.e @minbzk.nb; 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
mineik. - • 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

inbzk 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

gDminbzk.nl>-
5.1.2.e 

nin • zk.nl>; ' 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

tMminbzk.nl>, 
(cDminbzk.nl>; 

nbzk.nl>-

j 5.1.2.e 
5.1.2.e 

0minezk.nr 
Mminbzk.nl>,  

onderwerp: input Fin op PVGO, reactie uiterlijk woensdageinde dag 
Urgentie: Hoog 

minezk.nl>• 
(mminbzk.nl> 

HI alien, 

Zie bijgaand de reactie van Fin op de brief. Ik heb per opmerking één of twee namen ingevoegd, je kan zoeken op 
je naam om te zien waar jouw Input nodig Is. 
Kunnen jullie uiterlijk morgen einde van de dag een reactie aanieveren: 

Of een akkoord op het tekstvoorstel van Fin of aanpassing van je eigen tekst nav de opmerking van Fin 
- Of een uitleg waarom we bepaalde zaken niet overnemen. 

Soms zijn de vragen ook puur bedoeld ais een vraag om meer uitleg, die dan ook graag aanleveren. 

®f de nieuwe teksten over een sociale transitie hebben we nog niet met Fin gedeeld, wel goed om 
(zo ra weeraar een stabiele tekst hebben) dat ook te doen. 
0 ®: wanneer verwacht jij een bestedingsvoorstel voor het NIP te hebben? 
Groeten, 
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a 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsda 
Aan: 

Cayminfin.nl> 

19 april 202213:14 
ralminbzk.nl>; 5.1.2.e t@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

CC: 5 
Onderwe 

Hoi 

inbzk.nl> 
(a'7 minfin.nl>; -  

: RE: Programmabrief Versnelling verduurzaming GO 

Oaminfin.nl> 

Buiten reikwijdte Zie b • evoe • d de • ebundelde set o - merkin • en namens FIN. 

an oo 
ve - u - e i en • e vragen n - e ant n e z n + - n euw- naar e an oor- erop. 

Willen jullie ons voor de voorbereiding van het directeurenoverleg van a.s. donderdag een overall beeld geven van 
hoeveel van onze opmerkingen jullie wei/niet zullen overnemen? Dan kunnen we verdere afstemming parallel 
laten lopen maar kunnen we eventuele grote punten wei bespreekbaar maken in het DO. 

Tot slot, wanneer denken jullie een conceptversie bestedingsvoorstel NIP te kunnen delen? Ik lees een PM budget 
verdeling terug in de brief. Neem aan dat dit, in afwachting van afstemming en besluitvorming over 
bestedingsvoorstel NIP, op PM blijft staan in de conceptversies van de brief? 

Dank en groet, 
P.12e 

Van: minbzk.nl> 
Verzonden: donderdag 14 april 2022 08:40 
Aan: .51..2.e 

á.1.2.e 
5.1.2.e 

tAminbzk.nl> 

Ominfin.nl>; 1 5.1.2.e t minbzk.nl>; 

CC: Calminfin.nl> 
Onderwerp: RE: Programmabrief Versnelling verduurzaming GO 

Hol 5.12e I 

Bijgaand het programma zoals aangeleverd bij het DO 55%. Voor de maatregeienlijst lopen al contacten via 
en natuurlijk met •) iï.e voor de passage voor de koepelbrief. Wat Is handig voor deze brief? 

Met vriendelijke groet, 

w 

Van: 5.1.2.e (aminfin.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 april 202213:15 
Aan: minbzk.nl>, 5.1.2.e 9-Dminbzk.nl>; 5.1.2.e 

CC: - @minfin.nl> 
Onderwerp: Programmabrief Versnelling verduurzaming GO 

Ho tl.e 

Wij hebben nog geen conceptversie van de programmabrief gezien. Zou je In voorbereiding op DO, ACKE en MCKE 
een versie met ons kunnen delen? Denk dat het handig Is ais we de afstemming tijdig starten. Ik begrijp dat jullie 
de brief gister ook in concept met jullie minister hebben besproken. 

Dank en groet, 
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• 

Inspectie der Rijksfinandinn 
Inspecteur 

Ministerie van Financiën 
Korte Voorhout 7 12511 CW I Den Haag 1 KV3-gang 
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag 

M 

xi 

Dit bericht kan informatie bevatten due niet vroor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde gent of dit bericht abusie~ aan u is toegezonden,. wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, due 
verband houdt met rWcO s vetbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to i An n i the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of arty kind resulting from the risks inheren1t in the 
electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risicds verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is gestemd. Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht abus~ijk aan u is toegezonden, wadi u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel llcheid voor schade, van welke aard ook, die 
verfrand houdt met risico verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This rnessage may contain information that is not intended for you. If you are nat the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of arry kind resulting from the rsiks inherent in the 
electronic transmission of messages 

3 



A61.1 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

Hi M, 

donderdag 21 april 2022 10:12 

aanpassing hybride in Programmá Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving 210422 

Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving 210422.docx 

Zoals net besproken: 
- In de tekst staat nu vanaf 2026 ipv in 2026. Fin bracht dit op, en het leek me wel een logische aanpassing 

(we gaan immers niet alleen in 2026 normeren). 
- @ : voeg jij iets over de motie toe? 
- Ik e de tekst bij normering overgenomen van de tekst die ook in de koepelbrief wordt gebruikt 

(daarmee dus dubbel met de opsomming van ■, maar volgens mij is die opsomming sowieso dubbel). 
Eventuele nuance kunnen we in een voetnoot opnemen. 

- Zie ook de aanscherpingen bij de ISDE en het actieplan. 

Graag reactie eind van de ochtend. 

Groeten, 

M 
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A61.2 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 
Onderwerp: 

donderdag 28 argil 2022 14:20 

FW: Korte check; kleine toevoeging aan Kamervragen hybride 

Formele bevestiging nog:■ is akkoord. 

Van: 

Verzonden: donderdag 28 april 2022 14:18 

Aan: 

Onderwerp: RE: Korte check; kleine toevoeging aan Kamervragen hybride 

Yep! 

Van: (@ minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 28 april 202212:58 
Aan: Pminbzk.nl> 

Onderwerp: Korte check; kleine toevoeging aan Kamervragen hybride 

Hz 

MK&E wil graag nog een toevoeging in antwoorden op Kamervragen waar jij eerder al akkoord op was. Betreft de 

zin: "Voor hybride warmtepompen heeft de branchevertegenwoordiger van fabrikanten (De Nederlandse 

Verwarmingsindustrie) aangekondigd dat er op korte termijn in Nederland nieuwe productiefaciliteiten voor hybride 
warmtepompen worden gerealiseerd." 

NVI is akkoord. Lijkt mij ook prima toevoeging. Ben jij ook akkoord? 

Groeten, 

Van: @minezk.nl> 

Verzonden: donderdag 28 april 2022 12:52 

Aan: Prninbzk.nl> 

Onderwerp: FW: 

Beantwoording_Kamervragen_naar_aanleiding_van_het_bericht_Gekkenhuis_op_markt_voor_zonnepanelen_en_ 

warmtepompen_ 

Hoi~, 

In afwezigheid van - mail ik dit even naar jou. Er waren Kamervragen gesteld over zonnepanelen en 
warmtepompen. Deze zijn zowel naar BZK als EZK gestuurd, EZK is primair contact voor beantwoording. 
De antwoorden waren afgestemd en akkoord door■. Nu had MKE nog een toevoeging op de Kamervragen (zie 
ook bijlage), namelijk: een zin toevoegen over de productiefaciliteiten voor hybride WP die door NVI zijn 
toegezegd en op korte termijn worden gebouwd. In overleg met Henk Sijbring (voorzitter NVI) heb ik een zin 
hierover toegevoegd (zie bijlage). Het gaat om een minimale toevoeging, maar voor de volledigheid deel ik het 
even. 

Ik wil dit vanmiddag delen met BBR. 

Groet, 
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Van: (Wminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 13:33 
Aan: 
Onderwerp: FW: 

(u7minezk.nl> 

Beantwoording_Kamervragen_naar_aanleiding_van_het_bericht_Gekkenhuis_op_markt_voor_zonnepanelen en_ 

warmtepompen_ 

Hi -, 

Bijgaand de brief met nog een paar kleine puntjes van ons uit. W is zo akkoord. 

Groeten, 

Van: (aDminbzk.nl> 
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 12:18 
Aan: @minbzk.nl> 
Onderwerp: 
Beantwoording_Kamervragen_naar_aanleiding_van_het_bericht_Gekkenhuis_op_markt_voor_zonnepanelen_en_ 
warmtepompen_ 

Hele kleine puntjes... 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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A63.1 

Vare 
Vermnderc 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Bien: 

H-, 

ag 1 i er 0 

: concept perk`*: t normering hybride warmtepompen 
persbericht normering hybride.docx 

Zie onderstaand persbericht. In de vorige mail voorstel van woordvoering, in deze mail mijn versie. We hadden een 
voorstel aangeleverd waarin ook het actieplan werd genoemd (zie bipage), dat is hier verdwenen. Een actieplan is 
natuurlijk niet heel concreet, maar wei een mooi podium voor hetuitstralen van gezamenlijkheid. Wat vinden jullie? 

Na jullie akkoord gaat dit naar woordvoering EZK, de minister en daarna TNL en de fabrikanten. 

Groeten 

Perabe*idrt 

tre samen • • met Installateurs en fabrikanten 



Van: Pminbzk.nl> 

Datum: donderdag 12 mei 2022 5:40 PM 

Aan: 0minbzk.nl>• • 

Onderwerp: concept persbericht normering hybride warmtepompen 

t•minbxk.nb 

Ha HeIEWI  dank voor de voorzet! Ik heb nog een beetje geknutseld en dit ervan gemaakt. Als- akkoord is ga ik het 
afstemmen met EZK woordvoering en stuur ik het naar de minister. Als beide bwp akkoord zijn gaat het naar techniek 
NL en installateurs. 
Groeten, 
Persberk 

samen oa met enstallateurs en a n anten 

Van: 
Verz~enoni 20221fi:42 

Aan•Onderwetricht 

Hoi 
Bijgaand de eerste versie. Met mogelijkheid om te schrappen Q. 
Ik heb deze met mjin counterpart bij EZK afgestemd. Zodra jij emaar gekeken hebt zullen we het voorleggen aan 
onze resp. mt-leden voor akkoord. 

2 



Voor het verdere proces: Techniek NL en de fabrikanten moeten er ook naar kijken. Loopt dat via jou? En ook het 
akkoord van woordvoering EZK? 
En we noemen Netbeheer NL en Natuur en Milieu. Die laatste had al wat opgevangen van Men heeft al laten 
weten ondersteunend aan de normering te willen communiceren. Maar het lijkt me wel netjes om ze van te voren 
even een seintje te geven en mee te laten kijken. Kan ik i.o.m. EZK oppakken. 
Groeten, 

Van: Pminbzk.nl> 
Verzon en: donderda mei 22022 13:5,0 
Aan: • Cá)minbzk.nt> 
Onderwerp: : inpu pers enciïf 
lid niet langer dan 1 A4. Maar als jullie schrijven dan kan ik schrappen;) 

Van: Crbminbzk.nt> 
Verzon en: on er aq mei 13:54 
Aan:  Ccïiminbzk.nh 
Onderwerp:: input persbencht 
Dank, nuttig. 
Heb je nog een richtlijn voor minimaat 1 maximaal aantal woorden? 

Van: Ztcminbzk.nl> 
Verzonden: on era mei 
Aan: 
Onderwerp: : inp 
Hoi , 

nc 
Càminbzk.ni> 

pers 

Missc ien kun je hier ook nog iets mee. Veel dank iig! 
Groeten, 

Van: chniekNederland.nt> 
mei 202213:07 

Cminbzk.nl> 
Verzon en: on er ag 
Aan: 
Onderwerp- input persbericht 
Dag , 
Zoals !gesproken  hieronder onze input. Contactpersoon voor het ersbericht bij de fabrikanten is 

Overwarmingsindustrie.nl, 
Wel en fflyn~ Warm mpen per jaar gaan plaatsen. aarvoor zijn veel extra 
warmtepompmonteurs nodig. Techniek Nederland zet alles op alles om dat voor elkaar te krijgen: 
- Er zijn nu in 8 regio's opleidingslocaties voor warmtepompen. Straks moeten er opleidingslocaties in 

elke regio zijn. Monteurs kunnen zich dus altdd in de buurt laten bijscholen. 
- Er komt een deelcertificaat in het mbo voor hybride warmtepompen. Dat betekent dat-zl-instromers 

geen volledige opleiding meer hoeven te volgen en sneller aan de slag kunnen als 
warmtepompmonteur. 

Samen met de fabrikanten streven we ernaar de installatietijd voor een hybride warmtepomp binnen 4 jaar 
te halveren. Daarvoor moeten de apparaten eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en uniformer worden. 
Techniek Nederland gaat tools ontwikkelen die laten zien welke woningen geschikt zin voor (hybride) 
warmtepompen. En welke niet. Dat scheelt veelt tijd, bNoorbeeld voor het maken van onnodige offertes. 
We gaan handreikingen opstellen voor klantgerichte werkprocessen, samen met bedrijven die zich nu al 
specifiek op de warmtepompmarkt richten. Van die kennis kunnen collega-bedrijven straks profiteren. 
We kiezen voor kwaliteit. Dat betekent dat we kwaliteitseisen gaan stellen aan producten, installaties en 
vakmanschap. Een tevreden klant is de beste promotie voor de hybride warmtepomp. 
Hybride wordt de nieuwe standaard. Dat is niet alleen goed nieuws voor de energietransitie, maaróók voor 
installateurs. Ons vak wordt groener, innovatiever én uitdagender. 
Met vriendelï ke • roet, 

M 
E P-TechniekNederiand.nl 

de,a d 
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Korenmolenlaan 4 

3447 GG Woerden 
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A63.2 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

maandaa 16 mei 2022 17:44 

FW: Normering hybride warmtepompen 

Normering hybride warmtepompen.docx 

Spreek net-, akkoord min K&E gaat niet lukken vanavond. 
_ vraagt of dit ook wat informeler kan dan via een brief. 

Van: 

Verzonden: maandag 16 mei 2022 17:38 

Aan: 

Onderwerp: Normering hybride warmtepompen 

Eerste concept brief, graag je reactie 
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A63.3 

Van: 

Verzonden: 

COACan:nd:erwerpt 

1:17 
* h)t 

conce~norumneng warmtepompen 

Hom 

In overleg met§W onder aangepast. 

Groeten, 

Persbericht 

Vanaf 2026 si ; de nieuwe standaard voor verwarmen: van wonin = n bride warmt 

5.1 .2 . i 
ere —: n n 

i.1.2.í 

-r .. etten :................ 
Forse bes • ., ren : van aa - s en o . - e en , 

i á trë samen op met , sta . eurs en fabrikanten 



5. 1.2.1 
Van: @)minezk.nl> 
Datum: vrijdag 13 mei 2022 9:26 AM 
Aan: 
Kopie: 

Pminbzk.nbb•
 @minbzk.ni>, 

minbzk.nb 
,@minezk.nl>, 

Lwminbzk.nl>, @)minezk.nl> 
Onderwerp: RE: concept persbericht normering hybride warmtepompen 

Ha, 
Op inhoud prima tekst. Eens met- Ik hik zelf nog een beetje aan tegen hybride als nieuwe norm en hybride als 
het nieuwe normaal. 
Twee gedachtes daarbij: 
• Wij zien hybride als een no regret tussenoplossing richting 2030, maar die nuance zit niet in het persbericht. 

Daarmee kan bericht onbedoeld worden opgevat als dat wij de hybride warmtepomp voortrekken of zien als 
een betere oplossing dan de andere verduurzamingsstromen all-E of collectieve route. Ik heb daar nu al 
verschillende vragen over uit de sector gehad. 

• Niet alleen hybride, maar ook een electrische warmtepomp en andere alternatieven komen in aanmerking. 
Daar zetten we overigens vooralsnog niet in op extra actie. Volgende week spreken we daar met elkaar over 
door. 

Kunnen we een altematieve formulering bedenken? 
Groe 

Trg vanaf 12 uur ben ik niet meer beschikbaar. Afstemming kan via- en 

Van: 
Verzonden: vriidaQ 13 mei 2022 08:13 
Aan: 
CC: 
On erwerp: : c ihcéept persbencht normering y n e warm epompen 

R wat mij op hoofdlijnen prima tekst. Heb nog wel suggesties voor redactionele verbetering en 
einding/volgorde tussen zinnen. De strategie en wat het betekent voor mensen kan nog iets strakker denk ik. Dus 

strak onderscheid maken in volgorde tussen waarom doen we het, wat betekent het voor u, en hoe gaan we het met 
de sector mogelijk maken. Ik kan pas later vandaag even iets doen (lukt nu niet op telefoon...} 
Kijk jji nog even met deze bril? 
Verzonden reet BlackBer y Work 
(www.blackbemr.com) 

Van: 
Datum: on er a • 
Aan: 

mei 
Cc3tminbzk.nl> 
PM 

G mini5zk,nl>, 
li)minbz .n  >, 

minezk. 
minezk.nl>, 

r. mm ,z .n > 
n • erwe : 11:  concept persbericht normering hybride warmtepompen 
Hi• 
Zie oudeManpersbericht. In de vorige mail voorstel van woordvoering, in deze mail mijn versie. We hadden een 
voorstel aangeleverd waarin ook het actieplan werd genoemd (zie bijlage), dat is hier verdwenen. Een actieplan is 
natuurlijk niet heel concreet, maar wel een mooi podium voor het uitstralen van gezamenlijkheid. Wat vinden jullie? 
Na jullie akkoord gaat dit naar woordvoering EZK, de minister en daama TNL en de fabrikanten. 
Groeten 

Persbericht 
Vanaf 2026 zijn hybride warmtepompen de standaard voor verwarming van woningen 
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. 5. 1 .2.i_ 

Inl er Jonge: 5.1.2.1 

5.1.2.1 IMPS er •ob .letten:   

•Wamt:et n fg van •ri •QD 

n &n en 
5.12i 

cum en• I•@w op meoEll• 9G•@ ° 

Cdtminbzk.nl>Nan: 
Datum: donderraag YZ— m—e 72-J-A TPIPI 
Aan: tCminbzk.nl>,• < Ominbzk.nl> 
c ndeuwerp: concept persbericht normering hybri e warmtepompen  
Ha , 
Heel dank voor de voorzet! Ik heb nog een beetje geknutseld en dit ervan gemaakt. All akkoord is ga ik het 
afstemmen met EZX woordvoering en stuur ik het naar de minister. Als beide bwp akkoord zijn gaat het naar techniek 
NL en installateurs. 
Groeten 
Pomw wriL•3 . 

5.9.2.1 

5.92i 

korte termijn op een 
alterratteH voor aarcgas wor 
Minister Rob Jetten: '  
K®re•ícdaoa Uowbróde warmtemw evaruai₹ 2026 

eraaro een ureonoenngsrnoge 1 e 

.2 u 

5.1.2.i 
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Kabinet re samen o met installateurs en fabrikanten 

Van: Cc minbzk.n•» 
Verzon en: on e aq mei 16:42 
Aan: (á>minbzk.nl> 
Ondervee input persberict h 
Hoi 
Bijgaand de eerste versie. Met mogelijkheid om te schrappen (Q. 
Ik heb deze met mijn counterpart bij EZK afgestemd. Zodra jij ernaar gekeken hebt zullen we het voorleggen aan 
onze resp. mt-leden voor akkoord. 
Voor het verdere proces: Techniek NL en de fabnkanten moeten er ook naar kijken. Loopt dat via jou? En ook het 
akkoord van woordvoering EZK? 
En we noemen Netbeheer NL en Natuur en Milieu. Die laatste had al wat opgevangen van- en heeft al laten 
weten ondersteunend aan de normering te willen communiceren. Maar het lijkt me wel netjes om ze van te voren 
even een seintje te geven en mee te laten kijken. Kan ik i.o.m. EZK oppakken. 
Groeten, 

M-----
Van: 
Verzon 
Aa n• 

tWminbzk.nl> 

Cminbzk.nl> 
Onderwerp: : input persben 
lig niet langer dan 1 A4. Maar als jullie schrijven dan kan ik schrappen ;} 

Van: 
Verzon en: on er ag 
Aan: — 

mei 
Cminbzk.n> 
13:54 

IMminbzk.nl> 
Onderwerp: : input persbencht 
Dank, nuttig. 
Heb je nog een richtlijn voor minimaal 1 maximaal aantal woorden? 

Van: Ominbzk.ni> 

Verzon Aan:(&minbzknl> en: ~12mei 202213;53 

Onderwerp: 
Hoi , 
Mis den kun je hier ook nog iets mee. Veel dank iig! 
Groeten, 

Van: niekNedenand.nl> 
mei 202213:07 

Cminbzk.nl> 
Verzon en: on e ag 
Aan: 
Onderwerp,input persbencht 
Dag , 

Zoals a es roken hieronder onze in ut. Contactpersoon voor het ersbericht bij de fabrikanten is 
verwa rminpsi ndustrie.nl, 

Weffi, en , y n e warm eilompen per jaar gaan plaatsen. eervoor zijn veel extra 
wermtepompmonteurs nodig. Techniek Nederland zet alles op alles om dat voor elkaar te krijgen: 
- Er zijn nu in 8 regio's opleidingslocaties voor warmtepompen. Straks moeten er opleidingslocaties in 

elke regio zijn. Monteurs kunnen zich dus altijd in de buurt laten bijscholen. 
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- Er komt een deelcertificaat  in het mbo voor hybride warmtepompen. Dat betekent dat zij-instromers 
geen volledige opleiding meer hoeven te volgen en sneller aan de slag kunnen als 
warmtepompmonteur. 

Samen met de fabrikanten streven we ernaar de installatietijd voor een hybride warmtepomp binnen 4 jaar 
te halveren. Daarvoor moeten de apparaten eenvoudiger, gebruiksvriendelyker en uniformer worden. 
Techniek Nederland gaat tools ontwikkelen die laten zien welke woningen geschikt zijn voor (hybride) 
warmtepompen. En welke niet. Dat scheelt veelt tijd, bijvoorbeeld voor het maken van onnodige offertes. 
We gaan handreikingen opstellen voor klantgerichte werkprocessen, samen met bedrijven die zich nu al 
specifiek op de warmtepompmarkt richten. Van die kennis kunnen collega-bedrijven straks profiteren. 
We kiezen voor kwaliteit. Dat betekent dat we kwaliteitseisen gaan stellen aan producten, installaties en 
vakmanschap. Een tevreden klant is de beste promotie voor de hybride warmtepomp. 
Hybride wordt de nieuwe standaard. Dat is niet alleen goed nieuws voor de energietransitie, maar óók voor 
installateurs. Ons vak wordt groener, innovatiever én uitdagender. 
Met vriendelï ke - roet 

M 
E PTechniekNederland.nl 
W •tmeknederiand.nl . 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is besterd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wondt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen- De Staat aanvaardt geen aansprakel liRhein voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you- It you are not the addressee or if this message was sent to you by rastake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no tiabi6ty for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages_ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. . 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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5.1.2.eVan: 

mei 202211:11 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

5.1.2.e 
RE: MCKE versie PVGO met tracks ter laatste check voor 1200 
PVGO 11 mei PS.docx 

HOI P-1.1e, 
Er Is nog aardig wat aangepast op het laatste moment! 
Kan je nog even de wijzigingen bij het programma hybride doorvoeren? 
De huidige cv-ketel op aardgas moet worden uitgefaseerd. Het stellen van een heldere norm voor warmte-
Installaties biedt leveranciers, installateurs en woning- en gebouweigenaren een duidelijk perspectief. We willen 
vanaf 2026 bij vervanging van de cv-ketel hogere eisen stellen aan de eff ciénde van verwarmingslnstailaties, 
mits de woning of het gebouw daartoe geschikt is. Een hybride warmtepomp (een combinatie van cv-ketel en een 
warmtepomp) is dan een logische oplossing. Maar er Is ook ruimte voor andere duurzame technieken. Het 
precieze moment van Invoering en de vormgeving moet nog worden bepaald. Met de installateurs (Techniek 
Nederland) en fabrikanten (vertegenwoordigd door de Nederlandse Vverwarmingsindustrie en de Verenigt g 
Warmtepompen), zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er voldoende installatie-, en productiecapacitelt 
Is bij de Invoering van een norm. Grote producenten bouwen op dit moment fabrieken waar zij op grote schaalen 
t--- ---p kosten hybride warmtepompen kunnen produceren. Ènze werken aan het verlagen van de kosten 
vanjlevering _eninstallatiee ,, Hiermee geef Ik invulling aan de motie van de leden Van der Lee en Bontenbal 
(kamerstuk 32 813, nr. 786). De eerder In deze brief genoemde voorgenomen eisen aan het verbeteren van 
koop- en huurwoningen met een energlelabels E, F en G voor koop- en huurwoningen dragen eraan bij dat voor 
meer en meer woningen en gebouwen een hybride warmtepomp een logische oplossing is. 
Groeten, 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: woensdag 11 mei 202211:06 

Aan: 
CC: 

5.12.e " 5.1.2.0 

Onderwerp: MCKE versie PVGO met tracks ter laatste check voor 12:00 

Hoi allemaal, 
Bijgaand vinden jullie de tussenstand van het stuk sinds laatste schone versie vang van vanmorgen. Paar 

aandachtspunten: 
Buiten bereik verzoek 

I 

I 

Willen jullie mij uiterlijk 12:00 laten weten als er in deze versie nog dingen misgaan? Daarna stuur ik m op. 

Groeten, 

Van: 5.1.2.e •@minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag it mei 2022 08:11 
Aan: 5.1.2 c _ . minbzk.nl>; 

minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 

CC: 

Onderwerp: RE: tracks AK - PVGO 

minbzk.nl>; @minbzk.nl>5.1.2.e 

Buiten bereik verzoek 
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Buiten bereik verzoek 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberrv.com) 

ftminbzk.nl> 

10 mei 202211:13 PM 
Van: á.1.2.e 

Datum: dinsda 
Aan: h-'.z,e Pminbïk.ni>, @)minbík.nl> 

Kopie:  5.1.2.e i 5.1.2.e Pminbzk.ni>, Pminbzk.nl>, 

minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: tracks AK - PVGO 
Hol, ben er vanavond ook nog eens Integraal doorheen gegaan. Zie in het stuk her en der mijn opmerkingen en 
tekstueeltjes, waar je je voordeel mee kan doen. 
In al•emene zin. 

Buiten bereik verzoek 

Groeten, 

Van: 

Verzonden: dinsda _ 10 mei 2022 19:46 

@mïnbzk.nl> 

Crïlminbzk.nl> 

minbzk.nl>•I• 
Pminbzk.nl>; 

Ominbzk.nl>; 

Aan: 

CC: 

•.1.2.e 

Onderwerp: tracks AK - PVGO 
Ha s" ` enM (en ook alvast[, 5.12.e en Eerdi) 
Hie mi n su. ,esties no. , Ik weet ig - at® nu stokje van mij overneemt en later vanavond 
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A63.5 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

dinsdao 10 mei 2022 12:58 

RE: Normering hybride informatie om met regietafel te delen - graag jullie blik 

Ha 

Jij zou nog kijken naar een overzicht van de processtappen voor een Bbl Wijziging (dus welke stappen moetje door 
en hoe lang duren die en in welke volgorde). Zou je daar nog naar willen kijken? Ik heb het nodig om door te kunnen 

in het proces. ' 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 15 april 2022 09:17 
Aan: 
Onderwerp: RE: Normering hybride informatie om met regietafel te delen - graag jullie blik 

Ha 

Wat bedoel je met in werking treden precies? (daar loop ik dus vast;) ) 
Het moet vanaf 1 januari 2026 ingaan qua werking 
Ruim vooraf opgenomen worden in het bb] neem ik aan voor aankondigingseffect (wat is daarvoor de norm, 

hoe langvan tevoren?) 
Minister wil voor eind dit jaar de details bekend maken, maar dat kan ook in brief die aangeeft 'ik ga dit in 
bb] zetten' denk ik, toch? 

We kunnen ook even bellen als dat makkelijker is. Dinsdag dan, zie dat je vrij bent O goed paasweekend! 

Groeten, 

Van: minbzk.nl> 
Verzonden: donderdag 14 april 2022 17:40 
Aan: @minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Normering hybride informatie om met regietafel te delen - graag jullie blik 

Wanneer moet het in werking treden, dan kan ik helpen met de planning. 
Groet, 

Van  «,...,.,. ' Pminbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 14 april 2022 15:10 
Aan: 
CC: 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 
@minezk.nl>; 

@minbzk.nl> 

(@ minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: Normering hybride informatie om met regietafel te delen - graag jullie blik 

Ha 
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Ik probeer een beetje te redeneren wat realistisch is, maar overzie het op basis van onderstaande nog niet helemaal, 
dus kijk even mee 0 

We gaan eerst in de brief van 1 juni de wens aankondigen en vervolgens twee onderzoeken doen voor we verder 

gaan met de exacte Bbl uitwerking: Mei — juli — onderzoek 1 en Juli — oktober onderzoek 2. 

Op basis daarvan kunnen we vervolgens in ongeveer november een keuze voor een normeringsvorm maken, incl 
exacte hoogte vd eisen, invoermoment en randvoorwaarden. Wat ik niet scherp heb: kondigen we de uitwerking 
aan door het proces voor Bbl in gang te zetten? Of kondigen we eerst aan wat we willen gaan doen, gaan we 
daarmee door MR en richting Kamer en gaan we vervolgens na dat politieke proces met de uitwerking in het Bbl het 

hele traject door? Ik denk het eerste, maar hoor graag of dat klopt. In dat geval zou de aanvang van het traject vanaf 
ongeveer november zijn en moeten we vanaf daar verder redeneren denk ik. 

Ik zoek ook nog wel iets meer houvast voor de planning van zo'n Bb] traject. Heb je een voorbeeld? Ik zoek dan iets 
waar alle onderdelen die er bij komen kijken in volgordelijkheid in staan + hoe lang zoiets duurt en wie normaliter 
actiehouder is. Dat geeft iets meer grip op het proces. 

Dank vast! 

Groeten, 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 14:58 
Aan: (cDrninbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Normering hybride informatie om met regietafel te delen - graag jullie blik 

Ik had hier nog niet naar kunnen kijken. 
Aanpassing Bbl vergt een aantal stappen en onderzoeken. Wanneer wil je dat het in werking treedt? Dan kunnen we 
kijken in welke wijziging het mee kan. 
Standaard zijn natuurlijk de MKB-toets, en de lastentoetsen (doen we meestal onderzoek door Sira Consulting), het 
moet voor die tijd in het JTC en OPB. De eerstvolgende is eind juni/begin juli. De tweede geloof ik in november. 
Daarna moeten die toetsen worden gedaan. Dan aanpassen en in internetconsultatie etc, voorhang beide kamers, 
Raad van State etc. 

Van: @minbzk.nl> 
Verzonden: donderdag 7 april 2022 14:08 
Aan: 

Pminbzk.nl>; 
@minezk.nl> 

@minbzk.nl>; 
(! minbzk.nl>; 

~ k.nl>; 

Onderwerp: Normering hybride informatie om met regietafel te delen - graag jullie blik 

Hoi allemaal, 

Afgelopen dinsdag sprakenW,E en ik samen metC de nieuwe voorzitter van de regietafel, Teun Bokhoven. 
Doel was om te starten met afstemmen van de normering hybride, nu we eind mei in een Kamerbrief gaan 
aankondigen dat er vanaf 2026 eisen worden gesteld met dit doel. 

Teun wil ons voorstel meenemen in één-op-één gesprekken met de consumentenbond, Woonbond, VEH en AEDES. 
Om voor een zachte landing te zorgen. Een aantrekkelijk aanbod. Ter ondersteuning hiervan maak ik voor hem een 

kort overzicht van waar we staan, wat de opdracht is en hoe de vervolgplanning er uit ziet. Hier heb ik jullie bij 
nodig. 
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Zouden jullie een check willen doen op de inhoud van bijgevoegd stuk, met de kennis dat het extern gedeeld wordt? 

En ~, zou jij specifiek even willen kijken naar de planning? Ik ken de stappen die aanpassing Bbl moet 

doorlopen niet goed, en ook niet hoeveel tijd dat kost (consultatie? Beide Kamers?). Ik probeer terug te redeneren 

vanaf het feit dat de minister graag eind dit jaar wil kunnen aankondigen richting TK hoe we het zouden willen doen 

(dus dan een voorstel doen). 

Zouden jullie hier uiterlijk maandagochtend 10:00 naar kunnen kijken? Dan kan het daarna nog even langs 

- en lijkt me goed als het dan zsm naar Teun gaat. 

Danken groeten! 
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A63.6 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC 
Onderwerpt 

Elij~ 

ei 2 0 __ 1,55 

passage c(* voor in beleidsprogramma~imaat 

202210 03 Passage GO in beleidsprogramma klimaat PSdokx 

Hoi  Na Me e%iine, maar ik hoop dat je dit nog kunt verwerken. Bij de afspraken over opschaling hybride 
warmtepompen heb ik de Vereniging Warmtepompen ingevoegd. Dit op verzoek van de Vereniging 
Warmtepompen, en beleidsmatig gezien erg fijn dat zij dit doen. 
Groeten, 

-- 
Van:1 
Verzonden. dinsda 10 mei 202210:07 
Aan: 
CC: 

' 

-passage GO voorin I ' progrartirrm maat' 
Ha 

Bijgaand de beloofde wijzigingen in ons deel van het beleidsprogramma. Ik heb met tracks gewerkt. Spotte naast de 
wijzigingen uit het gesprek met onze minister nog een paar kleine foutjes, dus die heb ik meteen meegenomen. De 
inhoud staat nog gewoon zoals in de ACKE voorlag. 
Weet me te vinden bij vragen! 
Groeten, 
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A63.7 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC-
Onderwerp: 

l~insaaalo 

RE U ins 

2022 311:17 

"e;easeren mono cv%Duitsn 

Beste~ 

Dank voor deze informatiel Goed om te weten. Wij ontvangen inderdaad graag eventuele concepten. 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 10 mei 202211:14 
Aan: 
Onderwerp: U'itfaseren mono cv-ketels in Duitsland 

Beste , 
Van m n itse college begreep ik dat Duitsland de Installatie van mono gas cv-ketels per 1 januari 2024 gaat 
verbieden. Niet alleen bij nieuwbouw maar ook bij vervanging van een ketel. Dit wordt gerealiseerd door de els te 
stellen dat minstens 65% van de benodigde energie moet komen uit hernieuwbare bronnen. Een hybride cv-ketel 
zou deze els moeten kunnen halen. Ik ga nog navragen of er al een concept-wetstekst beschikbaar is. 
Met vriendelijke groet, 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal 
ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit beririit abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te me~ en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jdneid voor schade, van welke aard ook, die 
verband handt met nsicds verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain intorrnation that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to hirmw the sender and dekte the message. The State accepts no liability for damage of arty kind resulting from the risks Qnherent in the 
ekrkonic transn~ of messages. 
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A63.8 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

woensdag 11 mei 2022 08:49 

RE: Werkgroep hybride warmtepomp 

En tussen ons: goed om even wat druk te zetten richting■. Ik mail ze al weken een keer per week over 

het contact met onderzoeksbureaus dat■ zou opzetten en elke keer gebeurt het morgen, maar uiteindelijk is er 

nog niets gebeurt. Onderzoek normering ligt dus stil. Als een van jullie dit even wil opbrengen heel fijn! 

Van: 

Verzonden: woensdag 11 mei 2022 08:31 

Aan: ;— 

Onderwerp: Werkgroep hybride warmtepomp 

Dag allen, 

Om 09:00 hebben wij ons overleg gepland staan. In de bijlage even kort agenda + overzicht acties Rijk vanuit het 
actieplan. Tot zo. 

Groet, 

• 

 Oorspronkelijke afspraak  

Van: . 

Verzonden: donderdag 21 april 2022 09:52 

Aan: — 
CC: 

Onderwerp: Bijpraat hybride warmtepomp 

Tijd: woensdag 11 mei 2022 09:00-09:45 ( UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Hierbij het nieuwe reguliere overlegmoment (start per 11 mei). 

Microsoft Teams-vergadering 

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 

Klik hier om deel te nemen aan de vergaderinct 

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen 

Videovergaderings-id: -

Alternetieve VTC-instructies 

Of deelnemen via telefoon (alleen audio) 

Netherlands, Amsterdam 

Id voor telefonische vergadering: 

Een lokaal nummer zoeken 1 Pincode opnieuw instellen 
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Meer. informatie 1 Opties voor vergadering 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not .the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
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A6&i 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

Ministerte van BZK 

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Kenmerk 
2022-0000266629 

uw ienmerk 

Datum 17 met 2022 

Betreft Normering hybride warmtepompen 

Met deze brief informeer Ik u mede namens de minister voor Klimaat en Energie 
over de voorgenomen Invulling van de In het Coalitieakkoord aangekondigde 
normering gericht op het stimuleren van (hybride) warmtepompen. 

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een cv-
ketel. Doordat de cv-ketel op koude dagen bijspringt Is de hybride warmtepomp 
voor veel woningen geschikt, en kan zowel op korte ais lange termijn (in 
combinatie met een duurzaam gas) bijdragen aan de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving. In goed geisoleerde woningen kan ook direct worden 
overgestapt naar een volledige warmtepomp, deze gebruikt helemaal geen 
aardgas. In een deel van Nederland is of komt een warmtenet beschikbaar, ook 
dat Is een duurzame manier om de woning te verwarmen. De hybride 
warmtepomp kan voor een deel van de woningvoorraad ook een definitieve 
aardgasvrij-oplossing zijn, In combinatie met duurzame gassen. 

Het stellen van een heidere norm voor warmte-installaties biedt leveranciers, 
Installateurs en woning- en gebouwelgenaren een duidelijk perspectief. Het 
kabinet bereidt normering voor waarbij vanaf 2026 bij vervanging van de cv-ketel 
hogere eisen gesteld worden aan de effidéntie van verwarmingsinstallaties, mits 
de woning of het gebouw daartoe geschikt is. Een hybride warmtepomp is dan 
een logische oplossing, maar er Is ook ruimte voor andere duurzame technieken. 
Voor woningen die niet geschikt zijn, of op korte termijn op een ander alternatief 
voor aardgas worden aangesloten (bijvoorbeeld een warmtenet), Is er een 
ultzonderi ngsmooli jkheid. 

Met de Installateurs (Techniek Nederland) en fabrikanten (vertegenwoordigd door 
de Nederlandse verwarmingsindustrie en de Vereniging Warmtepompen), zijn 
afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er voldoende Installatie-, en 
producdecapadtelt is bij de Invoering van een norm). Zo bouwen grote 
producenten op dit moment fabrieken waar zij op grote schaal en tegen lagere 
kosten hybride warmtepompen kunnen produceren. En ze werken aan het 
verlagen van de kosten van levering en installatie. 
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Ministene van BZK 

Datum 

Kenmerk 
2022-0000266629 

Om woningeigenaren te ondersteunen bij de overstap is subsidie op de aanschaf 
van een (hybride) warmtepomp beschikbaar. Deze subsidie is vanaf dit jaar 
verhoogd naar gemiddeld 30%. Tot en met 2030 heeft het kabinet € 150 min. per 
jaar gereserveerd om woningeigenaren te blijven ondersteunen. Daarnaast Is er 
financiering via het Nationaal Warmtefonds (met een rentetarief van 0 procent 
voor lage en middeninkomens) beschikbaar. 

Met het voorbereiden van deze norm geef ik invulling aan de motie van de leden 
Van der Lee en Bontenbal (kamerstuk 32 813, nr. 786). Stimulering van (hybride) 
warmtepompen maakt deel uit van het programma versnelling verduurzaming 
gebouwde omgeving, dat u begin juni ontvangt. 

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 

Hugo de Jonge 
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A64.2 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

TER INFORMATIE 

Nota actief openbaar 

Nee 

Onze referentie 

2022-0000264699 

Datum 

16 mei 2022 

Opgesteld door 

B&E 

T 

Samengewerkt met 

Bijlage(n) 

0 

Normering hybride warmtepompen nota 

Aan Minister VRO 
Van B&E 

Aanleiding 
Op 117 mei kondigt u met een persbericht samen met min K&E en bij de opening 
van de VSK (Vakbeurs Sanitair en Klimaat) aan dat vanaf 2026 normering zal 
worden ingevoerd waardoor de hybride warmtepomp de (minimum) standaard 
verwarmingsinstallatie wordt. Ook informeert u middels een brief de Tweede 
Kamer over dit voornemen. In deze nota treft u de door u gevraagde 
achtergrondinformatie. U heeft de speech voor de VSK inmiddels ontvangen. 

Advies 
De brief waarin u de Tweede Kamer informeert over dit voornemen is mede 
namens de minister voor K&E. Gezien het korte tijdsbestek is niet duidelijk of het 
akkoord hiervoor ambtelijk of door de minister zelf is gegeven. We adviseren u de 
minister voor K&E hier morgen en marge van MCKE even over aan te spreken. 

Kern 
• Het doel van de stimulering van hybride warmtepompen is tweeledig: 

o Forse aardgasreductie en lagere CO2-uitstoot op de korte en 
middellange termijn. 

o Efficiënter inzetten van duurzame gassen richting 2050. 

• Naast inzet op betaalbaarheid (ISDE, Warmtefonds) "en communicatie 
helpt een helder perspectief op wat voor de toekomst nodig is 

woningeigenaren, installateurs en fabrikanten om sneller de omslag te 
maken naar duurzame opties, zodat de hybride warmtepomp als 
alternatief voor de mono-cv-ketel sneller de ( minimale) algemeen 
geaccepteerde norm is. 

• De in het CA aangekondigde normering krijgt vorm via hogere eisen aan  
de efficiëntie van verwarmingsinstallaties bij natuurlijke 

vervangingsmomenten. Er kan ook gekozen worden voor een andere 
duurzame verwarmingsinstallatie (zoals een volledige warmtepomp of 
aansluiting op een warmtenet). De normering is dus gericht op uitfasering 
van de mono cv-ketel; niet op invoering van (alleen) de hybride 
warmtepomp. 

• Voordat normering daadwerkelijk kan worden ingevoerd, moet er voor 
iedereen een technisch en economisch haalbare oplossing zijn. Op dit 
moment zijn er nog maar weinig hybride warmtepompen geïnstalleerd en 
blijft het aanbod (mede door chiptekorten) fors achter bij de (door de 
hoge energieprijzen fors gestegen) vraag. Op de VSK Beurs kondigt u 
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• 

• 

• 

samen met de techniekketen afspraken aan over opschaling en 

kostendaling. 
In het PVGO is een aantal maatregelen opgenomen om de hybride 
warmtepomp voor iedereen financieel haalbaar te maken. Voor de periode 

tot en met 2030 is voor hybride warmtepompen € 150 min. per jaar 
beschikbaar. Het ligt voor de hand deze middelen grotendeels via de ISDE 
in te zetten, waarbij de exacte reeks zal samenhangen met de invoering 

van de normering. 
Normering krijgt vorm via het Besluit bouwwerken leefomgeving ( Bbl) 
door het opnemen van eisen aan de installatie. Deze eisen gelden bij 
vervanging van de ketel, waardoor de mono cv-ketel op dat moment niet 

meer voldoet. 
Dit voorjaar worden twee onderzoeken opgestart (één technisch en één 
gericht op het kostenplaatje) om de invulling van de installatie-eis verder 

uit te werken. 

Toelichting 

• In 2020 werden 62.000 warmtepompen verkocht, waarvan een klein 

aandeel hybride « 10.000). Betreft vooral voor de nieuwbouw. In 
datzelfde jaar werden nog 428.000 Hr-ketels ( in bestaande bouw) 

verkocht. 
• Voor het uitfaseren van de mono cv-ketel zijn verschillende Europese 

richtlijnen van belang. De Ecodesign richtlijn stelt eisen aan onder andere 
verwarmingsapparaten en bepaalt de interne marktkaders voor de handel 
in deze goederen. De EPBD bevat regelgeving ten aanzien van de 

energieprestatie van gebouwen en de betreffende installaties in 
gebouwen. De RED ten slotte bevat regelgeving ter bevordering van 

energie uit hernieuwbare bronnen. 
• Op basis van (de verwachte herziening van) deze regelgeving is er ruimte 

voor het stellen van eisen aan de verwarmingsinstallatie. Deze eisen 
kunnen betrekking hebben op o.a. de CO2-uitstoot of het aandeel 

hernieuwbare energie van de installatie. 
• De eisen gelden bij vervanging (= ruim 400.000 per jaar) in situaties 

waarin het duurzame alternatief economisch haalbaar is (zich tijdig 

terugverdient), technisch haalbaar is ( beter is dan de mono cv-ketel) en 
functioneel haalbaar is ( past in de ruimte en zorgt dat je huis warm 

wordt). De exacte afbakening wordt uitgewerkt, waarbij de effecten op 
bewoners en CO2-reductie belangrijk zijn. 

• Desinvesteringen door het installeren van hybride warmtepompen worden 

voorkomen door een uitzondering voor woningen in gebieden die binnen 
een termijn van 10 jaar wordt overgaan op een warmtenet. 

Politieke opdracht tot normering 
• Het coalitieakkoord bevat de volgende passages over de hybride 

warmtepomp: 
o "De hybride warmtepomp is op korte termijn voor de meeste 

woningen een goede warmteoplossing. Via normering krijgen 

leveranciers de verantwoordelijkheid om steeds meer (hybride) 
warmtepompen te installeren, in combinatie met een subsidie 

Onze referentie 

2022-0000264699 

Datum 
16 mei 2022 
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voor de meerkosten die huishoudens moeten maken. Samen met 

isolatie en duurzame gassen kan deze route voor een stevige 
verduurzamingsslag zorgen, zonder het voor de consument 
ingewikkeld en daarmee ontoegankelijk te maken." 

o (budgettaire tabel) "De toepassing van hybride warmtepompen 
wordt gestimuleerd met een combinatie van een subsidie en 

normering. Hier zijn bij Miljoenennota 2022 reeds middelen voor 
uitgetrokken voor de periode t/m 2024; deze middelen maken 
aanvullende stimulering t/m 2030 mogelijk. Er moet nog worden 
bezien op welke manier de normering het best ingevuld kan 
worden (bijv. bij vervanging van CV-ketels), en vanaf welk jaar 
dit mogelijk is. Hiervoor is cumulatief 900 miljoen euro 

gereserveerd." 
• De Kamer heeft daarnaast op 9 juli jl. de motie van der Lee/Bontenbal 

(Kamerstuk 32 813, nr. 786) aangenomen, die de. regering verzoekt om 
'normering voor te bereiden die de uitrol van hybride warmtepompen 
stimuleert'. 

• In het Klimaatakkoord is de volgende afspraak gemaakt over normering: 
"[...] Ter versnelling van deze ontwikkeling kunnen na 2025 verdere 
prestatie-eisen aan technische verwarmingsinstallaties worden 
overwogen, passend binnen EU-regelgeving. " 

Communicatie 
Tijdens de aankondiging op de VSK zal een persbericht uitgestuurd worden over 
de voorgenomen normering. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
n.v.t. 

Onze referentie 

2022-0000264699 

Datum 

16 mei 2022 
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Beste lezer, 

in het Klimaatakkoord Is afgesproken dat Nederland In 2050 klimaat-

neutraal is en aardgasvrij wordt verwarmd. om de verduurzamingsop-

gave te versnellen heeft een brede wooncoalitie van 34 organisaties, 

waaronder Redes, Bouwend Nederland en Techniek Nederland 

hiervoor een landelijk uitvoeringsprogramma voor Verduurzaming 

woningvoorraad opgenomen In de Actieagenda Wonen. Naast een 

aanpak voor het woningtekort staat hierin onder andere hoe tot 2030 

In totaal 450.000 woningen gerenoveerd worden om klaar fe zijn voor 

aansluiting op een alternatieve warmtebron. 

De komende jaren ligt de focus van woningcorporaties, zoals afge-

sproken met het kabinet en In ruil voorverlaging van de verhuurder-

heffing, op het ultfaseren van alle label F, F en G woningen én op het 

soepassen van een duurzamere Installatie in woningen met label 13 

of beter, voor zover de cv-ketel moet worden vervangen. Welke 

duurzame installatie voor welke woning geschikt Is, blijkt nog best 

een puzzel. 

Tegelijk zien we In de verduurzaming van beslaande woningen een 

rijke schakering aan oplossingen ontstaan. Bouwkundig,. maar ook 

op het gebied van duurzame Installaties. Ze hebben echter allemaal 

andere voorwaarden voor een goede werking en moeten op een 

net andere manier worden ontworpen, géinstalleert, ingeregeld en 

onderhouden. Dat kan leiden lot keuzes maken zonder een goed 

totaaloverzicht 

Om de transtite te versnellen is het belangrijk dat gemeenten, 

gebouwelgenaren en uitvoerende partijen in de praktijk ieren en 

ervaring opdoen hoe het aardgasvrij maken van wijken kan worden 

Ingericht en opgeschaaid. Door kennis te delen, het aantal pilot-

projecten uit te breiden kunnen partijen verder aanbod uitbreiden 

verder investeren in opleiden en de capaciteit uitbreiden. 

VOORWOORD 
Niet alleen vanwege de toepassingsvragen maar ook door Netsamen-

spel van vraag en aanbod leent dit onderwerp zich uitstekend 

om samen op te pakken. om die reden hebben Aedes, Bouwend 

Nederland, Techniek Nederland en Stroomversnelling de handen 

ineengeslagen om meer inzicht te geven In wat de belangrijkste 

afwegingen zijn bij het kiezen van duurzame Installaties. Niet om te 

vertellen hoe het moet, maar om een denkwijze aan te reiken op 

basis van opgedane ervaringen. We noemen het een 'redeneerlijn' 

waarlangs afgewogen kan worden welke Installaties het best passen 

bij een bepaald woningtype. 

Overigens zijn op zo'n complexe vraag meerdere antwoorden 

mogelijk. Meerdere wegen leiden naar Rome, meerdere aanpakken 

zijn mogelijk en situaties verschillen. En kon jee eerder met een 

gasgestookte cv-ketel een minder goed geïsoleerde woning toch 

warm krijgen, met een warmtepomp is dat anders en moet'ie over 

veel meer aspecten nadenken. Je gaat van een puzzel met enkele 

stukjes naar een puzzel met heel veel stukjes. Stukjes waar de 

meeste mensen nu nog minder vertrouwd mee zijn, waar je wat 

langer over moet nadenken en die je ten opzichte van elkaar moet 

afwegen. Door alles overzichtelijk op een rijtje te zetten met behulp 

van een handzame redeneerlijn over duurzame Installaties komen 

we een stap verder om de transitie naar een duurzaam verwarmde 

woningvoorraad te realiseren. 

Deze redeneerlijn is bedoeld om overzicht te creéren In de veelheld 

van duurzame Installaties en helpt om ie overzien welke aspecten 

van belang zijn. De redeneerlijn ondersteunt het maken van 

afwegingen bij de toepassing van duurzame Installaties. Als 

brancheverenigingen en Stroomversnelling beogen wij onze leden 

handvatten te bieden bij het bedenken van de juiste route door 

Inzicht te geven In onze gezamenlijke opgave. 

Deze publicatie zal voor partijen de nodige Inspiratie geven voor 

het ontwikkelen van een -passende aanpak die voor duurzaam 

wooncomfort zal zorgen. 
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INLEIDING 
COLLECTIEF OF INDIVIDUEEL 

VERWARMEN 

De eerste afslag bij de verduurzaming van 

bestaande woningen is of ze collectief, 

bijvoorbeeld met warmtenetten, of indi-

vidueel, bijvoorbeeld met een warmte-

pomp, verwarmd zullen worden. Belde 

opties kennen sterk verschillende besluit-

vormingstrajecten. Ais de plannen voor 

een warmtenet kansrijk zijn, kan een wo-

ningcorporatie de inschatting maken om 

stapsgewijs of in één keer woningen ge-

schikt te maken voor deze oplossing. Oe 

exacte route en het tempo zijn afhankelijk 

van de beschikbaarheid van proceson-

dersteuning, meekrijgen van particuliere 

verhuurders en eigenaren, en Instemming 

van huurders. 

Oe transitievlsles van gemeenten zijn be-

langrijk om handelingsperspectief te bie-

den aan warmteleveranciers en woning-

corporaties. Woningcorporaties zijn vaak 

betrokken bij de transitleµvisle, maar ptt-

malr zijn gemeenten hierbij aan zet. Het 

gaat om langlopende trajecten, dus hoe 

concreter de transitievisle des te sneller 

woningcorporaties er in hun plannen re-

kening mee kunnen houden. Omdat dit 

soort trajecten erg lang duren, weten wo-

ningcorporaties al lang voordat een even-

tueel warmtenet gerealiseerd wordt dat 

ze hier rekening mee kunnen houden. 

T XkfnsdiNgeeaDrcrrbveA••4etlmatslMgrarctr 
wrmfSP•P ioar ee• •rag P•►a9• N9hL 
moreke 1+ptatproiedeneudRxg~ moarewgeMer 
gro«~/4• 

Wanneer er geen — groot- of kleinschalig 

— warmtenet komt in het gebied waar de 

woningen staan, is het uitgangspunt au-

tomatisch dat de woningen op een indivi-

duele manier verwarmd zullen moeten 

worden. Op dat moment opent zich een 

nieuw veld van keuzes en afwegingen. 

Hoe ver moet je die woningen Isoleren? 
Welk soort individuele warmteopwekker 

kies je voor welke woning? Waarom maak 

(e die keuze en wat zijn daarvan de gevol-
gen? 

WAAROM IS EEN DUURZAME 

INSTALLATIE KIEZEN ZO INGEWIKKELD? 

Ten opzichte van een cv-ketel zijn er bij 

toepassing van een duurzame warm-

te-opwekker veel meer aspecten waar-

mee rekening gehouden moet worden. 

De bollen op de cover van deze publicatie 

beelden dat uit Schlikwaliteit, ventilatie, 

warmte-opwekker en afgiftesysteem 

houden nauw verband met elkaar en fijne 

afstemming van alle onderdelen op elkaar 

Is nodig. Van een puzzel met vier stukjes 

naar een puzzel met 1.000 stukjes: dat is 

wat de transitie naar een duurzaam ver-

warmde woningvoorraad kenmerkt. 

Tot voor kort konden we als sector, met 

het enorme vermogen dat gasgestookte 

cv-ketels kunnen leveren en de lage 

aardgasprijs, zonodig een matige bouw-

kwaliteit en Instatlatietechnisch ontwerp 

maskeren. Door het hoge vermogen werd de woning, oneerbiedig gezegd, toch wel warm. 

Bij gebruik van duurzame installaties worden we als sector aangesproken op onze 'hogere 
puzzelkunde. Een warmtepomp heeft bijvoorbeeld een lager vermogen dan een cv-ketel 

en werkt daardoor pas goed in een doordacht en uitgebalanceerd systeem van bouwkun-

dige en installattetechnische aspecten. Daar komen veel verschillende facetten bij kijken, 
meer dan bij de aanleg van een cv-installatie. Inzicht geven in al die facetten en hoe ze met 

elkaar samenhangen is wat deze publicatie wil brengen. 

CONTEXT. 

Standoord en Streefwoorden 

Op de volreep von het kabinet Rime 

Hl heeft het ministerie von Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksreloties in 

2021 de {ti Spt?₹t 

geïntroduceerd. Oe Standaard betreft 

een isolotienorm voor de bestaande 

woning In Nederland en beschrijft de 

maximale netto wormtevroog In kWh! 

m21joor. De Streefwaarden beschrijven 

een isolotienorm per bouwdeel, voor 

het gevainiet de hele woning h één 

keer wordt geisoleerd. Ze geven oon 

wanneer een enkel bouwdeel jzools 
dak, vloer of romen) 'toekomstbesten-

dig' is. Oe Standaard Is op het moment 

van schrijven nog niet verplicht moor 

wei richtinggevend Veel mork►por-

lijen houden er rekenkg mee dot de 

Standoord op termijn wet (de fado) 
verplicht wordt, al zullen er uHzonde-

ringsgronden bijven. 

CONTEXT: 

Prestotleotsproken afschaffen 
verhuurderhef flag 

De Rij1wverheid legt verhuurders 

met meer don 50 huurwoningen (...) 
waarvan de moondelijkse huurprijs 

niet hoger Is don de hwrtoedMrens« 
sinds 2013 de verhwtderheffing op. 

Dot heeft woningce>rporotles In 2021 

gezamenlijk € 7,9  miljard gekost In 

2012 zijn de eerste o (sproken gemaakt 

over «scho" van een deel doorven. 

Voor een korting von E 500 mírjoen zijn 

wonlogcorporotjes okkoord gegoon met 

een oontol prestalleofsproken, woor-

o nder het vóbr2028 ulifoseren von 

woningen met een E, F of G fabel en het 

toepossen von duurzamer Installaties 

In cie woningen met een D label of 

beter vroor de cv-ketel vervangen moet 

worden. 
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INLEIDING 
DOEL VAN DEZE PUBLICATIE 

Het doel van deze publicatle is om bij te 

dragen aan het verder volwassen worden 

van de markt voor duurzame Installaties 

voor Individuele woningen, In het bijzon-

der door opdrachtgevers (met een focus op 

woningcorporaties) het nodige gereed-

schap te geven om een beter gesprek te 

kunnen voeren met collega's uit de eigen 

organisatie én met de installateurs en bou-

wers waar ze mee werken. Door te zorgen 

voor een goede basiskennis, kunnen bete-

re vragen aan elkaar worden gesteld en 

kunnen geleerde lessen en nieuwe ont-

wikkelingen ook beter in context worden 

geplaatst en sneller worden begrepen. 

Zo kan deze Inhoud helpen om bijvoor-

beeld steviger te kunnen onderbouwen 

waarom de gekozen portefeuille- of com- 

piexstrategle een goede Is. Door inzicht In 

wanneer er in theorie een goede match 

ontstaat tussen installatie en woning, kan 

een gefundeerd beeld gevormd worden 

van welke aandachtspunten bij een con-

creet project waarschijnlijk belangrijk zui-

len zijn. 

Ook Is de publicatie handig om erbij te 

hebben wanneer offertes worden beoor-

deeld of opgesteld. Zo kan de publicatie 

dienen als bron van Inspiratie voor het 

stellen van vragen aan de bouwer, installa-

teur of leverancier. Dit leidt tot versnelling 

van plan- en besluitvorming bij woningei- 

genaren en woningcorporaties, omdat er 

concretere handvatten zijn voor vraagspe-

cificatle en offertebeoordeling. 

En natuurlijk Is het ook handig om nieuwe 

collega's In te werken en hen snel een 

overzicht te kunnen geven van dit com-

plexe onderwerp. 

DOELGROEP 

De beoogde doelgroep Is primair de belelds-

adviseur, asset manager, vastgoedmanager, 

relatiebeheerder en Inkoper bij woningcor-

poraties die op strategisch en tactisch ni-

veau naar de vastgoedportefeullie kijkt. 

Maar ook op operationeel niveau is deze 

publicatie een relevante bron. 

Daarnaast is de inhoud relevant voor be-

drijfslelders, managers en projectleiders 

bij bouw- en Installatiebedrijven, om een 

beter gesprek met (potentiéle) opdracht-

gevers te kunnen voeren. 

HOE 15 OE PUBLICATIE TOT STAND 

GEKOMEN? 

Voor deze publicatie zijn ruim 35 mensen 

geïntervlewd: experts en ervaringsdeskun-

digen van woningcorporaties, bouwers en 

installateurs, maar ook van brancheorgani-

saties en kennisorganisaties. Oe adviezen 

en Inzichten uit de gehouden interviews 

zijn, met beschikbare kennis uit denkrese-

arch, samengebracht in deze publicatie. 

Oe kwaliteit van de informatie is gewaarborgd door in meerdere review rondes de voor-

noemde experts en organisaties de kans te geven feedback te geven. Deze feedback had 

betrekking op zowel de structuur van de publicatie, gebruikte modellen en de technische 

Inhoud. Feedback is steeds verwerkt 

Onderhavige publicatie was dan ook nooit tot stand gekomen zonder de inzet van de 

betrokken experts en op deze plaats willen vrij hen daarom graag hartelijk bedanken 

voor het vrijelijk delen van hun kennis en ervaring. Oe namen van al deze mensen staan in 

de colofon. 

Veel leesplezier gewenstl 

Marten Witkamp en José van der loop 
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REDENEERLIJN 
In deze paragraaf wordt de redeneerlijn uiteengezet waarlangs 

deze publicatie is opgebouwd. De navolgende hoofdstukken 

gaan nader in op hoe hier Invulling aan kan worden gegeven. 

Zowel woningen als Installaties kennen een grote diversiteit. In 

theorie zijn er miljoenen verschillende combinaties te maken. Het 

Is niet mogelijk om alle Informatie over al die combinaties op een 

rij te zetten, om vervolgens uit te komen bij de perfecte match. 

Enerzijds omdat we simpelweg niet alle Informatie paraat hebben, 

en anderzijds omdat zon aanpak op papier misschien zou kunnen 

leiden tot de beste oplossing per woning, maar In de praktijk zou 

leiden tot een onuitvoerbare wirwar van maatwerkoplossingen. 

Kortom: Nederlandse vastgoedeigenaren moeten op basis van on-

volledige Informatie keuzes maken die grote invloed hebben op 

het toekomstige comfort en de betaalbaarheid van wonen. Welke 

keuzes men uiteindelijk maakt, hangt af van visie op de opgave en 

de lokale context. 

Het is In elk geval duidelijk dat de keuze die men op installatie-

niveau maakt goed moet passen bij de keuze die men op bouw-

kundig niveau maakt. Het zijn twee keuzes die onafhankelijk 

van eikaar gemaakt worden, maar ook onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn. 

Hoe de verbinding in elkaar zit, wordt op basis van het hiernaast 

staande model uiteengezet (figuur 2). Het model kan gezien 

worden ais een visuailsat•e van een 'redeneerlijn' die de rode 

draad Is van deze publicatie en waarlangs gedacht kan worden om 

tot een passende Installatiekeuze te komen. 

3 
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HUIDIGE STAAT VAN HET VASTGOED 

INPUT: Omgeving 

. Transitievisle War 
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REDENEERLIJN 

STAP 1: 
HUIDIGE STAATVAN OE WONING 

Ondanks dat deze publicatie over installaties gaat, wordt begonnen met gebouwen en iso-

latie. Daarin is de huidige kwaliteit van het vastgoed het uitgangspunt. Woningcorporaties 

maken keuzes over hun portefeuille die ze vaak onderverdelen op basis van woningken-

merken zoals typologieén, bouwjaar, plattegrond, staat van onderhoud, wat er al gedaan is 

en hoe lang ze de woningen nog willen doorexploiteren. 

STAP Z: 
VERDUURZAMiI NGSV ISIS 

Oe Input op basis waarvan een verduurzamingsvisie gevormd kan worden is veelzijdig. Wat 

er in die visie staat kan ook veel omvatten. In figuur 2 staat een beperkte opsomming van 

onderwerpen die in elk geval een rol spelen. Oe Transitievisie Warmte van de gemeente, 

de ontwikkeling waarvan woningcorporaties vaak betrokken zijn, Is Input Dat geeft een 

Indicatie van of en waar er mogelijk een warmtenet komt. Portfoliobeleid geeft Inzicht in 

welke woningen in 2050 nog in exploitatie zijn en voor welke beoogde bewoners. Oe 

verduurzamingsvisie verwoordt het beleid van de woningcorporatie ten aanzien van de 

energietransitie. Welke woningen worden volgens plan collectief verwarmd? En hoe wordt 

gekeken naar het beoogde Isolatienlveau, de Standaard en de uitfasering van label E, F 

en G de komende jaren? Woningcorporaties maken hierbij steeds afwegingen tussen 

betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Het gaat vaak niet alleen over energie en 

comfort maar ook over aspecten zoals circulariteit, kllmaatadaptatie of de sociale compo-

nent. Zo bepaalt de woningcorporatie op basis van externe en interne anahises de strate-

gische uitgangspunten en daarmee hun viste. 

STAP 3 
ISOLATIE- EN IMALLATIEKEUZES 

Op basis van de uitgangspunten van de viste kunnen isolatie- en Installatiekeuzes worden 

gemaakt. In het redeneermodel worden deze twee aspecten uitgebeeld als trechters. 

Bovenin de trechter komt de input terecht die in wisselwerking op basis van een drietal 

vuistregels convergeert naar passende keuzes onderaan de trechter. 

Om de match tussen isolatie en installaties kloppend te krijgen, met goede gevolgen voor 

wooncomfort en betaalbaarheid, lijkt het sturen op netto warmtevraag van een woning 

vaak een logische stap te zijn. De Standaard en Streefwaarden sturen hierop en ook de 

Energieprestatievergoedïng gebruikt deze prestatie als ijkpunt Sturen op alleen de netto 

warmtevraag is echter geen garantie voor een goed werkende Installatie, noch voor een 

goed wooncomfort of een betaalbare woning. 

Om Isolatie- en installatiekeuzes met elkaar te laten matchen wordt in deze publicatie een 

drietal vuistregels voorgesteld. in het kort: 

Vuistregel l: 

• Vuistregel 2: 

• Vuistregel 3: 

De benodigde aanvoertemperatuur om de woning 

warm te krijgen kan door de installatie worden geleverd. 

Het vermogen van het afgiftesysteem past bij het 

warmteverlies van de woning. 

Het vermogen van de warmte-opwekken past bij het 

warmteverlies van de woning. 

Door deze vuistregels in te zetten komt een beperkt aantal combinaties van woningen, 

installaties en isolatie ult de trechter die voor de betreffende situatie waarschijnlijk 

geschikter zijn dan de vele andere mogelijke combinaties. 
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REDENEERLIJN . 
LEREN VAN MONITORING 

Oe transitie naar duurzame warmtebronnen vraagt om een groot leervermogen, op Indlvl-

dueel, organisatorisch en sectoraal niveau. Een van de manieren om te evalueren en 

Ieren Is door op portefeulllentveau te kijken naar wat de effecten zijn van het gevoerde 

(duurzaamhelds)beletd. Door te monitoren op (energie)prestatles worden de daadwerke-

lijke resultaten van het beleid gemeten en gerelateerd aan de gestelde CO2-doelen, woon-

comfort en betaalbaarheid. Oe uitkomsten kunnen weer dienen als input voor de nieuwe 

plannen. 

Door gecombineerd monitoren op energie- of COz-prestaties, kwalitatief onderzoek naar 

woonbeleving en evaluatie van technische maatregelen ligt er een goede basis om keuzes 

te maken ten aanzien van Investeringen en maatregelen op complexntveau In volgende 

periodes. Voor meer informatie over monttoring, zie de Stroomversnelling publicatie 

Nandreikin¢ Monitoring (2021). 

LEREN VAN OE GEBRUIKSFASE 

Sinds de energietransitie in volle vaart is en het aantal duurzame woningen toeneemt ont-

staat ook de behoefte aan meer inzicht in de gebruiksfase. Duurzame Installaties vragen 

ander onderhoud en beheer dan de traditionele cv-ketel. En, zoals hierboven geschetst is, 

zijn duurzame installaties fijngevoeliger en moet alles in de woning beter op elkaar afge-

stemd zijn. Goed onderhoud en beheer wordt dus alleen maar belangrijker. Onmiddellijk 

rijzen dan vragen rond de levensduur van installaties, wat er aan preventief en correctief 

onderhoud nodig Is om de beoogde (en vaak ook gegarandeerde) prestaties te kunnen 

blijven leveren. Dit is een relevant onderwerp, waar deze publicatie niet op Ingaat. Voor 

meer informatie hierover, zie de Stroomversnelling publicatie 'Onderhoud en beheer van  

duurzame installaties' (2021). 

STRATEGISCHE KEUZES MAKEN 





INSTALLATIES EN STRATEGISCH VASTGOEDBELEID 

STAP 1: KWALITEIT VAN DE WONING 
Oe huidige kwaliteit van de woning bepaalt voor een groot deel welke mogelijkheden om 

duurzaam te verwarmen aantrekkelijk zijn. In deze stap wordt ingegaan op woningtypo-

Iogieén en hun kenmerken, type Indelingen en de daaruit volgende programmatische 

aanpak op portefeuiileniveau. 

PROGRAMMATISCHE AANPAK 

Woningcorporaties gebrwken typologie-definléring om hun bezit in te delen en aan de 

hand daarvan de energietransitie te programmeren, met als einddoel een Cdz-neutrale 

portefeuille In 20502. Bij zo'n 'programmatische aanpak' kan het volledige bezit worden 

ingedeeld op basis van één of meerdere onderscheidende kenmerken, zoals bijvoorbeeld 

bouwjaar, aantal lagen, technisch type, plattegrond, bouwdeel (bijvoorbeeld gevel, dak en 

Installaties) of de staat van het onderhoud. Aan de hand van dit soort kenmerken wordt In 

eerste Instantie de isolatiestrategie bepaald. Veel woningcorporaties hebben hier al grote 

stappen In gezet, onder antiere met behulp van de Aedes Routekaart. 

`•óiire•iaórrrl<iunnén'rurpiir`ot• •é . . 

strategische keuzes voor de verduurzo-
ming von tun voorrood op hoofdliinen 

op het Klimootokkoord. ort kon 
en oongevuld met modellen die 

diverseodviesóureous en specia-
listen zijn ontwikkeld, 

De meest voor de hand liggende onder-

scheidende kenmerken zijn het bouwjaar 

en het technische type, zoals bijvoorbeeld 

RVO dat heeft beschreven In de veelge-

bruikte publicatie *Voorbeeldwoningen" 

uit 2011. Eerder Is deze aanpak gebruikt In 

de Toolkit Bestaande Bouw uit 200811 . Zo 

ontstaan deelpopulaties' van woningen 

waarvoor een renovatieprogramma met 

eigen aanpak Ingericht kan worden, zowel 

voor de korte als de lange termijn. Zo'n 

aanpak hoeft niet per se op hele woningen 

gebaseerd te zijn. Het kan bijvoorbeeld 

ook gaan om een bouwdeelaanpak, zoals 

wordt geillustreerd door het Daken-

stroom-programma• van woningcorpora-

tie Casade. 

Woningcorporaties kunnen door pro-

grammeren van hun bezit de markt sti-

muleren om te industrialiseren, omdat er 

perspectief op schaal en herhaling wordt 

geboden. Vraag- en aanbodontwikkeling 

gaan hierbij hand In hand. Zonder goed 

aanbod uit de markt Is het voor woning-

corporaties ook niet aantrekkelijk om hun 

bezit op deze manier te programmeren. 

Feit is dat inzicht in de viste, ambitie en 

bijbehorende planning van woningcorpo-

raties (keten)partners helpt bij het gerich-

ter ontwikkelen van en investeren In pas-

send aanbod. 

2 b  fle JAR Abooz►nddaon YNcrvkw• and rm re9d 
monMipoxpacrkr overAa a Nbrrnor tt•ea 

! HdauMdaeirver4rqpdoar 
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VERSCHILLENDE TYPE-INDELINGEN 

Door de laren heen hebben talloze men-

sen en organisaties een eigen type-Inde-

ling ontwikkeld, van zeer eenvoudig tot 

extreem gedetailleerd. In de gesprekken 

voor deze publicatie kwam die diversiteit 

ook terug. Sommige woningcorporaties 

richten zich puur op het bouwjaar voor 

het maken van onderscheid, anderen kij-

ken naar veel meer aspecten. Een over-

zicht van veelgebruikte type-indelingen,• 

mede meidank aan een s"udie van Marjet  

Rutten (2019): 

TYPE-INDELING- 

Renovatieversnelier 

Bouwhulpgroep 

Rekenkern TU/e 

TKI Urban Energy 

Oe Woonstandaard 

w 
"s 

• BESCHRIJVING; 

Renovatieoplossingen zijn verzameld op basis van geschiktheid voor deze typologieën: 

• Grondgebonden woning — Jaren '50 

• Grondgebonden woning—Jaren'60 

• Grondgebonden woning — Jaren '60 (plat dak) 

• Grondgebonden woning— Jaren 70 (gevelelementen) 

- Grondgebonden woning — Jaren '80 

• Galerijflat s 4 Bouwlagen — Jaren '60 

- Galerijflat — Jaren '601'70 

• Galerijflat — Jaren '60/'70 jtnspringend balkon) 

• Portiekflat—Jaren'S0 

- Portiekflat—Jaren'60/70 

• Portiekflat — Jaren '80 

Kijkt naar systeemwoningen-

- Bouwjaren 1946-1964,1965-1974,1975-1991,1992-2011 

• Rijwoningen, Malsonette, Galerij, Portieketage 

- 9 soorten daken 

- 7 soorten gevels 

- 5 soorten plattegronden 

Binnen een van de sporen van de DoeTank wordt aan de ontwikkeling van de rekenkern 

gewerkt. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe de rekenkern werkt 

Peter Landers heeft namens TKI Urban Energy de typologie van de RVO Voorbeeldwoningen 

uit 2011 (zie hieronder) gecombineerd met enkele andere bronnen en kenmerken. 

Oe Woonstandaard onderscheidt een aantal te huisvesten woningtypes en huurklassen. 

De combinatie van type woning en klasse noemt de Woonstandaard PMCs (Product Markt 

Combinaties). De Woonstandaard richt zich op nieuwbouw woningen, maar desalniettemin 

Interessant omdat het een link legt tussen woningtypen en bewoners. 

LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA 
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TYPE-INDELING 

RVO Voorbeeldwoninqen 2011 

Fotowijzer YVoningen VNG 

BESCHRIJVING 

De dertig voorbeeldwoningen In de RVO-brochure waren Indertijd bedoeld om beleids-

studies naar het energiegebruik en mogelijke energiebesparing bij bestaande woningen 

te ondersteunen. Ze dienden als theoretische onderlegger. Van Iedere voorbeeldwoning 

zijn de bouwkundige en Installatietechnische kenmerken beschreven. 

Elke voorbeeldwoning vertegenwoordigt een deel van de Nederlandse woningen. De dertig 

voorbeeldwoningen weerspiegelen samen de totale woningvoorraad, tot en met het 

bouwjaar 2005. Dit betekent dat voor de meeste bestaande woningen in Nederland een 

voorbeeldwoning beschikbaar Is. Een prima naslagwerk dat hier en daar gedateerd is. 

In de fotowijzerwoningen staat de uniformering van begrippen en definities voor 

woningen centraal. De fotowijzer bestaat daarnaast uit twee gedeelten: 'woningtypen' 

en 'bijzondere woningtypen'. 

Zowel de woningtypen als de bijzondere woningtypen geven elk een limitatieve 

opsomming van soorten woningen die onderscheiden kunnen worden. Deze Is relevant 

voor gemeenten en veel publieke data Is gere-lateerd aan de codes in deze publicatie. 

GEBRUIK VAN TYPE-INDELINGEN IN OE PRAKTIJK 

Oe meeste woningcorporaties hanteren een eigen Indeling van woningtypologieën, segmenten en bouwjaren op grond waarvan ze hun 

bezit hebben geordend. Daarbij worden termen gebruikt als woningtype, archetype, bouwdelen, componenten of segmenten. Vaak worden 

de termen door elkaar heen gebruig soms wordt hetzelfde bedoeld, soms niet 

Tijdens de gesprekken voorafgaand aan deze publicatie bleek ook dat er woningcorporaties zijn die helemaal niet meer op basis van type-

indelingen werken en per beoogd project eerst bi( de betreffende woningen binnen gaan kijken — een warme opname doen—om te zien hoe 

de woningen erbij staan. Ze hebben de ervaring dat elke woning anders is en dat woningtypologieen onvoldoende inzicht geven omdat er per 

type dermate grote verschillen zijn dat een eenduidige aanpak niet past 

Gedetailleerd Inzicht In de woningvoorraad helpt om desinvesteringen en vertragingen te voorkomen. Het komt regelmatig voor dat 

complexen er In werkelijkheid anders bijstaan dan de beschikbare data suggereren. Gebrek aan registratie van eerdere Ingrepen en het doen 

van aannames 'op afstand' leiden tot onbetrouwbare data. Idealiter heeft een woningcorporatie de volledige woning tot in (het juiste) 

detail In beeld. Op basis hiervan bekijken woningcorporaties wat het maximale Is dat ze kunnen bereiken bij die woningen met het beschik-

bare budget. 
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•400 

KEUZE VOOR TYPE-INOELiNG 

IN DEZE PURUCATIE 

Oe type-indeling is voor deze publicatie 

relevant voor zover op basis daarvan 

conclusies kunnen worden getrokken 

over de te volgen isolatiestrategie, tnstal-

latlestrategie en uiteindelijk welke Instal-

laties daar het beste bij passen. Ook moet 

het niet nodeloos complex zijn of over-

wegingen toevoegen die nieuw zijn voor 

de markt. 

Daarom is In deze publicatie gekozen 

voor het gebruik van bouwjaren en een 

versimpeld bouwtype. Herbij is aanslui-
ting gezocht bij de Standaards, aangevuld 

met Inzichten uit de interviews. Het start-

jaar van elke groep is meestal gebaseerd 

op nieuwe bouwregelgeving. In onder-

staande tabel staat een Inschatting van 

enkele belangrijke kenmerken per wo-

ningtype. 

Let op! Oe woningen staan hiernaast be-

schreven voor zover ze zich in oorspron-

kelijke staat bevinden wat betreft de 

kwaliteit van de bouwschil! 

S Zt Yálaorolgdepd en porogroo/ li m rA In deWjloge 
D•de Sbnàford: JNlos•/AvmwnAr•ererhrdlVhbcunmhnl 
kaneniukkmrlQlUVVIJIdArannbrtel-sbnátartFwar•uo- 
RMQKOb/k 

O 

Type bouw Bouwjaar . Benodigde Warmteveriies4r 
aanvoer- 

temperatuur 

Capaciteit 
afgiftesysteem 

- Opstelruimte' 
boilervat en 

ventilatie 

Rijwoning Voor1945 MT/HT Zeerhoog VoldoendevoorMT/HT* Vaakvoldoende 

1945-1975 MTIHT Hoog Voldoende voor MT/HT* Vaak beperkt** 

1976-1995 MT Hoog Voldoende voorMT* Wisselend** 

1996-2005 MT Middel Voldoende voor MT* Vaak voldoende 

Vanaf 2006 LTIMT Laag Voldoende voor LTIMT* Voldoende 

Vrijstaande 

woning 

Voor 1945 

1945-1975 

MTIHT 

MT/HT 

Zeer hoog 

Zeer hoog 

Voldoende voor MT/HT* 

Voldoende voor MT/HT* 

Vaakvoldoende 

Vaak beperkt** 

1976-1995 MT Hoog VoldoendevoorMT* Wisselend** 

1996-2005 MT Middel Voldoende voor MT* Vaak voldoende 

Vanaf 2005 LTIMT Laag Voldoende voor LTIMT* Voldoende 

Appartement Voor 1945 MTIHT Hoog Voldoende voor MT/HT* Vaak beperkt 

1945-1975 MT/HT Hoog Voldoende voor MT/HT* Vaak beperkt 

1976-1995 MT Middel Voldoende voor MT* Vaak beperkt 

1996-2005 MT Laag Voldoende voor MT* Vaak beperkt 

Vanaf 2006 . LTIMT Laag Voldoende voor LTIMT* Vaakvoldoende 

er h celoor de /aren heen welnig stondoordlsotle geweest in het ontwerp en vermogen von ofgljtespstemen. Overigens sterk op elkoorl kende waangen kunnen 

daarom 17inke verschillen loten zien wat betreft de staat ende copockeff var het olgijtesysteem. In elk gevat zal die copodieN voldoende zijn om melde nu 

benodigde oorwoertemperotuur de woning worm ie krijgen. Als de oonvoertemperotuurwordt verfoogd, moet dus opnieuw worden bepoold olde copocitelt 
don nog steeds voldoende is. 

•' vrom/ bij een plot dak ts er vonk beperkte ruimte vore de instollotles dfe bimen staan 
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STAP 2: VERDUURZAMINGSVISIE 
VISIE OP PORTEFEUILLENIVEAU 

Iedere woningcorporatie zat bij de verduurzaming van haar bezit de volgende vragen con-

creet moeten beantwoorden: wat is onze visie op duurzaamheid? Wat willen we, kunnen 

we en moeten we? Het is evident dat de woningcorporatie een intern gedeelde visie en 

ambitie nodig heeft die op elk niveau In de organisatie bekend, gedragen en doorvertaald is. 

In processen, maar ook ten aanzien van woningen. 

VERKENNEN IN 
ANALTSERiil 

MAATSCHAPPELIJKE EN 
POLITIEKE OMGEVING 

Voor de strategische visiebepaling van de woningcorporatie voor de portefeuille zijn 

Instrumenten zoals de Beleidsachtbaan* (figuur 3) beschikbaar. Oe Beleidsachtbaan is een 

door woningcorporaties veelgebruikt instrument voor vastgoedsturing. 

Oe Beleidsachtbaan bestaat uit twee geschakelde cycli. Oe ene cyclus loopt van het strate-

gische naar het tactische niveau en terug. Oe andere cyclus loopt van het tactische naar het 

operationele niveau en terug. Oe cycli raken elkaar op het tactische niveau, bij het vormen 
van de complexstrategie (het Delen van complexen). Daarmee convergeert de Beleids-

achtbaan naar de aanpak op complex- en projectniveau en neemt het geleerde weer mee 

naar nieuw te vormen beleid. 

Het visiedeel dat In deze publicatie wordt besproken Is heel concreet en heeft vooral be-

trekking op het onderste deel van de Beleidsachtbaan, omdat dit deel Ingaat op vragen als 

'wat zijn prestaties waaraan de woningen moeten voldoen?' en 'welke maatregelen gaan 

we nemen en waarom?'. 

PLANNENMAKEN 

Een plan om woningen te verduurzamen bestaat uit een einddoel en een aantal stappen 

(met één of meerdere maatregelen) in een logische volgorde. Oe eerste stap moet aanslui-

ten op de rest van de route. De grootte van Iedere stap wordt onder meer bepaald door de 

samenhang van maatregelen, de prestaties die bereikt worden voor de bewoner, de factor 

tijd ('natuurlijke momentenl en financlèle capaciteit. De keuze voor welke installatie het 

best past bij bepaalde woningen is onderdeel van zo'n plan. Tijdens het maken van plannen 

worden meerdere mogelijkheden en scenario's vergeleken en wordt daarin een keuze 

gemaakt. 
LEES VERDER OP OE VOLGENDE PAGINA 
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Een plan beschrijft daarmee een verduurzamingsroute waarin aanpak, prestatie-eisen en 

volgordelijkheid van maatregelen In stappen zijn beschreven. Dit biedt een kans om de stap 

te zetten van een projectmatige naar een programmatische aanpak, waarin strategische en 

tactische keuzes op portefeuilleniveau gemaakt worden. Denk daarbij aan het (geclusterd) 

gezamenlijk aanpakken van verschillende gelijksoortige objecten of bouwdelen, al dan niet 

in samenwerking met andere woningcorporaties. Ook onderdeel van deze programma-

tische afweging is het vaststelten van de energie-amblties op portefeuliteniveau en of de 

woningcorporatie bijvoorbeeld gebruik wil kunnen maken van de energleprestatievergoeding. 

Middels zo'n programmatische aanpak kan een gebundelde en eenduidige opgave ontstaan 

die ook interessant is voor partijen met industrieel vervaardigde producten of productie-

lijnen. 

STUREN OP PRESTATIES 

Om een woning heen is een denkbeeldige grens te trekken. Binnen die grens opereert 

de woning als een 'systeem' dat bepaalde functies moet vervuilen voor de eigenaar en 

bewoner: Zo moet de woning van een bepaalde constructieve kwaliteit zijn en moeten de 

bewoners die binnen zijn zich comfortabel voelen, naast heel veel andere functies. Dit 

soort prestaties op systeemniveau moeten vervolgens worden vertaald naar functionele 

prestaties, zoals bijvoorbeeld dat de verdiepingsvloeren een bepaalde draagkracht moeten 

hebben en dat de constructie een bepaalde windkracht kan doorstaan. Functionele 

prestaties zijn per definitie meetbaar. In die functionele prestaties wordt voorzien door een 

samenhangend ontwerp en materlalisering. 

In de woningmarkt is lang gewerkt met het voorschrijven van en ontwerpen op technische 

prestaties, waarbij getracht werd die zo goedkoop mogelijk te realiseren. Nog steeds lsveel 

beleid gebaseerd op bijvoorbeeld een bepaalde ondergrens voor de Rc-waarde van een 

gevel. Langzamerhand Is de markt echter wel aan het kantelen en wordt steeds meer 

gekeken naar functionele en systeemprestaties. Deels wordt dit ingegeven door de nieuwe 

uitdagingen waar de markt voor staat door de energietransitie. Ter illustratie: zowel 

de BENG als de Standaard voor woningisolatie kijkt nu naar de netto warmtevraag, wat 

een functionele prestatie op woningniveau is. Een lage Rc-waarde van de gevel kan 

daardoor gecompenseerd worden door bijvoorbeeld het toepassen van extra Isolerend 

glas of betere kierdichting. Deze kanteling richting het sturen op functionele prestaties 

stimuleert Innovatie en voorkomt dat woningen die op papier technisch goed presteren 

toch per ongeluk leiden tot hoge energierekeningen en een hoge CO2-uitstoot. De onder-

linge afhankelijkheden van de verschillende componenten die samen de woning vorm-

geven, is belangrijker dan ooit. 

Het aantal functionele en systeemprestaties dat gedefinieerd kan worden is groot Het 

NOM Keur, een kwaliteitskeurmerk voor nul-op-de-meter woningen, beschrijft bijvoor-

beeld circa 80 functionele prestaties aanvullend aan vereisten vanuit het Bouwbesluit, 

veelal op het gebied van comfort.. Het Kwaliteit in Balans Normenboek van Stichting RGS 

(2018, hoewel In 2022 een nieuwe versie verwacht wordt) beschrijft meer dan 130 kwalitelts-

normen, een ander woord voor functionele prestatie. Daarnaast spelen op project- of 

wijkniveau ook mee: bewonerswensen, sociale dynamiek in de buurt, en op woningniveau 

badkamer, keuken, toilet, achterstallig onderhoud, enzovoorts. Biodiversiteit, waterberging 

en circularltelt zijn ook belangrijke aandachtsgebieden bij het bepalen van prestaties. Het 

gaat te ver om daar In deze publicatie diep op in te gaan. Naast de al genoemde publicaties 

Is hierover ook meer inzicht te verkrijgen In de Handreiking Prestatiegericht Inkopen van 

Stroomversnelling en de WhitepaperAfnameovereenkomst, ook van Stroomversnelling. 

De systeemprestaties waar deze publicatie op focust zijn: 1) energie, 2) comfort en 3) 

betaalbaarheid in aanleg en gebruik. De functionele prestaties op woningniveau die daarbij 

horen worden hier grotendeels niet benoemd maar zijn bijvoorbeeld te dulden als: 

• Een binnentemperatuur In verblijfsruimten van 20-21•C. 

• Een CO2-concentratie in verblijfsruimtes die onder de 1200 ppm blijft. 

• Een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en 60%. 

• Minimaliseren van een koudeval bij de toevoer van verse lucht. 

• Betaalbaarheid van energtelasten wordt op dit moment gedefinieerd aan de hand van 

wat het bewoners kost om middels aardgas te verwarmen. . 

• Het niet willen veroorzaken van onnodig hoge pieken op het stroomnet Onder andere 

vanwege de verwachting dat dat op termijn zou leiden tot fors hogere aansluittadeven. 

• Een COZ-uitstoot door de gebruikte materialen en het terugkerende energiegebruik dat in 

2050 op realistische wijze tot 0 teruggebracht Is. 

Idealiter zijn het benoemen van de functionele en systeemprestaties waar hetvastgoed aan 

moet voldoen onderdeel van de verduurzamingsvisle. 
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STAP 3A: ISOLATIESTRATEGIE 
Indien woningen Individueel verwarmd gaan worden - en dus geen onderdeel uit (gaan) 

maken van een collectief systeem zoals een warmtenet of lokale centrale opwekking -

zijn er drie hoofdstrategieën* voor de bouwkundige schil waar gebouwelgenaren zich op 

richten: 

STRATEGIE 1: LAGE TEMPERATUUR (LT) 

• Oe woning wordt aangepast tot een niveau waarop met een aanvoertemperatuur van 

maximaal S0-C de woning kan worden verwarmd. 

- Dit niveau Is te bereiken door een combinatie van: 

o Verlagen van het warmteveriles (door isolatie, klerdichting en warmteterugwinning bij 

ventilatie). 

o Aanpassen van de capaciteit van het afgiftesysteem (door bijvoorbeeld meer of andere 

soorten radiatoren of vloerverwarming). 

• Woningcorporaties kiezen ervoor om woningen tot dit niveau te Isoleren omdat ze bij-

voorbeeld: 

o een dergelijk Isolatieniveau vinden passen bij het comfortnlveau dat ze hun huurders 

willen kunnen bieden; 

o een dergelijk Isolatieniveau noodzakelijk achten om de energlelasten betaalbaar te 

houden; 

o meer keuze hebben bij het overstappen naar een duurzame installatie, omdat meer 

Installaties ovenweg kunnen met 50-C dan met een hogere temperatuur; 

o verwachten dat de Standaard In de toekomst (de facto) een vereiste wordt; 

o gebruik willen kunnen maken van de energieprestatievergoeding (EPV). 

STRATEGISCHE KEUZES MAKEN 

- Isoleren tot de Standaard en tsoleren tof een niveau zodat de woning met 50'C verwarmd 

kan worden zijn aan elkaar gerelateerd, maar niet hetzelfde. Het verschil is: 

o De hoogte van de Standaard is gebaseerd op -een grote mate van zekerheid (...) dat in 
de praktijk slechts in beperkte mate aanvullende maatregelen aan het afgiftesysteem 

(-.) nodig zuilen zijn`. Voor woningen tot 19451s de Standaard gebaseerd op verwar-

men met 70&C (MT), voor woningen vanaf 1946 op verwarmen met SWC (LT). 

o Oe Standaard beschrijft een bovengrens voor het warmteverlies, maar geen onder-

grens voor de capaciteit van het afglftesysteem. De schatting bil vaststelling van de 

Standaard Is dat In 20% van de woningen het afgiftesysteem aangepast moet worden 

om met LT te kunnen verwarmen. 

o De Standaard kent daarnaast een minder strenge els voor de netto warmtevraag van 

woningen die minder compact zijn, zoals bijvoorbeeld een hoekwoning, een vrijstaande 

woning of een eindwoning in een appartementencomplex. Het is niet gegarandeerd 

dat het afgiftesysteem In dat soort woningen de benodigde extra capaciteit heeft om 

het extra warmtevertier op te kunnen vangen. 

o Uit de praktijk blijkt dat zowel bij compacte als bij minder compacte naoorlogse wonin-

gen het toepassen van reguliere maatregelen (spouwmuurtsolatie, vervanging van ko-

zijnen, hr++ glas, daktsolatie en begane grondisolatie) vaak net niet voldoende zijn om 

de woning met 50-C te kunnen verwarmen. Daar Is meestaf nog een extra stap voor 

nodig. De meest gekozen stappen zijn In dit geval: 

Goede klerdlchting In combinatie met het toepassen van mechanische ventilatie 

met warmteterugwinning. Dit teldi tot een sterk gereduceerde warmtevraag en een 

hogere luchtverversing, maar het Is Ingrijpend om aan te leggen omdat er ventilatie-

kanalen in de woning moeten worden aangelegd. 

Aanpassen van het afgiftesysteem. Het afgiftevermogen van het afglftesysteem 

kan worden vergroot, door bijvoorbeeld (lagetemperatuur) radiatoren bij te plaat-

sen, lagetemperatuurradiatoren of vloerverwarming te installeren. Belden zijn 

Ingrijpend In de aanleg, omdat de Installateur op meerdere plekken in de woning 

aanpassingen moet doen. 
LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA 
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-STRATEGIE 2: LAGE TEMPERATUUR PLUS (LT PLUS) 
• Oe woning wordt geisoleerd tot een niveau waarop met een aanvoertemperatuur van 

circa 55-60•C de woning kan worden verwarmd. 

• De term'Lage temperatuur plus' wordt In de markt (nog) niet gebruikt en is een Introduc-

tie van deze publicatie. Uit Interviews blijkt dat er meerdere woningcorporaties zijn die 

sturen op een isolatiestrategie tussen LT en MT In. Vandaar dat het zinvol is deze tus-
senstrategie te benoemen. 

• Woningcorporaties die hiervoor kiezen doen dat meestal omdat ze: 

a een renovatie naar LT-niveau te kostbaar of ingrijpend vinden; 

a het ventilatiesysteem en het afglftesysteem niet of zo min mogelijk willen aanpassen; 

o zo min mogelijk nieuwe materialen willen toevoegen aan oude woningen; 

o erop vertrouwen dat er warmte-opwekkers komen die de woning betaalbaar met S5-

60•C kunnen verwarmen - In het bijzonder doorontwlkke0ngen van de warmte-op-

wekkers die nu tot 45-50'C kunnen leveren - maar minder vertrouwen hebben in de 

betaalbaarheid van warmte-opwekkers die de woning verwarmen met 70•C. 

• Renoveren naar de Standaard zonder iets aan het afglftesysteem of de ventilatie te doen, 

zal In sommige gevallen resulteren In een woning die warmte van deze kwalitelt (55-60'Cj 

nodig heeft. Omdat de Standaard pas recent Is geintroduceerd, Is nog niet bekend hoe 

vaak dat in de praktijk het geval zal zijn. 

STRATEGIE 3: MIDDENTEMPERATUUR (MT) 
• De woning wordt geisoleerd tot een niveau waarop met een aanvoertemperatuur van 

circa 70•C de woning kan worden verwarmd. 

• Woningcorporaties die hiervoor kiezen doen dat meestal omdat ze: 

o veel woningen met Label A. B of C hebben. Deze woningen worden te goed geacht om 

(nogmaals) een kostbare renovatie te geven, maar zijn niet goed genoeg voor verwar-

men op LT niveau. 

a te maken hebben met een monumentale of beschermde status van het gebouw; 

o aannemen dat de Standaard (voorde betreffende woningen) nletverpllcht gaat worden. 

Zie hier voor meer lnformafie over het al dan niet verplichte karaktervan de Standaard. 

o erop vertrouwen dat er warmte-opwekkers beschikbaar zijn die de woning betaalbaar 

met 70•C kunnen venuarmen. 
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EEN EVENTUELE VIERDE STRATEGIE. 

HOGE TEMPERAUUR (Kr) 

Deze strategie wordt hier niet nader toe-

gelicht< omdat dat alleen relevant Is In 

situaties waarin met zekerheid is te zeggen 

dat de woning aangesloten kan worden op 

een warmtenet dat [duurzame( warmte 

van hoge temperatuur kan (blijven) leve-

ren. Deze publicatie richt zich juist op 

woningen waarvoor individuele oplossin-

gen worden gezocht 

Figuur 4 geeft een schematisch overzicht 

van hoe het beperken van het warmte-

verlies en het vergroten van het afgif-

tesysteem communicerende vaten zijn. 

Om de beoogde elndsituatie te behalen 

kan ervoor worden gekozen om meer te 

isoleren en minderaan hetafgiftesysteem 

te veranderen, of andersom. Vergroten 

van het afglftesysteem leidt echter in de 

regel wel tot een hoger energiegebruik. 

NU 

F►gulX 4: Shcemo►tsrh overzth►von 
routes om h e► tsobttedoef te behNerL 

Deze publicatie gaat niet uitgebreid in op welke maatregelen° in een 

bepaalde woning (of woningtape) nodig zijn om vanuit de huidige 

situatie naar de beoogde eindsituatie te komen. Wel is er een toelach-

ting geschreven op warmteverlies en .Df„„ iesyiteer► als belangrijke 

aspecten om tot concrete maatregelen te komen. 

Bestaand systeem 

Bestaand systeem 

 >J Bestaand systeem   

STAP 

veel Isoleren 

EINDSITUATIE 

Lage temperatuur 

(50't) 

Lage temperatuur plus 

(55-60'C) 

Midden temperatuur 

(70't) 

9 De RWele~ ~It van M UMm Energy ober . 
obi aKk rflpr/punrar.bpseQweneQknl(iKl-r►fioo-  
Ef1E•QID•KMM56M1/KIMh-Yll91tf111¢ MCIQkfM0Yal1eS/ 

faU►ek0i0/►•la•rk 

STRATEGISCHE KEUZES MAKEN Z 3 IN DUURZAME INSTALLATIES 



STAP 36: INSTALLATIESTRATEGIE 
Als woningen individueel verwarmd gaan worden — en dus geen onderdeel worden van 

een collectief systeem zoals een warmtenet of lokale centrale opwekking — zijn er drie 

hoofdstrategieën voor in stallaties waar gebouweigenaren zich op richten: 

STRATEGIE 1: ALL ELECTRIC 

• De gasgestookte cv-ketel wordt uit de woning verwijderd en vervangen door een (com-

binatie van) all electric Installatie(s). Oe basis is vrijwel altijd een warmtepomp, In de 

regel met een vermogen van 4-10 kW bij de meeste woningen. Voor de bereiding en 

opslag van warm tapwater wordt vrijwel altijd een bollervat samen met de warmtepomp 

geplaatst. De woning is dan direct aardgasvrij. 

• Meest gebruikte installaties: 

o Lucht/water-warmtepomp: voor bestaande bouw en voor nieuwbouw. 

o Bodemwarmtepomp.voor nieuwbouw en grootschalige renovatie bestaande bouw. 

o Ventllatiewarmtepomp: voor bestaande bouw. 

STRATEGIE 2: ALL ELECTRIC READY 

- Dit is een variant op de hybride strategie. Deze route heeft nog geen eenduidige naam. 

'Alt electric ready' en `Hybride plus' zijn de meest gebruikte termen. 

• Als de woning nog onvoldoende geisoleerd Is om direct over te stappen naar een all elec-

tric oplossing, maar de woningeigenaar wet een stap wil zetten richting aardgasvrij, 

wordt bij deze route een warmtepomp gehangen naast de gasgestookte cv-ketel, meest-

ai een lucht/water warmtepomp met een vermogen van 4-10 kW. 

• Het verschil met de hybride route is dat de warmtepomp niet vervangen hoeft te worden 

voor een krachtiger exemplaar zodra de woning wél voldoende geisoleerd wordt BIJ de 

hybride route is dat wet het geval. 

• Zodra de woning voldoende geisoleerd is, kan de cv-ketel weggehaald worden en komt 

daarvoor In de plaats een bollervat zodat de warmtepomp ook tapwater kan leveren. Oe 

woning Is nu aardgasvrij. 

• Meest gebruikte Installatiecombinaties: 

o Lucht/water warmtepomp in combinatie met een cv-ketel: voor bestaande bouw. 

m Zie oe ~ q~ge wn de ~kmoonw(IOzzk 
~T~-0 kmmbr.O W~mrMo-  
lmdrlloZZ/OZ/Enaappai►ope-l+fd7dkmoMa-•21pd( 

STRATEGIE 3: HYBRIDE 

• Naast de gasgestookte cv-ketel wordt een warmtepomp gehangen, meestal een lucht/ 

water warmtepomp of een ventilatie warmtepomp. 

• Oe warmtepomp heeft een vermogen dat meestal niet hoger Is dan 5 kW. in de lente en 

herfst kan dit systeem grotendeels voorzien in devewarmingsvraag voor ruimteverwar-

ming. Op jaarbasis voorziet de warmtepomp gemiddeld in circa 60% van de vewar-

mingsvraagm. 

• Het afgiftesysteem wordt dan gevoed met een aanvoertemperatuur tot rond de 50'C. 

• in de winter vult de cv-ketel de resterende warmtevraag aan. De aanvoertemperatuur 

van het afgiftesysteem wordt verhoogd naar 70-80•C. 

• De warmtepomp voorziet niet in warm tapwater. Hiervoor wordt de cv-ketel ingezet 

• Het Is meestal voor de gebouwelgenaar nog niet duidelijk hoe later de overstap naar alt 

electric wordt gemaakt. Soms wordt erop gerekend dat het aardgas In het net vervangen 

gaat worden door (duurder) groen gas of waterstofgas, waardoor de cv-ketel in de toe-

komst alleen vervangen hoeft te worden door een ketel die groen gas of waterstofgas kan 

verbranden. Soms wordt erop gerekend dat gaandeweg de woning verder geisoleerd 

wordt, zodat in de toekomst de cv-ketel en de hybride warmtepomp vervangen kunnen 

worden door een alt electdc warmtepomp. 

• Meest gebruikte installatiecombinatles: 

o Lucht/water warmtepomp In combinatie met een cv-ketel: voor bestaande bouw. 

o Ventilatiewarmtepomp in combinatie met een cv-ketel: voor bestaande bouw. 
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"De Standaard biedt 
handelingsperspectief 
als de warmtevoorziening 
nod onduidelijk is" 

Harm Valk Is senior adviseur en partner bij de. fileman Groep. Hij was als technisch 

rapporteur betrokken bij de ontwikkeling van de Standaard voor woningisolatie. We 

spreken met Harm over de relatie tussen Isolatie en installaties. 

• Kun Je kort toelichten waarom er een 

Standaard is onhuikkeld? 

In het K1lmaatakkoord Is afgesproken dat 

er een Standaard en Streefwaarden voor 

woningisolatle moesten komen.'De Stan-

daard en Streefwaarden' is Inmiddels bq 
Insiders één begrip geworden, maar de 

Streefwaarden moet je niet rechtstreeks 

koppelen aan de Standaard. De Streef-

waarden zijn richtinggevend bij Integrale 

vervanging van een bouwdeel. Dus bij-

voorbeeld als het hele dak eraf gaat en 

alleen de gordingen blijven liggen, of als 

er een hele gevel vervangen wordt Dus 
eigenlijk als je van binnen naar bulten 

kunt kijken. 
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Verwacht je dat deStondoord voor 

woningisolotie vrrgu111 g blijft? 

Er zal een vorm van verplichting komen 

voor de bestaande bouw, daar Is bijna 

niet aan te ontkomen. Als le ziet hoe op 

dit moment de hazen lopen in Europa, 

dan lijkt het onvermijdelijk dat er regels 

komen voor met name de aanpak van de 

slechtste voorraad. Waarschijnlijk eerst 

de woningen en gebouwen met een G-la-

bel en misschien later ook de F-les. Of die 

ontwikkelingen dan ook gaan betekenen 

dat de Standaard voor woningisolatiè in-

tegraal verplicht gaat worden voor de ge-

bouwde omgeving, of bijvoorbeeld voor 

een bepaald, segment, Is een puur be-

leldsmatige vraag. 

- Hoe vind je dat woningcorporaties de 

Standaard zouden moeten Inzetten in 

hun port follobeleid?Erzr„tn nog corporo-

ties die sturen op energie-labels, moor 

die lrlken Inmiddels Inde minderheid. 

Die waterscheiding zie Ik ook. Het ááfdige 

van de Standaard voor woningisolatie is 

dat het écht gut over de warmtebehoefte 

van de woning- Alle'verstorende' aspec-

ten die je hebt bij energie-labels, zoals 

het rendement van de Installatie en even- 

tuele opwek die zie le niet terug in de ; 

Standaam. Daarmee heb je nog niet het 

laatste woord gezegd over de juiste aan-

pak, maar je weet dan wél heel goed tot 

hoever je minimaal moet isoleren. 

Het gebruik van de term 'warmtevraag' is 

trouwens niet onbelangrijk, want In de 

praktijk wordt de discussie nogal eens 

verengd tot de Rc-waarde. Als mensen 

denken aan isolatie, dan komt meteen het 

beeld op van grote pakken minerale wol. 

Maar warmtevraag gaat niet alleen over 

de thermische Isolatie van dichte delen. 

Het gaat ook over de kwaliteit van het 

glas, Infiltratie, de Invloed van ventilatie, 

zoninstraling enzovoort. Alle aspecten die 

fysisch gezien een rot spelen bij dg warm-

tebehoefte komen terug in de Standaard. 

Dat maakt het een waardevol instrument. 

- Je hebt In het verleden wel eens 

gesproken overhef BENG-niveau als een 

soort bezemwogen'voor de nieuwbouw. 

Zou je die omschrijving ook gebruiken 

voor de Standaard voor woningisolotie? 

Nee, ik denk dat de Standaard niet zozeer 

een bezemwagen Is, maar meer het 

dranghek Het Is namelijk een statisch 

• 

ding. Een bezemwagen beweegt mee met 

de kopgroep en het peloton, en die meta-

foor past bij BENG omdat vanaf het begin 

duidelijk was dat de etsen voor nieuw-

bouw in de loop van de tijd scherperzou-

den worden. Het Idee van de Standaard Is 

echter dat er tot 2050 niks aan verandert. 

Het Is een absoluut minimum waar je niet 

onder zou moeten zakken. 

De hoogte van de Standaard is ongeveer 

het niveau dat je bereikt als je alles uit de 

kast haalt qua Isolatie, maar zonder al te 

ingrijpende wgzigingen aan het bestaan-

de casco. Dus anders gezegd: het Is het 

beste wat je kunt doen zonder dat le 

voorzetwanden en-dergelijke gaat plaat-

sen. Wat betreft de gevel respecteer je de 

spouw, voor het dak respecteer je de dik-

te van de gording, in de vloer heb je iets 

meer vrijheid. 

. Was het Idee achter de Standoord ook 

niet datje woningen die eraan voldoen 

meteen loge oonvoertemperotuur kunt 

verwarmen? 
Dat klopt, en dat Is later in het proces vast-

geklikt op'met 50 graden kunnen verwar-

men'. Waarom Is dat 50 graden gewor-
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den? Omdat fe het dan In-prindpe hebt 

over een midden-temperatuur warmte-

net en ook omdat het ongeveer het maxi-

mum is dat met een conventionele warm-

tepomp haalbaar is. Oftewel: die enkele 

keer dat het buiten tien graden vriest kan 

de warmtepomp dan nog net met de hak-

ken over de sloot de woning verwarmen. 

is voldoen oon de Standaard een 

garantie datje een woning met50 

graden worm kunt krijgen? 

Nee, je moet altijd controleren of er vol-

doende afglftecapadtelt is, en hoe de 

kwaliteit daarvan Is. Over het algemeen Is 

er wat overcapaciteit aanwezig, dus 

meestal zat het wet tukken. 
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"De Standaard biedt 
handelingsp erspectief 

als de warmtevoorziening 
nog onduidelijk is" 

- Welk soort ventílotie heb je nodig om 

oon de Standoord te voldoen? 

Je hebt wel wat keuze, maar een natuur-

lijke ventilatie valt af. Er moet in leder ge-

val een vorm van mechanische ventilatie 

zijn en de kwaliteit van de toevoer-voor-

zieningen moet goed zijn. 

- Kun je op basis van de Stondoord voor 

woningisolatie ook uitsproken doen over 

Installaties? 

Oe Standaard Is juist bedoeld om een 

handelingsperspectief te bieden als je 

warmtevoorziening nog onduidelijk Is. 

Dat gezegd hebbend denk ik dat het ver-

standig is - vooral voor corporaties - om 

voor al je bezit het gewenste eindplaatje 

te schetsen. Vervolgens ga je vanuit dat 

eindplaatje terug redeneren. Als het eind- 

beeld Is dat je straks een LT-warmtenet 

hebt, dan moet je dus anders omgaan met 

de tussenstap dan wanneer je het hebt 

over bezit waarbij je aan het casco niet 

zoveel wil doen, en je het gaat oplossen 

met installaties. 

- Het is dus toch goed om te weten welke 

Installaties je voorogen hebt voordotje 

goot isoleren? 

Ja, want door te kiezen voor een bepaald 

tsolatientveau valt er ook een aantal mo-

gelijkheden at Bij vloerverwarming wil je 

bijvoorbeeld geen aanvoertemperatuur 

boven de 35 graden hebben. Als het op-

pervlak aan vloerverwarming vervolgens 

aan de lage kant is, krijg je de woning niet 

warm genoeg. Misschien had je dan wel 

lets beter willen isoleren. 

- Je zei eerder dat In deze publicatie 

vooral het onderdeel'Koppeling von 

Installatie aan Isolotle' jouw aandacht 

trok. Kun je dat nog verder toelichten? 

De bouw-slash-Isolatiesector en de in-

stallatiesector zijn twee werelden. Het 

schuttinkje dat ertussen staat moet wat 

mij betreft gesloopt worden, want de één 

Is een randvoorwaarde voor de ander. Oe 

installatie kan pas optimaal functioneren 

als de bouwkundige schil akkoord Is. De 

kwaliteit van de bouwkundige schil be-

paalt dus ook welke keuzevrijheid ie 
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hebt bij (e installaties. Daarnaast is er het 

gegeven van de overgedimensloneerde 

cv-ketel, waardoor je In het verleden vrij 

rulme marges had. Een warmtepomp 

moet je juist heel precies kiezen qua ca-

paciteit. Je hebt voortaan dus een echt 

goed advies nodig. Er Is op zich heel veel 

kennis In de markt, maar die kennis zit 

vooral bij de fabrikanten en die worden, 

helaas niet vertrouwd — omdat het nou 

eenmaal de fabrikanten zijn. En dat ter-

wijl fabrikanten juist willen dat er een 

geschikte warmtepomp wordt gekozen 

en toegepast, omdat ze dan zelf ook veel 

minder gedoe hebben. Wantrouwen 

richting fabrikanten is wat mij betreft op 

dit vlak gewoon onterecht 

-Harm, jïlgootnietovergeopolitiek 

maar we hebben er wél mee te maken. 

Zou je het 6 egrijpelrik vinden als we 

gezien de wereldwiide Instabiliteit 

zeggen dot het beter is om de komende 

jaren eerst ols de wiedeweerga andere 

Installaties toe te possen, In ploots von 

twee decennia lang te isoleren? 

Daarmee komen we er niet Want in eer-

ste instantie blijft de warmtevraag en dus 

indirect het beroèp op fossiele brandstof-

fen dan even groot, dus lossen we het kil-

maatprobleem niet op. We zullen de vraag 
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ongeveer met twee derde moeten beper-

ken, omdat er eenvoudigweg niet meer 

hernieuwbare energie beschikbaar zal 

komen voor de gebouwde omgeving. 

Grootschalige vraagbeperking Is op ter-

mijn dus onvermijdelijk. 

Leveringszekerheid, schaarse grondstof-

fen en klimaataantasting zijn alle drie een 

motivatie om aan de energietransitie te 

werken. Lange tijd hing dat in de praktijk 

alleen op klimaatverandering, maar om-

dat we daar In het dagelijks leven nog 

weinig van merkten gebeurde er bij wijze 

van spreken weinig tot niets. Nu we ech-

ter geconfronteerd worden met vermin-

derde leveringszekerheid staat Iedereen 

opeens wél In de actiestand - maar die 

andere twee factoren spelen ook nog 

steeds. 

Klimaatverandering vereist dat we over-

gaan op andere warmte- en koudevoorzle-

ning, en materiaaltekorten dwingen ons om 

dat op de meest efficiënte manier te doen. 

Daarom redden we het niet met alleen het 

toepassen van andere Installaties. Dat zou 

betekenen dat de warmtebehoefte veel te 

groot blijft. Ik ben er overigens wéi voor om 

grootschalig hybride warmtepompen te 

implementeren in de bestaande bouw dat 

moeten we vooral doen. Maar dat is niet 

meer dan een ander soort tussenstap. 

• Je bent vrljzlchtboor, onder andere op 

social medio en als columnist. Wat drijft 

jou om je zo actief In lezetten voorde 

energletronsitlet 

Ik voel de Innerlijke noodzaak om Iets te 

doen aan het beperken van de [02- uit-

stoot. Ik ben M mijn werkzame leven In de 

gebouwde omgeving terecht gekomen, 

en dat Is een sector waarin we ontzettend 

veel meters kunnen maken. De potentie Is 

dus heel groot, maar het is tegelijkertijd 

ook een heel lastige sector. Het gaat over 

7 mihoen voordeuren van woningen - en 

1 miljoen voordeuren van utllitettsgebou-

wen. Dat zijn dus 8 minoen koninkrijkjes 

waar we een Ingreep zullen moeten doen, 

op zo'n manier dat de eigenaar en de ge-

bruiker van dat vastgoed er In Ieder geval 

geen nadeel van ondervinden, hoogstens 

een beetje hinder. Als je van een afstand-

je kijkt Is dat misschien nog wel de groot-

ste uitdaging, want In het debat over de 

energietransitie lijken er vaak alleen maar 

verliezers te zijn. Het kost altijd geld, het 

is teveel gedoe, het levert niet genoeg op 

enzovoort. Er Is dus nog heel wat te doen. 

Daar haal Ik mijn persoonlijke motivatie 

uit. 
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KOPPELEN VAN INSTALLATIE AAN ISOLATIE 

DRIE VUISTREGELS 
Een strategie gaat over keuzes op hoofdlijnen. Zodra een renovatieproject dichterbij 

komt. moet meer gedetailleerd worden gekeken naar de lokale koppeling tussen Installa-

tie en isolatie. Onderstaande drie vuistregels zijn een eerste filtermechanisme om daar 

een keuze In te maken: 

KOPPELING 

VUISTkGEL 1: De benodigde 

aanvoertempeartuur om duróning warm te 

krijgen kan door de installatie worden geleverd. 

VUISTREGEL 2: Het vermogen van het afgiftesysteem 

gast bij het warmteverlies van de woning. 

VUISTREGEL 3: Het vermogen van de warmteopwekker 

past bij het warmteverlies van de woning 

CaMBiNATEES:t{NQNINGEN, ISOLATIE, INSTALLATIES 

rVwró: Drie vuhtmgds voorde koppdIM von WalbHe oan hdarht 
ii 

VUISTREGEL 1: 

De benodigde aanvoertemperatuur om de woning warm te krijgen 

kan door de Installatie worden geleverd. 

- De belangrijkste factor bij het koppelen van installatleconcepten aan woningen Is de 

benodigde aanvoertemperatuurn om de woning op koude dagen warm te kunnen krijgen. 

- Verschillende Installatleconcepten hebben verschillende bovengrenzen aan de aanvoer-

temperatuur die ze (efficlént en betaalbaar) kunnen leveren. Zie pagina 42 

VUISTREGEL 2: 

Het vermogen van het afglftesysteem past bij het warmteverlies van de woning. 

Wormteveriies van de woning 

• Oe woning verliest warmte die aangevuld moet worden. Het daarvoor benodigde 

verwarmingsvermogen Is de hoeveelheid warmte die aan een vertrek moet worden toe-

gevoegd om dit op temperatuur te brengen of houden. Dit wordt weergegeven in kW 

oftewel kliowatt. 

• Het warmteverlies Is te bepalen door een warmtevertiesberekening te maken. De vier 

belangrijkste elementen bij deze berekening zijn: 

o Transmissieverlies (warmteverlies door de gevel, ramen, dak en vloer). 

o infiltratieverlies (warmteverlies door kieren en naden). 

o Ventilatieverlies (warmteverlies door de manier waarop de woning wordt geventileerd). 

a interne warmtelast (warmte die aan de woning wordt toegevoegd door bijvoorbeeld 

zoninstraling, installaties, computers en aanwezige mensenihuisdieren). . 
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• Bij het berekenen van een warmteverliesberekening volgens 1550 51 wordt geen reke-

ning gehouden met de Interne warmtelast Daardoor zal deze methode overschatten 

hoeveel warmte het afgiftesysteem In de praktijk moet kunnen leveren. 

• Typisch wordt het warmteverlies berekend als een momentopname, namelijk bij een 

buitentemperatuur van -10•C en een binnentemperatuur van meestal +20% bij een be-

paalde zonlnstrating, een bepaalde luchtvochtigheid en met een windkracht en -richting. 

Uit de praktijk blijkt dat het daadwerkelijke warmteverlies meestal lager uitvalt, omdat 

bijvoorbeeld de zon vaak schijnt op zeer koude dagen. Een dynamische warmteverlies-

berekening berekent aan de hand van lokale kiïmaatgegevens (temperatuur, wind, zon-

instraling en luchtvochtigheid) ieder uur wat de warmtevraag en binnentemperatuur is 

van de woning of het gebouw, rekening houdend met de geometrie en thermische mas-

sa van het gebouw, evenals de Interne warmtetast 

Vermogen ven hetofgiffesysteem 

• Het vermogen van het afgiftesysteem om warmte toe te voegen aan de woning wordt 

ook weergegeven in Wi en Is te bepalen met een capaciteitsberekening. Hoe dit bere-

kend wordt hangt af van het afgiftemedlum (meestal water, soms lucht). 

- Bij een afglftesysteern gebaseerd op water zijn belangrijke elementen: 

o Het verschil In aanvoer- en retourtemperatuur in •C. 

o Oe volumestroom van het water In titer per seconde. 

- Bij een afgiftesysteem gebaseerd op lucht zijn belangrijke elementen: 

o De luchtaanvoertemperatuur in •C. 

o Oe volumestroom van de lucht in m3per uur. 

- Op woningniveau Is het afgiftevermogen relatief makkelijk te berekenen, maar dit geeft 

geen garantie dat elke verblijfsruimte ook voldoende vermogen heeft. Dat vraagt aanvul-

lende berekeningen. 

Het vermogen van het afglftesysteem Vn kW) om warmte aan de woning toe te voegen 

moet, ook op koude winterdagen van -10% gelijk aan of groter zijn dan het warmtever-

lies min de interne warmtelast (In kW) in de woning. Het alternatief is dat geaccepteerd 

wordt dat de woning niet goed op temperatuur te houden is op dergelijke (zelden voor-

komende) koude winterdagen. 

VUISTREGEL 3. 

Het vermogen van de warmte-opwekker past bij het warmteverlies van de woning. 

• Daarnaast moet de warmte die de warmte-opwekker in 22 uur kan opwekken Vn kWh), 

bij benadering gelijk aan of groter zijn dan de warmte die de woning In 24 uur verliest 

(in kWh). Oe overige 2 uur zijn in de regel nodig voor de bereiding van warm tapwater. 

Er zijn installaties waarbij er een separate opwekker Is voor warm tapwater. In dat geval 

kan 22 uur vervangen worden door 24 uur. 

• Een andere manier om hetzelfde te zeggen Is dat het vermogen van de warmte-opwek-

ker (In kW), op de koudste dag waar de woning op voorbereid moet zijn, het netto warm-

teverlies van de woning (in kW) keer 24122 moet zijn. 

• Let op dat de door fabrikanten opgegeven vermogens (in kW) en het rendementen (COP) 

van een warmte-opwekker standaard worden gegeven bij een buitentemperatuur van 

T•C en aanvoertemperatuur van het afgiftesysteem van 35•C. Haarmate de buitentempe-

ratuur afneemt of de aanvoertemperatuur toeneemt, neemt zowel het vermogen als het 

rendement van de warmte-opwekker af. Vraag dus altijd na welk vermogen de warm-

te-opwekker levert bij -10•C buitentemperatuur. 

• Een warmte-opwekker met een te groot vermogen gebruikt meestal meer energie en Is 

kostbaarder In aanschaf. 

• Een voorbeeldberekening. een woning kent een netto warmteverlies van 5,0 kW op een 

koude winterdag van -10•C en heeft vloerverwarming met een aanvoertemperatuur van 

35•C. Dat betekent dat de warmte-opwekker bij die klimaatomstandigheden een ver-

warmingsvermogen van 5,5 kW moet hebben om zowel in ruimteverwarming als warm 

tapwater te kunnen voorzien. 

Bovenstaande vuistregels zijn de eerste hordes om te nemen, wil een duurzame 

installatie succesvol gekoppeld kunnen worden aan een woning. Daarnaast zijn 

er echter nog veel aandachtspunten, die op zichzelf geen voorwaardelijke rot 

spelen bij de vraag of een instaltatieconcept succesvol toegepast kan worden, maar 

die wel sterk van Invloed zijn op de uiteindelijke tevredenheid van woningeigenaar 

en bewoner. 

w 

•s 
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AANDACHTSPUNTEN: 
COMFORT 
WARMTEBELEVING 

Let op dat de comfortbeleving van bewoners verandert als de aanvoertemperatuur van 

het afgiftesysteem wordt aangepast. Bij het blijven gebruiken van de bestaande radiato-

ren en het verlagen van de aanvoertemperatuur van bijvoorbeeld 70•C naar 45% geven 

de radiatoren minder stralingswarmte af dan voorheen. Ook al geeft de thermostaat de-

zelfde binnentemperatuur aan, ervaren bewoners het toch vaak als iets koeter. Ze zijn 

daardoor geneigd de thermostaat circa 1 tot 2 graden hoger te zetten. 

Wat kan de oorzaak zijn? We noemen een aantal comfortaspecten die van belang zijn: 

VENTILATIE 

- KoudevwL Ventilatie gebaseerd op natuurlijke toevoer is In de bestaande bouw de norm. 

De door roosters of open ramen binnenkomende koude lucht wordt voorverwarmd door 

de van de radiatoren opstijgende warme lucht. Indien de aanvoertemperatuur van die 

radiatoren verlaagd wordt van bijvoorbeeld 70'C naar 45% wordt die koude lucht min-

der voorverwarmd en zullen bewoners dat sneller als onprettig ervaren. Het risico is dat 

bewoners hierdoor de roosters dichtdoen. Ditzou leiden tot ongezonde binnentucht Het 

Is daarom sterk aan te bevelen om bil het ontwerp rekening te houden met deze koude-

val, bijvoorbeeld door gebruik van mechanische ventilatie met warmteterugwinning of 

het tactisch plaatsen van roosters op plekken waar de koudeval als minder hinderlijk 

wordt gezien en ervaren (bijvoorbeeld niet boven een plek waar het logisch Is om een 

bankstel te plaatsen). 

- Droge lucht. Bij mechanische ventilatie met warmteterugwinning MM) wordt, omdat 

die vorm van ventilatie reen koudeval veroorzaakt, in de winter vaak meer geventileerd 

dan bij ventilatie met natuurlijke toevoer. Omdat koude lucht minder vocht bevat dan 

warme lucht; wordt de relatieve luchtvochtigheid inde woning lager zodra de lucht 

wordt opgewarmd. Daarbij komt dat, vanwege de goede ventilatie, vocht uit de keuken 

en badkamer sneller wordt afgevoerd dan bij natuurlijke ventilatie. De relatieve lucht-

vochtigheid in de woning kan daardoor lager worden dan wenselijk. Dit kan comfort-

klachten opleveren, zoals droge ogen of een droge neus. Een mogelijke maar weinig 

gebruikte oplossing Is om te kiezen voor mechanische ventilatie waarbij met een vocht- 

wisselaar jook wel enthalplewisselaar geheten) naast de warmte ook het vocht uit de 

binnenlucht wordt gehaald en afgegeven aan de lucht die van bulten komt. De warmte 

die In het vocht zit, telt niet mee bij de rendementsberekeningen van het ventiiatiesys-

leem, omdat dat alleen kijkt naar thermische warmte, waardoor het lijkt alsof het rende-

ment afneemt. Dat Is echter niet zo. 

KOELING 

• Als een woning goed geisoleerd wordt, Is de kans groter dat er zomerperiodes zulten zijn 

waarin de woning de warmte onwenselijk lang binnen houdt. Dat heet oververhitting. 

• Oververhitting kan het beste voorkomen worden door passieve maatregelen, zoals een 

boom voor de zuid- of westgevel, een overstek, buitenzonwering of luiken. Deze maat-

regelen voorkomen dat er te veel warmte de woning binnen komt. Zomemachtventilatie 

kan oververhitting verminderen of voorkomen. Let wel op inbraakgevaar. 

• Mechanische ventilatie met warmteterugwinning kan helpen om de woning koel te hou-

den. Aan de ene kant wordt de relatieve koelte van de binnenlucht overdag afgegeven 

aan de binnenkomende warmere lucht. Aan de andere kant wordt, zodra de buitenlucht 

j's nachts) voldoende is afgekoeld, een bypass geopend zodat die koelere lucht direct de 

woning ingeblazen kan worden. Het effect hiervan is echter gering bij reguliere ventlia-

tiehoeveelheden. Let wel: niet alle ventitatiesystemen hebben zo'n bypass. 

• Veel typen warmtepompen kunnen ook koelte toevoegen aan de woning-

o Bodemwarmtepompen onttrekken in de winter warmte aan de bodem. In de zomer 

kan er juist koelte uit diezelfde bodem worden gehaald. Oe warmtepomp hoeft hier-

voor alleen het water door de bodemius te pompen. De compressor Is hier niet voor 

nodig, waardoor het een beperkte hoeveelheid elektriciteit kost De mate van verkoe-

ling die bereikt kan worden Is meestal 3-8'C. Oe thermostaat kan nletgebruikt worden 

om een specifieke binnentemperatuur te garanderen. 

o Steeds meer luchtlwater warmtepompen kunnen koelen. Dit kost significante hoe-

veelheden elektriciteit en zorgt meestal voor een verkoeling van 2-4'C. Ook hier kan 

de thermostaat niet gebruikt worden om een specifieke binnentemperatuur te garan-

deren. 

o Een lucht/lucht warmtepomp kan de woning sterk afkoelen, ook naar een specifieke 

temperatuur. Oorspronkelljk is dit type warmtepomp, ook alrconditloner of airco gehe-

ten, zelfs ontworpen als koelinstallatie. Andersom kan niet elke airco verwarmen. Koe-

len middels een lucht/lucht warmtepomp kost wet elektriciteit. 
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0 TAPWATER 
• Een gasgestookte cv-ketel heeft een hoog vermogen, vaak 20 tot 30 kW, in vergelijking 

met een warmtepomp,vaak 5 tot 10 kW. Terwijl een cv-ketel warm tapwater kan maken 

op het moment dat het nodig is, is het vermogen van een warmtepomp daar bij een gro-

0 te warmtevraag (lees: douchen) te laag voor. Dit betekent dat warmteopslag nodig Is, 

meestal In de vorm van een bollervat. Oe warmtepomp vult dit bollervat langzaam. Zodra 

de douche wordt gebruikt wordt het vat aangesproken. 

• Het bollervat staat naast de warmtepomp of Is daarin geintegreerd. Meestal heeft zo'n 

bollervat een elektrisch bijstookelement dat kan helpen om de temperatuur in het vat te 

verhogen Indien de warmtepomp het benodigde niveau niet kan bereiken. Dit bijstaken 

kost veel energie en wordt daarom zo min mogelijk gedaan. 

• De omvang van het bo'Elervat, samen met de temperatuur waarop het water gehouden 

wordt, bepaalt hoe lang achtereen gedoucht kan worden. Het formaat van het bollervat 

moet dus aansluiten ophef aantal en gedrag van de bewoners. 

• Bij een typische temperatuur van het water in het bollervat van 50 tot 60•C heeft een 

doorsnee gezin genoeg aan 150 liter. Voor kleinere huishoudens Is een kleiner vat vol-

doende. 

• Een bollervat neemt niet alteen veel ruimte in (al snel 60 x 60 x 180 centimeter), 

maar weegt ook veel. Dit zorgt vaak voor uitdagingen bij de plaatsing. Woningen waar 

geen ruimte is voor een dergelijk grote opslag voor warm tapwater, zijn aangewezen op 

alternatieven zoals een doorstroomsysteem of, relatief nieuw op de markt, chemische 

warmteopslag (PCM). Deze alternatieven zijn wel minder efficlént en kunnen meer kos-

ten in aanschaf en gebruik. 

GELUID 

- Een warmtepomp maakt geluid. 

- Binnen woningen gelden de reguliere geluidsetsen voor installaties. 

- Per 1 april 2021 gelden er nieuwe geluidseisen voor buiten opgestelde installatieslz. Deze 

eisen zijn bedoeld om geluidsoverlast voor de buren te voorkomen. De bewoners zelf 

worden door deze geluidseisen niet beschermd. 

- In warmtepompen die buiten- of binnenlucht als bron gebruiken zit een ventilator die lucht 

aanzuigt. Deels gaat het bij het voorkomen van geluidsoverlast om het plaatsen van deze 

ventilator op een plek waar de bewoners er geen last van hebben - dus bijvoorbeeld niet 

naast het slaapkamerraam of in de achtertuin dichtbij een zithoek. Daarnaast Is een deelvan 
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de geluidsoverlast ook te beperken door de warmtepomp goed In te stellen. in de zomer, als 

de ramen meer open staan en mensen meer In de tuin zitten, hoeft de warmtepomp Immers 

alleen maar tapwater te verwarmen en hoeft hij dus niet de hele dag in bedrijf te zijn. 

• Alle warmtepompen hebben een compressor. Deze maakt een geluid vergelijkbaar met 

dat van een koelkast en Is dus meestal geen probleem. Als de installatie en inregeling 

echter niet vakkundig worden gedaan, kan dit toch tot overlast leiden vanwege de geleid-

baarheid van de trillingen. 

• Een ventilatiesysteem maakt geluid. 

- Binnen woningen gelden de reguliere geluidseisen voor Installaties. 

- Een belangrijke manier om het warmteverlies doorventilatie terug te dringen Is door een 

ventilatiesysteem met warmteterugwinning toe te passen. Dit kan zowel tentraat als de-

centraal per verblijfsruimte. 

• In belde gevallen is er in het ventitatiesysteem een ventilator die lucht aanzuigt en uit-

blaast. Dit ventilatiesysteem wordt daarom het bestgeplaatstin een technische rulmteof 

andere niet-verblijfsruimte. 

• Bij een centraal ventilatiesysteem moeten er kanalen door de woning lopen om de tucht 

op de juiste plekken In te blazen of af te voeren. Ali de kanalen met een te kleine diame-

ter worden uitgevoerd, zal de luchtsnelheid in de kanalen en het energiegebruik toene-

men, wat kan zorgen voor een zacht fluitend geluid. Tussen verblijfsruimtes kan over-

spraak ontstaan als hier niet voldoende op gelet is tijdens het ontwerp en installatie. En 

tenslotte kan het geluid van de ventilator door de kanalen naar de verblijfsruimtes wor-

den gebracht Ook hier Is een goed ontwerp van de Installatie noodzakelijk. 

• Een betere Isolatie van de woning leidt over het algemeen tot minder geluidsinvloeden 

met oorzaken buiten de woning. 
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AANDACHTSPUNTEN: 
BETAALBAARHEID 

STROOM 15 DUURDER DAN GAS, PER HOEVEELHEID ENERGIE 

• Ook voordat de gasprijzen eind 2021 flink stegen, hadden ai veel mensen te kampen met 

energleármoede. Als een overstap naar een duurzame installatie ondoordacht plaats-

vindt wordt dat probleem nog veel groter. Ter illustratie: een mx aardgas levert bij een 

typische cv-ketel circa B kWh aan warmte op, waardoor 1 kWh aan warmte in de zomer 

van 2021 circa € 0,10 kostte. Eén kWh elektriciteit kostte op dat moment echter circa 

€ 0,25, oftewel 2,5 keer zo veel°. In februari 2022 zijn belde prijzen fors gestegen, maar 

blijft de verhouding redelijk In stand. Bij de overstap van een cv-ketel naar een 011 electric 

alternatief moet dus actief worden gestuurd op het verlagen van de benodigde hoeveel-

heid In te kopen elektriciteit<om te voorkomen dat mensen na de overstap een zeer hoge 

energierekening krijgen. 

• De drie belangrijkste manieren om de benodigde in te kopen elektriciteit te verlagen zijn, 

o Het verlagen von de wormtevroog van de woning. 

Het verlagen van de warmtevraag, ofwel isoleren van de woningen, leidt direct tot een 

lagere energierekening. Ook om andere redenen Is Isoleren belangrijk. Denk aan de 

beperkte beschikbaarheid van duurzame energie en de comfortbeleving in de woning 

(geen tocht en vocht meer}. Bij een beter geisoleerde woning kan de woning worden 

verwarmd met een lagere aanvoertemperatuur. Dat leidt tot een heter rendement en 

een lager benodigd vermogen van de warmte-opwekken, waardoor ook een kleinere 

netaanstuiting waarschijnlijk volstaat. Daarnaast is het vanuit maatschappelijk oogpunt 

belangrijk dat het elektriciteitsnet in balans blijft, wat gemakkelijker te realiseren is als 

woningen minder hoge verwarmingsvermogens nodig hebben. Een hoge vraag leidt tot 

zogeheten plekbetasting op het net, iets waar netbeheerders zich zorgen over maken 

omdat structurele piekbetasting tot grote investeringen van de onderliggende Infra-

structuur leidt. Ook is het verlagen van de warmtevraag, althans bij alle woningen van 

voor 1992, een belangrijk onderdeel van het gereed maken van de woning om vol-

doende warm te kunnen worden bij een aanvoertemperatuur tot circa 50% Tenslotte 

is er in toenemende mate regelgeving die bovengrenzen stelt aan de maximale warm-

tevraag van woningen, ook bij bestaande bouw. Zo heeft het Ministerie van Binnen-

landse Zaken de Standaard en Streefwaarden gepubliceerd, die weliswaar nu nog niet 

verplicht zijn, maar dat mogelijk wel gaan worden. Vanuit Brussel zullen naar ver-

wachting binnen enkele jaren'vergelijkbare etsen worden gesteld middels de EPBD, 

een richtlijn die als doel heeft om de energie-efficientie van gebouwen te verbeteren^ 

Als er, tenslotte, gebruik wordt gemaakt van de energieprestatiaevergoeding (EPV) Is er 

een duidelijke wettelijke bovengrens aan de netto warmtevraag van de woning. 

o Het toepassen van een warmte-opwekkermet een hoog systeemrendement. 

Dit Is de reden waarom warmtepompen zo populair zijn. Warmtepompen hebben, af-

hankelijk van het type en de toepassing ervan, praktijkrendementen tussen de 200% 

en 500%. Hiermee kan in één keer het prijsverschil tussen warmte verkregen uit aard-

gas en warmte verkregen uit elektriciteit worden weggenomen. Dit is ook de reden 

waarom oplossingen zoals elektrische vloerverwarming, infraroodpanelen of elektri-

sche radiatoren minder populair zijn. Deze warmte-opwekkers hebben een prak-

tijkrendement van maximaal 100%, met hoge energierekeningen tot gevolg als deze 

installaties vaak aan staan. Dit soort warmte-opwekkers worden nog wei eens toege-

past als bijverwarming In ruimtes die maar kort entof lokaal verwarmd hoeven worden. 

Let erop dat er In dat geval wel een timer op de installatie zit zodat de warmte-opwek-

ker niet per ongeluk aan blijft staan. 

o Zonnepone/en. 

Door zonnepanelen op het dak te leggen, Is een lagere prijs per kWh te verkrijgen. Als 

de benodigde Investering wordt afgezet tegen de lange levensduur van het zonop-

weksysteem, kost een kWh naar verwachting circa € 0,05-0,10. Let wel op dat de 

salderingsregeling naar verwachting versoberd wordt, waardoor deze prijs weer iets 

gaat stijgen. 

i; atros••ca•oea.msnrsorm,ennl-scois,r,casm►,eaos- 
dJ34672W1YWft 

Ti Dp10pJfa7Td beep* EuopeseCan ̂ &Wdeberrlax 
EaropeuEnaqy Performantto f BuldnQr Dlednr jEPB01j 
vastgesteld.Oae rldielfn heefr obdad am dr atrgt- 
of fkmrYt mn gebouwaf h rabderrR uboráiorAer 
enagtgebrut dódt Zt aat Mtpr/róummnrllAl/ 
epedtnagt-praroties-Qe4ouaeN 
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Hui :luisteraar Felix van Gemen: 

Maak een p an. 
Fellx van Gemen ts samen met zijn kom-

paan Lors Boelen eigenaar van Paris 

Proof Plan. Als huisfluisteraar werkt Fe-

lix veel en graag samen met particuliere 

huiseigenaren. Hij heeft Inmiddels bij 

honderden woningrenovalles geholpen 

met het maken van de plannen. 

Woorom moetje een plan maken 

voordat je begint aan de renovatie van je 

ning? 

entwintig raar geleden gingen de be-

de 'gesprekken op verjaardagsfeest-

jes' over het plaatsen van een dakkapel of 

een uitbouw.'Leukl' was de reactie dan. 

'Hoe groot wordt 1e? Welk gordgntje ga je 

kiezenY Maar als re tegenwoordig zegt 

dat je een uitbouw wil, dan Is er altijd wel 

Iemand die zegh 'Wordt het goed gelso-

Ieerd? Je moet wëi aan vloerverwarming 

denken. Dat kun Ie mooi combineren-met 

zonnepanelen'. Dus wat ?9 jaar geleden 

een leuk en onbezorgd gesprek was, Is 

tegenwoordig een complex verhaal. We 

moeten nu met veel meer dingen reke-

ning houden. En als re dan niet onder- 

steund wordt bij het maken van een plan 

kan het al gauw te veel worden. In het 

slechtste geval neem je dan beslissingen 

waarvan je later spijt krijgt 

• Wat zijn de kenmerken van eengoed 

plan? 

Dat Is een vraag die Ik zelf- als professi-

onal- jarenlang niet goed scherp kreeg. 

Bewoners en vastgoedetgenaars hebben 

dat probleem gelukkig niet, want zij we-

ten intultief wat een goedplan ts. Het is 

altijd Iets wat van henzelf Is. Een combi-

natie van wat er op papier staat: wat in je 

hoofd zit; wat in je hart zit en wat er op 

een of andere manier voor zorgt dat je 

zegt: Ik weet waar Ik naartoe wit, Ik heb 

er vertrouwen In en lk heb zin om de eer-

ste stap te zetten'. 

Als je dan .kijkt naar de manier waarop 

particulieren hun eigen plan asaken, dan 

loopt dat sterk uiteen. De een schrijft het 

op een vodje papier, de ander ordent alles 

1n klappers, een derde doet het uit z'n 

hoofd. De een haalt er spreadsheets bijen 
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zegt'lk wil dat er nog meer aan gerekend 

wordt' terwijl de ander zegt 00 bierviltje 

geloof ik wei'. Mijn rol als hulsflulsteraar 

Is vooral om zo'n plan completer te ma-

ken. Ik geef allerlei haakjes en geheugen-

steuntjes mee. Ik leg dus niet op aan de 

bewoners hoe eengoed plan' eruit hoort 

te zlen. Sterker nog; bijna alles wat ik heb 

geleerd over plannen maken, heb ik van 

de bewoners zelf geleerd. 

• Wotis elgenl•j7c een hulsfluisteroori 

Voor tedere woning is er een technische, 

een flnancléle en een sociale context Daar 

komt bij dat niet Iedereen van hetzelfde 

eindbeeld uitgaat Het bij elkaar brengen 

van wensen van bewoners en een unieke 

context Is nooit een lineair proces. Het is 

meer een kwestie van aanvoelen wat er 

mogelijk Is. Ik denk dat we het daarom 

huisflulsteren zijn gaan noemen. Waar je 

op aanstuurt is dat mensen zich meer thuis 

gaan voelen in hun eigen huls. 

- Hoe kun je de oonpok van de hulsfluis-

teroorvertolen noorwoningcorporotles7 

Uiteindelijk gaat het om gebouwen die 

goede prestaties leveren, en bewoners 

die daar tevreden over zijn. Dat Is een vrij 

universeel proces. Het begint met inzicht 

In de prestaties van de woning bij de aan-

vang. Die inzichten vormen de basis voor 

het maken van een plan. Dan ben je hal-

verwege. Maar tijdens het plannen maken 

denken we ook na over het gebruik van 

de juiste technologieën;op het juiste mo-

ment; en op de juiste manier toegepast. 

Én als de woning dan ook nog op een 

slimme manier gebruikt wordt .door de 

bewoners, dan kun je prachtige resulta-

ten halen. Het is een samenspel, ook met 

huurders. Een tijdje terug hadden we een 

hulsfluistersessle samen met iemand van 

de corporatie, de aannemer die een reno-

vatieplan aan het maken was en een be-

woner die graag wilde meedenken. Dat 

leverde voor alle drie de partijen mooie . 

nieuwe inzichten op. 

- Heb n opvattingen over woningtypo-

togleèn en lnstollotiecombinotlesT 

ik redeneer het. liefst vanuit het eind-

beeld. De context kan dan bijvoorbeeld 

zijn datje vroeg van het gas af wil. Daar-

voor ga je vervolgens een plan maken. 

Redeneren vanuit een eindbeeld werkt 

goed, omdat je meteen de vraag kunt 

stellen: 'welk Installatleconcept past In 

dat eindbeeld. Dan valt een aantal opties 

af en dat geeft meer rust en overzicht 

Voor de opties die overbigven kun je dan 

een afwegingskader maken: je zet de In-

vesteringskosten, de Implicaties ten aan-

zien van [0Z, materlaalgebrull4 esthetiek, 

gemak enzovoort op een fq. Binnen zo'n 

afwegingskader zijn er geen goede of 

foute keuzes, maar Iedere keuzeheeft 

wél bepaalde Implicaties. Wat enorm 

helpt om dit proces te versnellen Is een 

referentieontwerp. 

- Wat is een re ferentieonh~? 

Dat Is een ontwerp dat grosso modo aangeeft hoe je een installatie of combinatie van In-

stallaties In een bepaalde. woningtypologle toepast Per type woning heb je bijvoorbeeld 

één logische plek.- soms ook twee - waar je een balansventilatiesysteem met warmte-

terugwinningzou kunnen aanleggen, zodat het leidingurerk op een mooie manier haarweg 

kan vinden door de woning. Als die opties van tevoren al bekend zouden zijn zou dat enorm 

helpen. Nu zit ik nog aan de keukentafel schetsen te maken, maar Ik zou heel graag de 

expertise gebruiken die in de sector aanwezig is om versneld de. eerste 80% van een plan 

neer te zetten aan de hand van referentieontwerpen. Ik denk zelf dat TKI Urban Energy hier 

bijvoorbeeld veel in kan betekenen. . 

Of neem hybride warmtepompen en afgiftesystemen. Ikmaak me zorgen dat een grootdeel 

van de hybride modellen het einde van de technische levensduur niet haalt, omdat de be-

woner al eerder klaar Is voor de volgende stap. We weten ook nog niet goed hoe ze preste-

ren in relatie tot de staat van de woning, dus monitodng Is zeker een aandachtspunt *Nu 

een hybride warmtepomp en over 15 jaarzeen we wel'vtnd ik ook niet echt handig. Dan laat 

je kansen liggen om het beter te doen. Ik word wél steeds enthousiaster over hybride in 

relatie tot het maken van plannen. Als je bij Iedere Ingreep ervoorzorgt dat de venuarmtngs-

temperatuur omlaag gaat, wordt het rendement van de warmtepomp gaandeweg steeds 

beter. Vergelijk heemaar met een goede rode wijn, die met de jaren ook steeds beterwordt 

us stel dat je binnen een jaar of zeven goed geTsoleerd bent Dan kun je nu al een zwaarder 

model nemen dat ook warm tapwater kan maken. En naarmate je verder komt In je 

verduurzamingsproces, komt er een moment datje volledig op de warmtepomp kunt 

overschakelen. Dan is het vervolgens heel simpel een kwestie van gasketel unpluggen... 

en play: Voordeze aanpak zou Ik ook graag een referentieontwerp hebben. 
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INSTALLATIES VERGELEKEN 

SELECTIECRITERIA 
Een opsommingvan'de belangrijkste installaties' doet al snelde vraag rijzen: volgens wie 

dan? De onderstaande lijst van lnstaliatieconcepten is tot stand gekomen op basis van de 

volgende stappen en criteria: 

• Er zijn Interviews afgenomen met ruim 35 experts uit de markt, zoals genoemd in het 

colofon. Hier zitten fabrikanten en brancheverenigingen tussen, maar de meeste inter-

views zijn gevoerd met woningcorporaties, bouwbedrijven, installateurs en onafhanke-

lijk experts. Op basis hiervan Is een concept lijst samengesteld. 

= De onderstaande concept lijst van installatteconcepten Is ter commentaar voorgelegd 

aan een nog bredere groep van experts uit het netwerk van de vijf inttiatlefnemende 

organisaties. Samen met hen is de lijst tot stand gekomen dle in dit hoofdstuk is opgeno-

men. 

• Dat een oplossing veel potentie vertoont, ls niet voldoende om inde lijstte warden op-

genomen. Oplossingen moeten zich hebben bewezen, of er moet duidelijkheid zijn ont-

staan over wanneer en hoe de oplossing wél of niet goed toe te passen is. 

• Dat een oplossing technisch werkt, is niet voldoende om in de lijst te worden opgeno-

men. De oplossing moet ook leverbaar zijn en (bi] juiste toepassing) lelden tot een com-

fortabele woning met acceptabele woonlasten. 

• De hierna genoemde geselecteerde oplossingen moeten op een goede en betaalbare 

wijze kunnen dienen als hoofdverwarming. 

LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA 
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WELKE INSTALLATIES 
KUNNEN WORDEN 
AANGERADEN? 
Oe oplossingen die zich Inmiddels hebben bewezen en waarover voldoende kennis be-

schikbaar is als het gaat om de vereisten voor goede werking, staan In figuur T op een rij 

gezet. Het gaat om acht soorten duurzame warmte-opwekkers. Drie van de acht kunnen, 

naast In een all electric opstelling, ook ingezet worden In een all electric ready of hybride 

opstelling, samen met een cv-ketel. Overigens hebben woningcorporaties de meeste van 

deze installaties tot nu toe vooral als pilot uitgeprobeerd en worden ze in de sector nog niet 

op grote schaal toegepast. Ook zijn er door woningcorporaties nog vrijwel geen keuzes 

gemaakt op strategisch niveau over grootschalige toepassing van deze installaties. 

ACHT DUURZAME INSTALLATIES 

De acht duurzame Installaties hebben allemaal een cijfer en een letter gekregen. De cijfers 

zijn gebaseerd op de bron en het afgiftemedium. Alle type 1 oplossingen hebben bijvoor-

beeld lucht als bron en waterais afgiftemedium. De Installaties worden daarnaast gerang-

schikt van meest toegepast naar minst toegepast. Type A oplossingen worden vaker toege-

past dan type B of type C. in totaal zijn heter acht: IA,1B,1C, 2A, 28, 2C, 3A en 4A. _ 

In Blilage 1 staat per Installatie een Installatiekoart met belangrijke kenmerken, tips en aan-

dachtspunten. 

Typen 1A, 19 en 3A worden, naast bij een alt electric strategie, ook toegepast bij een all 

eledrlc ready strategie en een hybride strategie. Oe eigenschappen van de Installaties kun-

nen daarbij licht verschillen van de alt electricvarlant. Ookverschtllen de voorwaarden voor 

goede toepassing. 
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IF 

BRON: LUCHT 
AFGIFTE: WATER 

lA: Lucht/water 
warmtepomp 

1B: Ventilatie 
warmtepomp 

1C: Lucht/water 
warmtepomp MT 

• 1A: Lucht/water 
warmtepomp 

1B: Ventilatie 
warmtepomp 

1A: Lucht/water 
warmtepomp 

1B: Ventilatie 
warmtepomp 

BRON: WATER 

AFGIFTE: WATER 

2A: Bodem 
warmtepomp 

2B: PVT 
warmtepomp 

2C: Bodem 
warmtepomp MT 

Figuur 7: Ce belongr'ksle InslolloHes voor een afi eleddc gebouwde omgevklg voor Indlvlduele woningen 

BRON: LUCHT 

AFGIFTE: LUCHT 

3A: Lucht/tucht 
warmtepomp 

3A: Lucht/lucht 
warmtepomp 

3A: Lucht/lucht 
warmtepomp 

OVERIG 

4A: Infraroodpaneel/ 
elektrische verwarming 
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SAMENVATTING BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
De belangrijkste kenmerken van elk instaliatieconcept staan in onderstaande tabel. 

Aanvoerfemperatuur11.. Bron -' Afgiftemedium BR Typisch vermogen SPF ruimteverwarming SPF tapwater 
r_ 

STRATEGIE:ALLïELECTRIC 

4 - 6 kW 

3 - 6 kW 

1- 4 kW per stuk 

3.0-4,0 

3,5-4,5 

2,0 - 2,5 

4,0-5,0 

2,5-3,5 

3,0-4,0 

3,0-5,0 

max 1,0 

3,0-4,0 

3,5-4,5 

3,0 - 5,0 

- 

3,0-4,0 

3.5-4,5 

3,0-5,0 

Water 

Water 

Lucht 

Lucht 

Water 

Lucht 

4 - 12 kW 

3 - 6 kW 

8 - 16 kW 

6 - 12 kW 

4 - 8 kW 

6 - 16 kW 

1- 4 kW per stuk 

0,6 - 1,2 kW per stuk 

4- 8 kW 

3 - 6 kW 

1- 4 kW per stuk 

Lucht 

Lucht 

Lucht 

Water 

Water 

Water 

Lucht 

n v.t. 

Lucht 

Lucht 

Lucht 

Water 

Water 

Water 

Water 

Water 

Water 

Lucht 

n.v.t. 

Water 

Water 

Lucht 

2,0 - 3,0 

3,0-4,0 

2,0-3,0 

2,5 - 3,5 

2,0-3,0 

2,5-3,5 

n v t. 

n v t 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

-  UeifMnliéri-

n.v.t. 

n vt 

nvt 

25 - 50'C 

25 - 50•C 

65 - 804C 

25 - 50•C 

25 - 50•C 

65 - 804C 

25 - 50•C' 

n v t 

25 - 80Y•• 

25 - 80•C•• 

25 - 80•C•• 

1A Luchtlwater warmtepomp 

16 Ventilatie warmtepomp 

1C Lucht/water warmtepomp MT 

2A. Bodem warmtepomp 

2B PVT warmtepomp 

2C Bodem warmtepomp KT 

3A Luchtflucht warmtepomp 

4A Infraroodpaneel 1 elektrische radiator 
,.. 'Mie _?7 

3 STRATEGIE: ALL ELECTRIC READY 

1A Luchtlwater warmtepomp 

1B Ventilatie warmtepomp 

3A Luchtllucht warmtepomp 

- - - - 

25 - 80'C" 

25 - 80'C•• 

25 - 80'C•• 

+ 

1A 

1B 

3A 

STRATEGIE: HYBRIDE 

Luchtlwater warmtepomp 

Ventilatie warmtepomp 

Lucht/lucht warmtepomp 

1 ' 

j 

4 

Tapwate•'' 

Ja, Lcm. bollenrat 

Ja, Lcm. bollervat 

Ja, i.cm. bollervat 

Ja, LciTL bollervat 

Ja,1.cm. bollervat 

Ja, Lc.m. bollenat 

Aparte voorzlenIng nodig 

Aparte voorziening nodig 

Door cv-ketel 

Door cv-ketel 

Door cv-ketel 

_ 
vrddll-..• 

Door cv-ketel 

Door cv-ketel 

Door cv-ketel 

iS DegmoemdeoanwedmpeoWrenz~erdoeeodle 
deze h4aQatks bQde b Negerond warbmmde klknoblo- 
gRdie am9anargbedm kunnm hofineerredNljke tot goede 
prortrprmdementm op foarbosrs De AmAoekeNlkgde- 
rerde oonrvertmpaorurm dlenm att/dzo kng mogtlq►!e 
zQL Des ►e kkhK Net YHSth1 Wsrm fertllatdeNpaorwr 
m de arorderpeoNv de+ k bderhd rmdemmt wn de 
mormhpomp. 

D 

• Olt betreft de temperatuur von de lucht dle door de instol/alle de woonruimte wordt ingeblozen. 

De instollotle zou een hopere temperatuur kunnen reollseren, moor dit uNordr dwrbewoners nlet ols prettig erv~. 

•• OltbetreftvoorzoverhettemperDturenbetreftdlebovende50'Cuitkomer;ternperoturerrdfe9veolheerd 
worden door de cv-kerel. 
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WELKE INSTALLATIECONCEPTEN 
ZIJN (VOORLOPIG) AFGEVALLEN? 

Erts voor gekozen om de volgende oplossingen - met de beste kennis van nu - niet in het overzicht op te nemen: 

WAAROM NIET OPGENOMEN 

Alleen in samenspraak met een netbeheerder en op pilot 

basis kan nu de keuze worden gemaakt om met waterstof 

te verwarmen. Een belangrijker bezwaar is echter dat er 

ook geen zicht Is op toekomstige beschikbaarheid en be-

taalbaarheid van waterstof. Door het energieverlies bij 

omzetting en opslag Is de verwachting dat woningen ver-

warmen met waterstof In de regel duurder zal blijven 

dan direct verwarmen middels elektriciteit Vanwege de 

beperkte huidige en toekomstige beschikbaarheid van 

waterstof is het verwarmen van woningen— die om een 

relatief laagwaardige warmte vragen — bovendien 

achtergesteld bij het gebruik in de industrie, waar men 

bereid Is meer te bitalen voor de relatief hoogwaardige 

warmte. 

WAAROM NIET OPGENOMEN 

Groen gas kent vergelijkbare bezwaren als waterstof en Is 

om dezelfde redenen niet opgenomen. Er zijn echter ook 

een paar verschillen. Het eerste verschil Is dat het kabinet 

Rutte IV meetbare doelstellingen heeft benoemd voor de 

toekomstige opwekking van groen gas. in de markt Is 

echter sterke scepsis over de haalbaarheid van deze 

doelstellingen, vooral op basis van de beperkt beschikba-

re ruimte en bronnen voorgroen gas. Het tweede verschil 

is dat er minder aanpassingen aan het huidige aardgasnet 

en de ketels nodig zijn om steeds meer groen gas bij te 

kunnen mengen dan bij waterstof. Desondanks Is het hui-

dige aardgasnetwerk technisch verouderd en zou het 

grote Investeringen vragen om dat inzetbaar te houden. 

Er is echter wel een scenario te voorzien waarbij een 

groep woningen waarvoor andere oplossingen niet haal-

baar blijken— bijvoorbeeld monumentale woningen of 

andere vooroorlogse woningen — gaandeweg steeds 

meer groen gas krijgen geleverd. Afhankelijk van de 

voortgang op het gebied van groen gas productie, zou 

deze oplossing bij een volgende herziening van de publi-

catie mogelijk meegenomen kunnen worden. 
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Woningcorppratles doen - momenteel 
wel plfots met kleine aantallen wánin- 

gen, nmzo allerlel nieuwe technleken te 
testen. Maar hor gaan ure van pilot naar, 

malestream7 Wevrr+gen het=aan Robert-_:— 

jan. van Egmanc L progrommarnsnager 
DuurzamelWarmfe en Koude bijlM Urban 

Energy. 

`011 ultleggen urnt je zoa 
rbirn Erielgy? 

t.de TIQ-lfrogramma s nlét kent: ;  

wij zijn -w am innoYatle te 3tlmuteren. 

5peciflek bekqken we Welke innovaties e 
g zgn om de doelen van t►ef K1lmaat- 

te. haten. Vervolgeris probf:[en 

we marktpartijen. en kennisinstellingen te. 

-betuegen cm die innovaties voor eikaar te 
"e^ men we stimuleren die trajecten 
met subsidles. Da.amaast zetten we ook 

studies uit•om kennis te ontwikkelen. ik 
trek zelf sinds twee jaar het Duurzame 
Warmte en Koude programma. Flat gaat 
over-IndMciueie en e eftechm optossM- 

dus van =warmtepomp lot warmte-
nek'. 

8#j ümningw~ties worden veel 
ldelnw*.d1ige pUfs gedraaldmetdledei 

installatie-vudantc% maar hoe kom je na 

deze pilotfosg vervolgens Mtde sfop 
nooropsrfioling? En hoe ontwikkel je een 

goed duwoom kuiallatieconcepf, gezien 

het enormeaonbodoon umrmtepompen? 

'Ik denk dat het voor woningcorporaties 

relatief eenvoudig Is rif pllots te doen 

met klelne plukjes woningen. Maar als je 

menvotgens een concept wil gaan uitrollen 
naar een paar honderd woningen; dan 

houdt dat In -dat Ie heelveel bewoners 
ladlg gaat rallen In, hun bestaande wo-
ningen. • Vanaf dat moment gaat het niet 

lange' prtmalr om. de keuze voor een be-

paaldé! :"nlek,. maar over het meene-

menman des-bewonem. Volgens mq. pat 
,de stap naar opzchaling - zeker op dit 
. moment inde energietrarnitte - vooral 
over het participatieproces dat le aangaat 
met te bewoners. Wat gaat het hen ople-
veren? Ftoe breng je dat over? Goede 
klantgerichte communicatie is dan es-

sentleet' 
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'En wat betreft de technische keuzes: 

wanneer ja als wddrigcm poratte gaat op-

. schalen, dan denk ik_dat `e moet;uitgaan 

van •nstaltatles die 'no-vignet, zijn. Voor 

corporaties geldt dat ze M Ieder geval re= 

kenmg moeten houden met_ -de zege- 

naamde Standaard en Streefwaardèn, 

maar die vind Ik persoonlijk niet zo bod-

- end. Ik wil zelf veel liever YT-ready' zijn. 

Bq' warmtepompen is het immers zo dat 

het apparaat zulniger draalt naarmate de 

temperatuur verder omlaag kan. Dat Mikt 

ook . telkens weer uit nieuwc, rapporten -

die uitkomen over projecten waar munt-

toring heeft plaatsgevonden- Als de wo-

Ong LT-ready Is kun je straks uit de voe-

ten met of een LT-warmtenet of een al 

dan niet hybride LT-warmtepomp"  

• Denk ie dat de lnstollotkbronche 

berekend h op hoor rook binden de 

energietntnsitlel 

Aan de producenten'~ Installates zal 

het In leder geval niet ~n. We zien een 

constante stroom nieuwe en .Innovatleve . 

producten op de markt komen. AI le beno-

digde technieken zijn inmiddels wel zo'n : 

beetje op de markt gebracht, ga maar kij-

ken op bijvoorbeeld Duurzaam Verarmd 

of de VSK beurs. Maar tegelijkertijd-heeft 

de Installatiebranche het enorm druk En 

dat alleen ai roet het onderhoud vangas-
ketelst Je hebt veel kleine bedrijven, die 

bil wijze van spreken eens in-de drie laar : 

een dagje uittrekken voor een. bezoek aan : _ . 

zo'n beurs. Vervolgens- duurt het in zon 

bedrijf nog een hele tijd voordat ze daad- 

werkelijk aan de slag gaan met nieuwe 
. technieken.: Daa r zit dus een filnke vertra-

ging: om dat proces te versnellen, stimu- • - 

teren we als TKI bijvoorbeeldflet opzetten 

van een kopgroep van de zes grootste in-

staliatiebureaus :van Nederland. Deze: 

mensen gaan aan de slag met de nieuwste 

Installaties. Het is de bedoeling dat ze de 
1. ervarïngen die ze opdoen vervolgens. de-

len met hun collega's. Tegelijkertijd halen 
ure binnen dit project ook innovallevra- 

gen vanuit de sector op. Bijvoorbeeld hoe 

de instállatletljd van duuncame Installaties.. 

-kan worden_gehalveerd.Je wilt toe- naar 

vergaande Industrialisatie en plug-and-

p1wr oplossingen, anders komen we ge-
woon tijd tekort om alle Woningen op lijd 
aan te pakken.' 

. 'De:grote instatlatiebedrtjven zijn er In-

middels allemaal van doordrongen dat ze 

binnen een laar:of tien;alleen nog duurza-

me Installaties ,doen, Maar dat betekent 

uiél dat je je. mensen daarin mee moet die-

men. Je moet áls.bedrtif een visie op déze.. . 

ontwikkelingen hebben, ook omdat ]e op . 

een andere manler.gaat werken. Al die 

nieuwli installalles zijn 'slim': ze. verstu-

- ren data naar de doud. Dan heb le het bi]-

voorbeeld over predlolve mointerionce: 

: preventief onderhoud aan. een installatie, 

voordat er lets misgaat Dat betekent •dat 

de fabrikant van die slimme Installaties 

anders.moet gaan samenwerken met de 

Instaltateur. Een voorbeeld:11h0 Daalder-

, op kan aan de.binnenkomende data zien 

dager lets-aan de hand is met een bepaat- 

r. 

•k 
1; 

de warmtepomp. Maar . Itho heeft geen 

monteurs in dieng dus :de Irudallatéur 

moet dan gericht en preventief de:kl`ant 

gaan helpen. Dat vraagt om een Compleet: 

nieuw samenwerkingsmodel:' 

• Hoe kunnen we ervoor twgeii Met . 

Inkóopproces voor urorrlrrgcoarpmolies 

- verg cmakke ijWt wordt7 

'Bij: het Mkpopproees Is. er nog serieus 

werk.aan.de'u•lnkeL Dáar vert►est.Ieder- . ' 

een pu.tijd. Het bedenken van de juiste, . 

oplossing•ts daardgor-soms duurder dan ' 

de oplossing zelf, wrat natuurlijk bizar 

Op ditmomentmag Iedereen nogletsvin- 

den. van eer; oplossing:.. typisch polder- 

landje Nederland. Maar die inspraak loopt 

wél in de papieren. Daarom proberen we 
met en allen de slag te maken naar Stan 

daardlsatie. Zodat :je niet meer hoeft te . 
discussiëren overeen basale vraag`ats hy 

bride,' all electrte of aansluiten op, eert 

warmtenet.' 
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'.Dat gezegd hebbend: op dit moment zit 

. er niks anders op dan. onvermoeibaar 

doorgaan met het enthousiasmeren van 

groepen bewonerw In poMdpatieprojec- : 

ten. Ik vermoed dat dit nog wel een tijdje 

- nodig zal bli]ven, totdat je op het punt 

komt dat mensen van elkaar horen hoe 

goed die uroning bevalt; sinds die Is ver--

duurzaamd lieer de uroningcorporatle. Oe 

etergierekedliíg :emtaag..:meer comfort,.. 
. ihetemaal pdmat Totdat we lokaal, maar .. 

colt nationaal dat tippkig point.hebben 

bereikt; zuilen ure, trog. even flink moeten . 

doorduwen. Daania ls deverdere opsct>a-

itng•waarschlJnlljk een stuk gemakkelq-

kér.': 

TKI URBAN ENERGY 
Topsector Energie 

•! 
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VOORBEELDUITWERKING 
Isolatiestrategieën zijn te koppelen aan Installatiestrategieën. Maar hoe zijn woningen te 

koppelen aan Isolatie- en Installatiestrategieën? Dat hangt erg af van de lokale situatie. 

Stap 1 bij het beantwoorden van die vraag is het In kaart brengen van de huidige staat 

van het vastgoed. Stap 2 Is het ontwikkelen van een visie op de opgave. Hieronder staat 

daarom niet de werkelijkheid, maar een werkelijkheid als voorbeelduitwerking van de 

geschetste redeneerlijn. 

KEUZECOMBINATIES 
ISOLATIE EN INSTALLATIE 
Op basis van de beschreven drie isolatiestrategieën, drie Installatiestrategieën, drie vuist-

regels en de specifieke kenmerken van de instailatieconcepten, ontstaat een beeld van hoe 

goed bepaalde installatieconcepten passen bij woningen die naar een bepaald Isolatie-

niveau zijn gebracht. Dat beeld is: 

Als in deze fabel een groen bolletje staat, betekent dit dat de installatie goed kan 

functioneren, dat de woning comfortabel kan zijn en dat de energielasten betaalbaar 

kunnen blijven. 

Als er een rood bolletje staat, gaat het op één of meerdere van deze punten niet 

goed. Een lucht-water warmtepomp (1A) zal bijvoorbeeld In een MT-woning zowel 

moeite hebben om de woning op temperatuur te houden, alsook zorgen voor een 

hoge energierekening. 

Als er een geil bolletjE° staat, is er kans op een goed functionerende installatie, maar 

is het makkelijk om ontevreden te eindigen. 

DUURZAME INSTALLATIES 

+ STRATEGIE: ALL ELECTRIC 

1A Luchtlwaterwarmtepomp 

18 Ventilatiewarmtepomp 

1C Lucht/water warmtepomp MT 

ISOLATIESTRATEGIE 

LT LT plus MT 

r♦ 
• 0 0 00 

ZA Bodemwarmtepomp 

28 PVT warmtepomp 

2C Bodemwarmtepomp MT 

3A Lucht/lucht warmtepomp 

4A Infraroodpaneel / elektrische ver-warming 

—> STRATEGIE: ALL ELECTRIC READY 
1A Lucht/water warmtepomp 

1B Ventilatiewarmtepomp 

3A Lucht/lucht warmtepomp 

+ STRATEGIE: HYBRIDE 

1A Lucht/water warmtepomp 

1B Ventilatiewarmtepomp 

3A Lucht/lucht warmtepomp 

k.. 

• 

A 

. 

i 

0 
i ; 

i •• 

! s̀« 

• ;; 

0 :: 
0 ;; 

N vt. 

N.v.t. 

H.vt. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

; 

0; 

H.vt. 

N.v.t. 

N vt. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. ; 

• eris zkht op dat dit in de toekomst goed wordt. Door is verdere verbetering van de wormteponp-
techniek voor nodig, zodat dit type wormtepompen aak met acceptabele rendementen (tets) hogere 
oonrvertemperoluren kan reollseren. 

•• technisch goed, moorhoog energiegebrulk 
.; bri dit type installatie is hel energlegebrulk erg hoog ais de installotle in bedrrif is om acceptabele 

energlebsten te houden, mag de !"helle dus weinig in bedrif zin. Dat kon blfioorbeekl als de 
woning zéttr goed geisoleerd Is of als de bewoner vonk van huls & 
n/d goed ois hoofdvewarming. moorwd goed als blivrrurarmhg, bWoorbeeld to deslaapkomers 
als een warmtepomp met Noervenwarming de begane grond verwarmd. 
gedurende de periode van de tussenstap jop weg naral eleclrk). Lel op: bli deze hstalblk!keures 
wordt nog gebruik gemookt von een cv-ketel! 
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ISOLATIESTRATEGIE 
OP BASIS VAN WONINGTYPE 
Uitgaande van de woningkenmerken zoals beschreven In Hoofdstuk 2, Is een Inschat-

ting te maken van hoe moeilijk het Is om een bepaalde isolatiestrategie te realiseren. 

De nadruk ligt daarbij op de investeringskosten. 

Let opa 
• hlerbr is er va wltgegoon dot de woning zkh quo schllkwalite.t in oorspronkelijke stoor bevindt! 

indien ol sign.fconte schilverbelering !s doorgevoerd, kan dltde siruatle zowel vergernokkeiljren 

ols bemoeipjken. vergemakkelijken, omdat minder stoppen hoeven te wollen gezet Bemoedi ken, 

omdat in het verleden nier marhetnu gewenste nlveau is gerenoveerd en er een desinvestering 

zou plaatsvinden als de woning nu opnieuw helemoal onderhonden genomen zone worden. 

• dit tas een voorbeelduitwerkt ig en niet gebaseerd op een dataset mel doodwerkelli*k vastgoed. 

Rood wil hierbij zeggen dat de strategie naar verwachting vrij uitdagend is, gen° da 

deze naar verwachting gemiddeld uitdagend is, en groen dat er naar verwachting 

weinig tot geen aanpassingen nodig zijn. 

s" 

' ISOLATIESTRATEGIE 

LT LT plus 

i 

0 i 

Type bouw 

• Rijwoning 

+ Vrijstaande woning 

Appartement 

Bouwjaar 

Voor1945 

1945-1975 

1976-1995 

1996-2005 

Vanaf 2006 

Voor 1945 

1945-1975 

1976-1995 

1996-2005 

Vanaf 2006 

Voor 1945 

1945-1975 

1975-1995 

1996-2005 

Vanaf 2006 

MT 

! 

• 

STRATEGISCHE KEUZES MAKEN 4 8 IN DUURZAME INSTALLATIES 



Enkele voorbeeld-redeneringen ter illustratie van de gegevens In de vorige tabeb 

• Een grondgebonden woning uit 1965-1975 heeft meestal een spouw van 6 cm en houten 

verdiepingsvloeren. De spouw is vaak vervuild met metselbaarden, waardoor spouw 

muurisolatie Iets minder effectief Is dan bij een schonere of diepere spouw. Door de vaak 

houten verdiepingsvloeren Is het moeilijk om goede kierdichting te bereiken. De afgelo-

pen jaren Is ervaring opgedaan met het renoveren van dit type woning naar LT-niveau 

door een volledige nieuwe schil aan de buitenkant van de woning te plaatsen. Dit werkt 

weliswaar goed, maar is kostbaar. Er zijn Inmiddels ook praktijkvoorbeelden waarbij dit 

type woningen naar LT-niveau Is gerenoveerd binnen de bestaande schil, door een com-

binatie van spouwmuurlsolatie, hr++ In nieuwe kozijnen, vloer- en daklsolatie en een 

ventitatiesysteem met warmteterugwinning. Dit Is nog steeds kostbaar, maar goedkoper 

dan een nieuwe schil om de woning. 

• Een grondgebonden woning uit 1976-1995 heeft meestal een ruimere spouw en beton-

nen verdlepingsvloeren. Hierdoor is spouwmuurisolatte effectiever en Is klerdichting Iets 

makkelljker,'Vanaf midden jaren '80 Is er ook vaak al gebruik gemaakt van mechanische 

afzuiging, waardoor er al een aantal kanalen In de woning Is weggewerkt. Er zijn partijen 

die gebruik maken van die kanalen en, samen met luchttoevoer via eenplenum` In de 

halloverloop, de mechanische afzulgingvervangen door ventilatie met warmteterugwln-

ning. Hierdoor is het minder kostbaar om de woning naar LT-niveau te brengen. Er kan 

daardoor bijvoorbeeld vaker gebruik gemaakt worden van de bestaande kozijnen. 

Een LT-lsolatlestrategle geeft de garantie dat er te kiezen valt uit duurzame Installaties die 

hebben bewezen dat ze de woning goed en betaalbaar kunnen verwarmen. Bij woning-

typen waar de LT-isolatiestrategie haalbaar Is -- In bovenstaande voorbeeld in principe 

vanaf 1976-• zou dat om die reden zijn aan te bevelen. 

Waar de LT-isolatiestrategie uitdagend Is — In bovenstaand voorbeeld op alle plekken die 

rood zijn— wil dat nog niet zeggen dat de LT-plus of MT-isolatiestrategie per definitie is aan 

te bevelen. Het kan namelijk, ook al is het uitdagend, nog steeds tot de meest betaalbare 

oplossing leiden vooraardgasvrij verwarmen op woningniveau, omdat installatieconcepten 

die warmte leveren op MT-ntveau over het algemeen duurder In aanschaf en gebruik zijn. 
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INSTALLATIE 
OP BASIS VAN 
WONINGTYPE 
Gebaseerd op hoe uitdagnd een bepaal-

de isolatiestrategie is bij bepaalde wo-

ningtypen en welke installaties zijn aan te 

bevelen bij bepaalde isclatiestrategieèn, 

is uiteindelijk ook de kolpeling te maken 

tussen aan te bevelen installaties bij be-

paalde woningtypen. 1 

In naaststaand voorbeelr. is ervan uitge-

gaan dat een woningcoiporatie een (op 

papier) eenvoudige isolatiestrategie heeft 

en ervoor heeft gekozen!om bij elk com-

plex de Isolatiestrategie Iloe te passen die 

de laagst mogelijke warmtevraag geeft 

die'gemlddeld uitdagend' te realiseren is. 

Kortom: in de tabel bij latiestrategie op 

basis van woningtype' ts•dat per woning-

type het meest linkse geld bolletje. 

Let op: 
• het vomhedd klemoost hoedt geen rekenkg 
mei de beschikboorheid var opstelruimte voor 
de hsinkotles!Doorwor is fen type-lndelhg 
op basis von bouwjoor en drie bouwtypes niet 
precies genoeg. • 
• de kieurcodering hlemoost Is gebaseerd op de 
situolle nodot de gekoren isolotiestrotegle is 
toegepostt 
• dit h een voorbeeldultwerkM en niet ge-
boseerd op een dotosetme daadwerkelijk 
vos►goedl 

RIJWONING 

DUURZAME INSTALLATIES 

GEKOZEN —> 

STRATEGIE: ALL ELECTRIC 

1A Lucht/water warmtepomp 

18 Ventilatlewarmtepomp 

1C Luchtlwater warmtepomp MT 

2A Bodemwarmtepomp 

28 PVT warmtepomp 

2C Bodemwarmtepomp MT 

3A Lucht/lucht warmtepomp 

4A Infraroodpaneel / elektrische verwarming 

+, STRATEGIE: ALL ELECTRIC READY 

IA Luchtlwater warmtepomp 

1B Ventilatlewarmtepomp 

3A Lucht/lucht warmtepomp 

Voor 1945 

MT 

0 •• 

+• 

:: 

::. 

•'.: 

1945-1975 

LT plus 

+ 

0 

• 

si•̀ 
• 
J. 

1976-1995 

LT 

0 

04* •• 

ii• • 

• 

1996-2005 

LT 

0 

• 

ii•̀ 
. 

.0* 

Vanaf 2006 1 

LT 1 

s•i • 
+ 

; 

+} STRATEGIE: HYBRIDE 

IA •Luchtlwater warmtepomp :: ;;  
. 

;;. 
. 

1B Ventilatlewarmtepomp 

3A Luchtllucht warmtepomp 

:: 

•'.: 

+ 

` 

` 

.+„ 
. 
; 

` ` 

+ 

• er is zkht op do f dit h de toekomst goed'wordt. Door is verdere verbefehg von de uwnnrepomptechnfek voornodlg, 
zodotdit type uwrniepompen ookmet occeptobele rendementen (lets) hogere eonvoettempeeturen kon iMiseren. 

•• technisch goed, moorhoog energlegebrulk. 
brdb' type lnstolbrie ls het energlegebrulk rrg hoog ols de Installatie h bedrijf is. Om ecceprobele energielasten te houden, mop de 
lnstollotie dus weinig h bedrljf zljn. Ootkon brywrbeeld els de woning zéfr goed geTsoleerd h of ols de bewoner vaak von huls ls. 
niet goed ols hw fdveumrming, moor wel goed els bljverwormkQ brivoorbeefd h de sloopkomets als een wormteponp 
met vloerverwormbng de begone grond venuormd. 

00 gedurende de perbde von de tussenstop (op weg naar all elecMcj. Let op: br deze instollottekeuzes wordt nog gebruik gemokt von een cv-kets f 
.; n.v L omdat deze instollorle nier meer relevant is nodot de gekozen lsobtiesitategle k toegepast. Doorn kon de beoogde elndsttuofte qua 
"' bnstallotle dkect worden bereikt 
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Voor1945 

MT 

•• 

! ++ 

• »» 

` »» 

Vanaf 2006 

LT 1 

• 
0 

0 4 

• 

VRIJSTAANDE WONING 

DUURZAME INSTALLATIES 

GEKOZEN ISOLATIESTRATEGIE 

-> STRATEGIE: ALL ELECTRIC 
1A Lucht/water warmtepomp 

1B Ventllatiewarmtepomp 

1C Luchtlwater warmtepomp MT 

ZA Bodemwarmtepomp 

26 PVT warmtepomp 

2C Bodemwarmtepomp MT 

3A Luchtllucht warmtepomp 

4A Infraroodpaneel 1 elektrische verwarming 

STRATEGIE: ALL ELECTRIC READY 

1A Luchtlwater warmtepomp 

18 Ventilatlewarmtepomp 

3A Lucht/lucht warmtepomp 

STRATEGIE: HYBRIDE 

1A Lucht/water warmtepomp 

1B Venfllatiewarmtepomp 

1975-1995 

LT plus 

• 

t, 

+ 

00 
0 »: 
0 ♦» 

JO* 

.;: 

«,!* 
:• 

1945-1975 

LT plus 

+ 

! + 

00 
Ie '+» 

Ie »» 

♦ 

; . 

+♦.: 

;;  
:+ 

1996-2005 

LT 

0 

* 
*4 

 ♦ 

• 

:.'. 

!,•. 
• 

♦';  

:•% 

:: 
t.'+ 

;+s 

kii 
t+ 

3A Luchtllucht warmtepomp 1 • .- dir + 

• 

4i• 
. 

fik 
• 

!•rir 

+ er h zicht op dot dlt 1R de toekomst goed' uxrdt. Door is verdere verbeterbg von de wormtepanptechniek voor nodig 
zodat dtt type wamtepompert ook metocreplobele rendementen (lets) hogere aamroeRerroemturen kon reollseren. 

+. technisch goed, moorhoag energiegebrulk. 
blj dlt type hstallatie ishet energiegebmik erg hoog oh de ktstollotle in bedrli(h. Om occeptobele energtdosten te houden, mag de 
tnstallotle dus weinig in bedrtj(ztpr. Dot kal bltYoorbeeid ah de woning zéérgoed geïsoleerd is ojoh de beumner wok van huls ►s. 

»•+ nietgoed dshwfdv mina moor welgoedots bilha wnktg, bGveorbeeld kt desloapkomers ols een warmtepomp 
met Noervenuormhg de begone grond vewa nd. 
gedurende de penlade ven de lussetWop jop weg naar oli electrtcj. Let op; bf deze insiallotlekeuzes wondt nog gebruik gerrmokt val een cv-ketell 

J, n.v t. omdat deze tnstolloYe niet meerretevont is nodot de gekozen holotfestmtegie h toegepast: Donna kon de beoogde elndsllltotle qua 
'ii Installatie direct worden bereikt 
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Let op: 
• het voorbeeld hiemoost houdt geen rekening 
met de beschlirboorheld von opstelmimte voor 
de lnslolioties+Doorvoor Is een type-Indeling 
op basis van bouwpa en drie bouwtypes niet 
precies genoeg. 
• de kleurcodering hiemoost is gebaseerd op de 
situatie nodot de gekozen isolatiestrolegie h 
toegepost! 
• dit is een voorbeelduitwerking en niet ge-
boseend op een dotoset met doodwerkelijr 
vestgoed! 



APPARTEMENT 

. DUURZAME INSTALLATIES 

GEKOZEN ISOLATIESTitkTEGIE 

+ STRATEGIE: ALL ELECTRiC 

1A Lucht/water warmtepomp 

1B Ventilatiewarmtepomp 

1C Lucht/water warmtepomp MT 

ZA Bodemwarmtepomp 

2B PVT warmtepomp 

2C Bodemwarmtepomp MT 

3A Lucht/lucht warmtepomp 

4A Infraroodpaneel ( elektrische verwarming 

+ STRATEGIE: ALL ELECTRIC READY 

1A Lucht/water warmtepomp 

Voor 1945 

LT plus 

0 
* 

*« 

1945-1975 

LT plus 

0 

+ 

;,•* 

1976-1995 

LT 

• 

s 
;;• 

1996-2005 

LT 

0 

+ 
;;  

Vanaf 2005 1 

LT 

0 

+ 
;*; 

1B Ventilatlewarmtepomp 

3A Lucht/lucht warmtepomp 

-> STRATEGIE: HYBRIDE 

1A Luchtlwater warmtepomp 

1B Ventilatiewarmtepomp 

3A Lucht/luchtwarmtegomp 

•* 
» 

40* 

;`,*+ 
• 

;•++ 
. 

;,; 

!« ♦ 

;;, 

erts zicht op dat dit in de toekomst 'goed' wordt. Door is verdere verbeterhg varn de umn ntepomptechnlek voornodg 
zodat dil type wormtgmmpen ook met occeptobdt rendementen jletsj hogere oomroertemperolumn kan realiseren. 

.+ technisch goed, moorhoog energlegebnrbk. 

.« bli dit type lnstallatle ishet energiegebruik erg hoog oh de kwollotle in b~if ts, om t ameptobele energtelosten te houden, rang de 
hstollo tle dus weinig kn bedrij f zli n. Dot kul biilroorbeeld els de wming zéér goed gelseleend is of ols de bewoner vaak ron huts t£ 
nlet goed atshoofdve uwnkng, mo« wel goed als bilor wmming, brlvombeeid Iz de sloopkomers als een wormteporryn 
met vloerverwarming de begon grond verwarmd. 
gedurende de perbde von de tussenstap (op weg non! oli elecirk). Let op: bl1 deze tnstallatlekeuzes wordt nog gebruikgermokt van een cv-ketdi 

;. n.vJ. armdei deze installotk Met meerrekmant is nalat de gekozen isolotkstrotegle ls toegepost. Doorna kan de beoogde eindshwtle qua 
Installatie direct worden bereikt 

Bij voorafgaande drie tabellen bete-

kent groen dat de kans groot Is dat de 

installatie gaat matchen met het wo-

ningtype, een geel bolletje betekent 

dat de kans redelijk is dat de installatie 

gaat matchen met het woningtype en 

een 0d bolletje betekent dat de kans 

klein Is dat de installatie gaat matchen 

met het woningtype. 

Op basis van daadwerkelijk inzicht In 

de staat van het vastgoed en hoe uit-

dagend het In die situatie is om een 

bepaalde isolatiestrategie te realise-

ren, zou deze tabel opnieuw moeten 

worden ingevuld. Dat zou dan bij 

voorkeur ook per complex gebeuren 

In plaats van per woningtype-bouw-

jaar. Dat gaat te ver voor deze publica-

tie. 

Let op: 
• hei voorbeeld hiemoost houdt geen rekening 
met de beschikbaarheid von opstelruknte voor 
de Installaties! Doorvoor is een type-indeling 
op basis von bouwjaar en drie bouwtypes niet 
precies genoeg. 
• de kleurcodering hiemoost Is gebaseerd op de 
situatie nodbt de gekozen ksolotiestrotegie Is 
toegepast! 
• dit is een voorbeelduitwerking en niet ge-
baseerd op een dotosel met doodwerkelij k 
vostgoedl 
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"KiB en RGS, goed 
bruikbaarvoor lange termijn_ 

verduurzaminpstrategie" 
Edwin Meeuwsen (sectormanager on-

derhoudNL en secretaris van Stichting 

RGS) geeft aan hoe het gedachtegoed 

van Stichting RGS aanslult op het maken 

van strategische keuzes bij Installaties, 

en meer In het algemeen op het ontwik-

kelen van een lange termijn verduurza-

mingsstrategle. 

• Resultootgerkhtsomenwerken - of RGS 

- k een begrip moor niet voor iedereen. 

Kun fe het kort toegchtent 

Vroeger had ie samenwerking tussen op-

drachtgever en opdrachinemergebaseerd 

op een door de opdrachtgever opgesteld 

bestel. de zogenaamde Inspanntngsge-

rkhte samenwerking. Echter, dat ging 

voorbij aan de kennis en kunde van deop- 

drachtnemer. Het kenmerk van resultaat-

gericht samenwerken ísda t een opdracht-

gever op een andere -wijze uitvraagt: hij 

schrijft een gewenste kwaliteit voor - In 

functionele termen maar de maatrege-

len om dat resultaat te bereiken worden 

aan de opdrachtnemerovergelaten. Daar-. 

toe kan de opdrachinemer een aantal 

scenadds ontwikkelen en uiteindelijk 

kiest de opdrachtgever voor één scenario. 

Stichting RGS is een onafhankelijke orga-

nlsatle uwarin de drie branche•organisa-

ttes Aede% Bouwend Nederland en 

OnderhoudNL samenwerken om de ont-

wikkeliegenop resultaatgerichte samen-

werking vorm te geven. Reden voor deze 

oprichting, in 2014. was onder andere de 

publicatie en promotie van de Leidraad 

Resultaatgericht Samenwerken, een pro-

cesmodel voor samenwerking tussen op-

drachtgevers en -opdrachtnemers. Het 

doel van de' stichting ts het uitdragen van 

het RGS-gedachtengoed en het bevorde-

ren van meetbare kwaliteit van vast-

goedonderhoud: Daarin speelt de nor-

menset Kwaliteit In Balans een 

belangAjke rot Een functionele spedfl-

catie: vereist namelijk dat de gewenste 

- Mrwfltdt meetbaar en bespreekbaar 

wordt gemaakt. Daarvoor 13 Kwaliteit In 

Balans ontwikkeld, of kortweg K1B. Je 

kunt daar vervolgens keuzes in maken 

doorvoor een kwaliteitsniveau te kiezen. 

EikeRiB-norm Is verdeeld In zes catego-

rleEr. van O tot 5, waarbij niveau O de 

hocgste,graad Is. Kwaliteit in Balans is 

vooral gertcht op de bestaande bouw. 
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.n kwatiteltsniveau flateen opdrachtge-

ver voor ogen heeft is vaak lastig concreet 

meetbaar te maken, terwijl je er wel op 

wil sturen. Toegankelgkheld . bijvoor. 

beeld, of'geseblkt vooroudered. Wat be-

lekent dat allemaal? Heb je het dan over 

de breedte van deuren? De aanwezigheid 

van een fiff? Wij hebben geprobeerd om 

met elkaar normen te bedenken voor dat 

soort wensen. Zo maak je steeds meer 

dingen vatbaar en-meetbaar. 

- is juflledoel doorbij om alle mogef jke. 

onderwerpen mee te nemen? 

tin feite wdLAlies wat een opdrachtgever 

belangrijk vindt willen we meetbaar pro-

beren te maken. We hebben de veelheid 

aan onderwerpen geordend aan de hand 

van zeven kemthema's, zoals vegighetd, 

gezondheid, energle en gebrutkskwaiiteft 

Als je bijvoorbeeld de link legt naar Instal-

laties, dan zie je dat er vooral die thema's 

dwarsverbanden zqn. Denk aan veiligheid 

van .Installaties, geluldshlnder. gewenste 

hrrhfkwatfte t energieprestatie of ge-

brulksgemalL 

- Juffie zijn met een nieuwe verste von 

hei normenboek bezig? 

Klop; het huidige normenboek stamt uit 

-2076 en wordt momenteel herzien. Het 

streven ts dat ure rond:de bouwvak :een 

nieuwe editte afhebben. Bij de tolstand-. 

koming zqn onder , andere mensen van 

Installatie- en onderhoudsbedrijven be-

trokken en ook een flink aantal. experts, 

onder andere van Aedes.-Het Installatie-

deel is behoorlgk uitgebreid, met name 

norm 11 over de energleprestatie is ingrij-

pend herzien en uitgebreid. Dat betreft 

bijvoorbeeld energielabel, energlever- 

brink en wannteweerstand bij bestaande 

woningen. Maar .00k bijvoorbeeld norm .... 

-61 over €,apaciteit regelbaarheid en velli-

-ge wertdng-van rulmteverwarrrNng, of 

norm 6b..~— Capaciteit warmwater 

voorziening.: 

•, Hoe gaat een wonlbecorporalle In de 

pmktif7e.00n dedoq inethet normen-

boek? 

Je kunt RG5 op verschillende manieren 

aanvliegen. Je hebt corporaties die vrij 

.snel de markt erbq betrekken, omdat ze 

werken vanuit een nEgie-rol. Dergelijke 

corporaties laten ook de planontwikkeling 

over aan de markt en ze laten zich ook 

wat betreft het prestatlentveaa voortich-

ten door de markt Een andere corporatie 

vindt het juist belangrijk am zelf het ge' 

wenste prestatleniveau te.bepalen; maar 

'laat de Invulling daarvan aan de markt 

. over, Je hebt daar dus verschillende~ 

ken in,:afhankelijk van de strategische, 

keuze van corporatie; 

• In hoeverre sluiten KIS en RGS oen op 

eert verduvrzangóg trofegfe ~ing 

210507 

iGB en RGSslutten sowieso heel goed aan 

op een lange termijn strategie voor een 
woningbestand. Want juist door een re-

sultaatgericht scenario te maken met als 

einddoel 2050 krijg je de rvlmte 'om je . 

plan In fases:uit te voeren. Daarin Is de 

laatste jaren ,de verduurzamingstrategle 

bggekornen,.deze moestdusdoor de.par-

,tijen er ingMochtere worden. Het Is na- 

tuuriijk eMetent afs 'de verduurzaming 

daarbtl aanstult opde reeds geplande na-

tuurl jke:onderhoudsmomenten. Dus als 

een lnstallatie bljvoorbeeldon zes of ze-

venjaarrest-levensduur heeft dan kun je 

ahrast beginnen met tenteren en dan tra 

zes ordeinsbgatle aanpakken. 

• Op prestotiessfuren Is een belangrijk en 

een veelomvattend onderwerp, zeker ook 

In de energietro~e. Vind je dat de 

publkoties von Sfkhfing M95eed 

consluiten op de Inhoudvdn Wmteglsl*e 

keuzes moken• In. duurzame lnstolJciles7 

be KM-publicatie kijkt meernaar het hel-
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der krggea van de vraags~BcE fie en 

het meetbaar-maken van prestaties en Is 

breder dan alleen Irlsta[laftes. KB kun je 

daarnaast-ook heet goed gebruiken voor 

mon tering. wat bijvoorbeeld bij warmte-

pompen een be~ punt hL De pubs- 

catle ̀Strategtsrhe keuzes' bevat veel in-

staMetechntsdre Informatie die handig 

.ls.bq hetmakenvan keuzes en het uttvae-

ren daarvan: Ik denk dat deze publicaties 

eikaar dan ook bed mooi aanvullen. 

ONDERHOUD 
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HOOFDSTUK 6 
VAKTAAL UITGELEGD 
Onderstaand staat voor een aantal belangrijke vakinhoudelijke 

onderwerpen een beknopte toelichting. Voorverdere Inhoude-

lijke verdieping staat In BEpage 2 een overzicht van relevante 

1550 publicaties. 
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AFGIFTESYSTEEM 
Bij de toepassing van duurzame installaties wordt bij voorkeur met een zo laag mogelijke 

temperatuur verwarmd, vanaf 35'C. In de bestaande bouw zijn doorgaans al afgifte-

systemen aanwezig In de vorm van radiatoren of convectoren. Meestal wordt gekeken of 

bestaande systemen gebruikt kunnen worden. Oe keuze van het afgiftesysteem hangt 

nauw samen met de aanvoertemperatuur en de isolatiewaarde van de woning. Afgifte-

systemen zijn onder te verdelen in water- en luchtafgifte. 

BESTAANDE RADIATOREN VERVANGEN! OF NIET? 

Zo mogelijk wordt het bestaande afglftesysteem hergebruikt Dat betekent dat de woning 

voldoende geisoleerd moet zijn om met een aanvoertemperatuur van maximaal SOOC de 

woning te kunnen verwarmen met deze bestaande radiatoren. Als dat niet blijkt te lukken, 

dan kan voor nieuwe lage temperatuur radiatoren of convectoren of vloerverwarming 

worden gekozen. Op basis van dynamische energieberekeningen of vanuit comfort-

overwegingen kan deze gifweging worden gemaakt. 

Met een dynamische verliesberekening wordt aan de hand van lokale klimaatgegevens 

(temperatuur, wind, zoninstraling en luchtvochtigheid) leder uur berekent wat de warmte-

vraag en binnentemperatuur van de woning Is, rekening houdend met de geometrie en 

thermische massa van het gebouw evenals interne warmtelast. 

Uit praktijkervaringen blijkt dat in kleinere woningen de bestaande radiatoren vaak kunnen 

blijven zitten, vermoedelijk omdat die relatief vaak overgedimensioneerd zijn t.c.v. het 

reële warmteverlles. Ook Is er de afgelopen jaren bewijslast opgebouwd met woningen met 

een netto warmtevraag kleiner dan 50 kWhlmz/jaar, waar de bestaande radiatoren goed 

blijken te functioneren. 

Oe verwachting bij midden of hoge temperatuur warmtepompen Is dat het afgiftesysteem 

in de woningen gehandhaafd kan worden. 

Let op dat bestaande langere radiatoren vaak eenzijdig aangesloten zijn (aanvoer en retour 

boven elkaar). BIJ de overgang naar een LT aanvoertemperatuur kan dit problemen opleve-

ren en is het aan te bevelen om de aansluiting om te bouwen naar tweezijdig. 

LEIDINGEN NAAR RADIATOREN 

Bij een nieuw watergedragen afgiftesysteem voor een warmtepomp wordt In de regel ge-

bruik gemaakt van een hoofdtelding van 28 mm (vanaf 8 kW 32 mm) en radlatorleidingen 

van 22 mm. Dit is het geval als er een verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuurzltvan 

5 tot 10'G Een traditionele cv-installatie heeft juist vaak een hoofdleiding van 22 mm en 

radiatorleidingen van 15 mm, waarbij het verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur 

20'G is. 

Bij renovatie blijft het leldingnet vaak onveranderd en dat levert In de praktijk nooit 

problemen op. Let echter wel op indien er een éénpijpssysteem Is (dit komt weinig voor). 

INREGELEN AFGiFTESYSTEEM 

Bij het installeren en inregelen van de installaties moet ook het afgiftesysteem (opnieuw) 

worden ingeregeld. Het gaat om het Instellen van het maximale vermogen van de radiator 

bij de gevraagde ruimtetemperatuur. Bij warmtepompen moet het afgiftesysteem worden 

gespoeld en waterzijdig worden ingeregeld. Daarvoor moet wel een leldingnetberekening 

worden gemaakt 

Radiatoren moeten zijn voorzien van instelbare ventielen (dynamisch of statisch) om ze in 

te kunnen laten regelen door de installateur. 

VENi11ATOREN OP RADIATOREN 

Verwarmen met een lagere aanvoertemperatuur duurt langer dan met een hogere aan-

voertemperatuur, met name wanneer de buitentemperatuur laag is. Door het toepassen 

van ventilatoren op, in of onder de radiatoren kan dit gedeeltelijk gecompenseerd worden. 

Reguliere radiatoren kunnen hierdoor meer warmte afgeven. Oe ventilatoren maken echter 

wel geluid en hebben stroom nodig. 

VLOER-. WAND- EN PLAFONDVERWARMING 

Vloerverwarming Is bij nieuwere woningen vrijwel standaard. Het geeft een gelijkmatige 

temperatuur in de woning en kan veel warmte afgeven bij lage aanvoertemperaturen. In de 

bestaande bouw is het echter lastiger toepasbaar, omdat de gehele woning (of tenminste de 

woonverdieping) moet worden leeggeruimd. Ook komt er extra opbouwhoogte door de 
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AFG I FTESYSTEEN` 
leidingen, wat het afkorten van deuren meestal noodzakelijk maakt. De verdeler van de 

leidingen moet ergens een plek krijgen en er moet een nieuwe afwerkingsvloer komen. Om 

die reden Is vloerverwarming bij renovatie Vn de sociale huursector) minder populair. 

Plafond- en wandverwarming kunnen In theorie een oplossing zijn, omdat ze minder 

Ingrijpend zijn om aan te brengen. Het soort comfort dat ze brengen wordt echter minder 

gewaardeerd dan vloerverwarming. Bij plafondverwarming wordt het hoofd meer 

verwarmd dan de voeten. Bij wandverwarming wordt één kant van het lichaam meer 

verwarmd dan een andere kant Ook zal het midden van de kamer koeler zijn dan de rand. 

Tenslotte kan niet meer makkelijk geboord worden in de wand. 

LUCHTAFGIFTE SYSTEEM 

Op het moment van schrijven wordt veelal water toegepast als afgiftemedium, maar lucht 

lijkt aan populariteit te winnen. Vaak in de vorm van een altco die (ook) kan verwarmen. 

Ook worden oplossingen gezocht voor het combineren van balansventilatle en warmteaf-

gifte met een warmtewisselaar in het ventilatiekanaal. Dat is In de bestaande bouw lastiger 

omdat er kanalen moeten worden aangelegd die vrij lastig te verwerken zijn in de woning, 

maar er zijn al wel voorbeelden van projecten waarbij dit gelukt is. 

INFRAROOD PANELEN 

infraroodverwarming in woningen maakt gebruik van lange golf Infrarood straling. Voor de 

bewoner voelt de straling van de infraroodpanelen aangenaam warm aan. De meubels die 

binnen het'zicht'van de straling staan, worden overigens ook warm. 

infraroodpanelen verwarmen direct de objecten en mensen die zich In het stralingsgebied 

van het paneel bevinden. Het bereik van een infraroodpaneel is 3 é 4 meter. Zodra men 
verder weg loopt, voelt de omgeving koeler aan. Infrarood panelen worden daarom vaak 

Ingezet als aanvullende warmtebronnen op plekken die de hoofdverwarming onvoldoende 

kan verwarmen of die slechts korte tijd verwarmd hoeven worden, zoals een badkamer. De 

panelen warmen snel op, binnen maximaal 15 minuten. 

Verwarmen middels elektrische weerstand - waar Infraroodtechniek feitelijk onder valt -

vraagt een groot aansluitvermogen, wat voor netwerkbedrijven extra druk op het netwerk 

Inhoudt. Een ander risico is dat wanneer de bewoners de panelen per abuis aan laten staan, 

er veel energie verloren gaat. 

BEREKENING VERMOGEN AFGiFCESYSTEEM 

Het vermogen van het (bestaande) afgiffesysteem om warmte toe te voegen aan de woning 

wordt weergegeven in kW en is te bepalen met een capacitelfsberekening of-tabel. Hoe dit 

berekend wordt hangt af van het afgiftemedium (water of tucht). 

Bij een afgiftesysteem gebaseerd op water zijn belangrijke elementen: 

• Het verschil in aanvoer- en retourtemperatuur In "C. 

• De volumestroom van het water in liter per seconde. 

Bij een afgiftesysteem gebaseerd op lucht zijn belangrijke elementen: 

• De luchtaanvoertemperatuur In *C. 

• De volumestroom van de lucht in ms per uur. 

Op woningntveau Is het afgiftevermogen op deze manier relatief makkelijk te berekenen, 

maar dit geeft geen garantie dat elke verblijfsruimte ook voldoende vermogen heeft. oe 

leveranciers van radiatoren en convectoren hebben handige Exceitabellen waarmee een-

voudig de afgifte bij verschillende aanvoertemperaturen berekend kan worden. 

Aanvullend kunnen leiding- en radiatorberekeningen gemaakt worden. Daarvoor Is onder 

andere informatie over Ieidingtengtes en radlatoraantallen en -types nodig. In de tabel. 

.-: . n~, 
PROFESSIONEEL 

hieronder staan suggesties voor hoe die berekeningen te maken zijn. 

•• • 

GEVORDERD 

HyTools van ]MI (Android/105) kan 
helpen bij het in kaart brengen en 
Inregelen van een systeem 
gebaseerd op radiatoren. 

WW;I Vabl, etc 
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MONOBLOCK OF SPLIT-UNIT 
Oe meest toegepaste warmtepomp voor de bestaande bouw is de lucht/water warmte-

pomp. Op dit moment Is die te krijgen in twee hoofdvarianten: een monoblock (soms ook 

monobloc genoemd) en een split-unit. Eind 2022 komt daar een derde variant bij: zonder 

buitenunit. Wat Is het verschil tussen deze varianten? 

WAT IS EEN MONOBLOCK "LUCHT/WATER WARMTEPOMP? 

Bij een monoblock zijn alle onderdelen - de ventilator, compressor, condensor, expansie-

ventiel en de verdamper - in één kast geïntegreerd, die ofwel geheel buiten staat ofwel in 

direct contact moet staan met de buitenlucht Het koudemlddel-circuit zit In deze kast, 

waardoor de installatie gemakkelijker is omdat er geen monteur met F-gassen certificaat 

aan te pas hoeft te komen. Uit de kast komt alleen twee geTsoleerde leidingen met het op-

gewarmde water (aanvoer en retour). Het binnendeel [hydrobloc) is bij sommige fabrikan-

ten voorzien van de regeltechniek en vaak gecombineerd met het boilervat. 

Het voor warm tapwater benodigde botlervat Is niet altijd onderdeel van een monoblock 

warmtepomp, maar kan wel in de unit binnen de woning zijn geintegreerd. Als dit niet het 

geval is, is een monoblock warmtepomp door een leek niet te onderscheiden van de bui-

tenunit van een split-unit. 

Een monoblock warmtepomp kan wel 6 meter van de woning afstaan, waardoor er leiding-

verliezen ontstaan. Olt Is te beperken door de leidingen goed te isoleren. 

Bij een storing gedurende het stookseizoen kunnen de leidingen en het apparaat overigens 

onherstelbaar beschadigd worden door bevriezing. Ook verbruikt de monoblock meer 

energie als gevolg van het op temperatuur houden van de watervoerende lefdingen. 

WAT IS EEN SPLIT-UNIT LUCHT/WATER WARMTEPOMP? 

Bij een split-unit warmtepomp is er een bultenunit en een binnenunit aanwezig. Deze twee 

staan met elkaar in verbinding via een koudemlddellelding. in de buitenunit zitten de ven-

tilator, verdamper en meestai de compressor. In de binnenunit vindt het condensatieproces 

plaats en bevindt zich een expansieventiel. 

WAT iS EEN LUCHT/WATER WARMTEPOMP ZONDER BUITENUNIT? 

Bij een lucht/water warmtepomp zonder bultenuntt zijn alle onderdelen geïntegreerd in 

een kast die binnen staat. Inclusief de ventilator. Er zijn twee relatief grote gevel- of 

dakopeningen nodig, met een diameter vanaf 160 mm. waardoorheen de benodigde lucht 

kan worden aangezogen en uitgeblazen. Voor het overige lijkt deze variant sterk op 

een monoblock Het koudemiddel-dreult blijft bijvoorbeeld in de kast en er komen alleen 

leidingen uit met warm water. 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN MONOBLOCK EN SPLIT UNiT? 

- Prijs: een split-unit uitvoering van de tucht/water warmtepomp Is doorgaans goedkoper. 

Bepaalde onderdelen van een buitenunit worden namelijk ook gebruikt in airco-onder-

delen en deze worden in massa geproduceerd. Monoblock-systemen zijn vaak iets duur-

der door het technische ontwerp. Een monoblock-systeem Is echter wei weer iets goed-

koper bij het tnstallatieproces omdat er geen i=-gassen certificaat voor nodig Is. 

• Prestaties: er zijn een aantal belangrijke verschillen als het gaat om prestaties. Bij een 

monoblock warmtepomp is een groter verdamperoppervlak beschikbaar. Er wordt daar-

door een iets hogere COP gehaald, wat leidt tot een Iets hoger temperatuurbereik. 

- Geluid: een monoblock-systeem is iets stiller doordat de ventilator op een lager toerental 

draait. Dit kan doordat de ventilator groter Is. 

- Benodigde opstelrulmte 6 afmetingen: wanneer er beperkte ruimte aanwezig is, zal eer-

der een split-unit systeem geadviseerd worden. De bultenunit kan bijvoorbeeld aan een 

gevel opgehangen worden omdat hij compacter Is dan een monoblock. Indien er bijvoor-

beeld geen grote tuin of plat dak is, flikt dat een betere optie. 

- Leidingen: een monoblock moet voldoende lucht van bulten kunnen halen. Daar zijn 

grotere buizen en leidingen voor nodig. 

- Installatie van de warmtepomp: niet elke monteur en installateur mag een split-unit 

warmtepomp Installeren. Daar Is een speciaal certificaat voor nodig omdat In het koude-

middelcircult met F-gassen wordt gewerkt Voor een monoblock geldt deze beperking niet. 

- Vorst:Eenmonoblocksysteemismeergevoetigvoorvorstenmoetdaarombeterworden 

geisoleerd, Inclusief de lefdingen naar de woning. 
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