
MODULERENDE WARMTEPOMP 
Een modulerende warmtepomp kan 

trapsgewijs meer of minder warmte op-

wekken, afhankelijk van de (voorspelde) 

warmtevraag. Een klassieke aan/ 

uit-warmtepomp kan dit nieten gaat sim-

pelweg aan of uit. Dit zijn zogenaamde 

'start-stops' die slecht zijn voor zowel het 

rendement, het comfort< als de levens-

duurvan de warmtepomp. Ais een warm-

tepomp vaak aan en uit schakelt heet dat 

ook wel 'pendelen'. Het pendelen wordt 

beperkt door het toepassen van een buf-

fervat De technische ontwikkelingen en 

nadelige gevolgen van pendelen hebben 

ertoe geleid dat aanlult-warmtepompen 

volgens veel partijen inmiddels een ge-

passeerd station zijn. Sommige fabrikan-

ten leveren zelfs alleen nog maar modu-

lerende warmtepompen. Het vermogen 

van de warmtepomp is gebaseerd op de 

benodigde maximale capaciteit die een 

beperkt aantal uren per jaar voorkomt. 

Bij bodemwarmtepompen zijn aan/ 

uit-warmtepompen nog heel gebruikelijk. 

Wet wordt dat dan meestal gecombineerd 

met een buffervat of een groot volume 

aan water In de vloerverarming, zodat 

pendelen alsnog geminimaliseerd wordt. 

Ook bij een modulerende warmtepomp Is 

vaak een minimale flow nodig omdat in 

de regel een warmtepomp tot maximaal 

30% van het maximumvermogen kan te-

rugregelen. Voor een 5 kW warmtepomp 

betekent dit dat je altijd 1,5 kW aan warm-

te kwijt moet kunnen In je systeem. 

Een bijkomende voordeel Is dat het voor 

een modulerende warmtepomp Iets min-

der belangrijk Is om een buffervat voor 

het cv-circuit te hebben, omdat het 

hoofddoel van zo'n buffervat Is om pen-

delen te voorkomen. Een buffervat Is 

echter ook voor andere doeleinden nut-

tig, zie de betreffende uitleg hierover. 

Tenslotte draagt een modulerende warm-

tepomp bij aan het afvlakken van pieken 

In de gevraagde elektriciteit, wat gunstig 

Is voor de netbelasting. 

INSTALLEREN EN INREGELEN 
Nadat een warmtepomp Is geïnstalleerd en in bedrijf Is gesteld moeten zowel de warmte-

pomp als de achterliggende cv-installaties ook nog worden ingeregeld. inregelen betreft 

het optimaliseren van de instellingen voor de lokale situatie. Als dat niet goed gebeurt 

zullen comfortproblemen en storingen vaker voorkomen en worden de beoogde rende-

menten waarschijnlijk niet behaald. Inregelen is geen eenmalig proces: als er lets aan de 

lokale situatie wijzigt — bijvoorbeeld er wordt een nieuwe douche geïnstalleerd of een kind 

gaat op kamers — dan moet de regeling ook worden bijgesteld. Ook Is het verstandig om 

tenminste de eerste twee jaar In de gaten te houden hoe de warmtepomp in de praktijk 

presteert. Vaak kan op basis van de praktijkervaring nog een flinke rendementsverbetering 

worden bereikt door de Inregeling te verbeteren. 

Meestal wordt gebruik gemaakt van het Ingebouwde regelsysteem van de fabrikant, omdat 

dit goed Is afgestemd op de specifieke warmtepomp. Warmtepompen zijn vaak verbonden 

met Internet en versturen een datastroom die gemonitord kan worden. instellen en regelen 

kan dan via de fabrikant op afstand gebeuren. Daar zijn kosten aan verbonden. Er Is op 

dit moment geen gestandaardiseerd dataprotocol voor de communicatie tussen regel-

systemen. Dit betekent dat de monitoring en regeling van de warmtepomp leveranciers-

afhankelijk Is en niet zonder meer te koppelen aan, bijvoorbeeld, de omvormer van de 

zonnepanelen. Vastgoedelgenaren en bouwbedrijven willen dit juist wél graag, omdat zo 

bijvoorbeeld slimmer gebruik kan worden gemaakt van op de woning opgewekte zonne-

stroom. Via extra hardware is weliswaar veel data alsnog te achterhalen, maar dat vraagt 

extra investeringen en de mogelijkheden om op afstand Installaties In te regelen zijn dan 

beperkter dan als er directe communicatie met de installaties is. 
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STOOKLIJN 
Het inregelen van een warmtepomp gaat grotendeels over aanpassingen aan de zogeheten 

'stooktijm'. 

De stooklijn beschrijft hoe de warmtepomp omgaat met een bepaalde (toekomstige) warm-
te- of koudevraag. Feitelijk zijn het de regels voor het functioneren van de warmtepomp. 

Stooklijnen worden steeds slimmer. Met een goede stooklijn kan niet alleen stroom be-

spaard worden en het percentage 'zelfgebrulk' (de door pv-panelen opgewekte stroom die 

direct door de woning gebruikt wordt voordat het wordt teruggeleverd aan het net) ver-

hoogd worden, maar ook de levensduur van de warmtepomp kan ermee verlengd worden. 

Een goede stooklijn Is voor elk gebouw en elke gebruiker (een beetje) anders. De leveran-

cier of Installateur van de warmtepomp houdt in de regel de regie over de stooklijn, die in 

overleg met de gebruiker kan worden aangepast. 

REGELEN PER VERBLIJFSRUIMTE 
Systemen om de temperatuur niet alleen met één thermostaat in de woonkamer, maar per 

verblijfsruimte te kunnen regelen, komen steeds vaker voor. RVO schrijft": -De EPBO til 

vereist dat er zelfregulerende apparatuur wordt aangebracht voor het reguleren van de 

temperatuur in aparte verblijfsruimtes. Oe zelfregelende apparatuur moet automatisch de 

venuarmings- en koeiingsoutput aanpassen bij wisselingen In de binnentemperatuur en op 

basis van andere parameters, zoals vooraf ingevoerde instellingen. 

Voorbeelden van apparatuur die aan de eisen voldoet, zijn: 

een thermostatische radiatorknop 

- een kamerthermostaat 

- een thermostaat van een ventilatorconvector 

- gebouwautomatiserings- en controlesystemen die de temperatuur 

reguleren per verblijfsruimte of -gebied 

Deze verplichting Is van toepassing bij nieuwbouw en bij bestaande bouw, wanneer één 

van de centrale warmtegeneratoren of een derde of meer van de afglfteilchamen (meestal 

radiatoren) wordt vervangen' 

NADELEN VOORDELEN 

Hogere kosten voor thermostaten en 
regelbaar afgiftesysteem 

Geen warmtelevering aan verblijfs-

ruimtes waar geen warmtevraag Is 

Je voegt extra dingen toe aan de 
woning die kapot kunnen gaan 

Mogelijkheid om een verblijfsruimte 
warmer te maken dan de rest van het 

huls 

16 ptrnsJ/•oaxulvvnl/bn4enuerceNu:t7tn-rrprhhg9temel- 

Het effect op het thermisch comfort 
en de energierekening is beperkt, 
zeker bij woningen die wat beter 
geisoleerd zijn 

In eik geval zullen In alle verblijfsruimtes regelunits geplaatst worden die controleren of de 

ruimtetemperatuur overeenkomt met de setpoint [ingestelde waarde). 
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KQUDEMIDDELEN 
Koudemiddelen worden gebruikt in warmtepompen als medium voor hettransport van warmte. Een aantal veel gebruikte koudemiddelen zijn: 

Koudemidde1T 

R404a 

R410a 

R407c 

8134 

Type 

HFK's bevattende mengsels 

HFK's bevattende mengsels 

HFK's bevattende mengsels 

HFK's 

" GWP (100 jaar) '' h, 

3.922 

2.088 

1.774 

1.100 

Gebruikt in 

LT warmtepompen 

LT warmtepompen 

LT warmtepompen 

LT warmtepompen 

R32 HFK's 675 LT warmtepompen 

R290 (Propaan) Natuurlijk koudemiddel 3 MT en KT warmtepompen 

R744 (CO2) 1 Natuurlijk koudemiddel 1 MT en HT warmtepompen 
to 

HFK'S 

HFK's zijn fluorkoolwaterstoffen, een synthetisch koudemiddel. Deze stoffen versterken, 

als ze ontsnappen, het broeikaseffect. Op HFK's is daarom de Europese F-gassenverorde-

ning van toepassing. Voorschriften voor het gebruik van deze synthetische koudemiddelen 

zijn gericht op bescherming van het milieu en derhalve het voorkomen van ontsnapping 

van het gas. 

NATUURLIJKE KOUDEMIDDELEN 

Natuurlijke koudemiddelen zoals propaan en CO2 versterken bij lekkage ook het broeikas-

effect, maar wei een stuk minder dan HFWs, zoals ook in bovenstaande tabel te zien Is. 

Vanuit milieu-oogpunt zijn de natuurlijke koudemlddelen daarom een beter alternatief. 

Veiligheid en het opwekrendement van de warmtepomp zijn wel twee belangrijke 

aandachtspunten. Natuurlijke koudemiddelen vereisen een hogere druk, waardoor de 

warmtepomp anders ontworpen moet worden en met meer materiaal uitgevoerd moet 

worden. Daarom ook zitten natuurlijke koudemiddelen In monoblocks. Oe behaalde 

opwek- rendementen met natuurlijke koudemiddelen liggen substantieel lager dan die 

met HFKs. 

Zie voor meer Informatie de installatiekaarten. 

WETGEVING 

De Europese Unie heeft wetgeving aange-

nomen voor het terugdringen van de 

schadelijke gevolgen van synthetische 

koudemiddelen. Oe maximale GWP-waar-

de wordt stapsgewijs verlaagd, wat tot 

uitfasering van bepaalde koudemiddelen 

leidt. 

Oe productie van de koudemiddelen 

R134a, R407c, R407f en R410a wordt 

stapsgewijs afgebouwd. In 2020 zal de 

totale productie van synthetische koude-

middelen met 409E zijn afgebouwd. In 

2030 mag nog slechts de beste 20% van 

de huidige productie synthetische koude-

middelen op de markt worden gebracht. 

Deze uitfasering Is uiteraard bekend bij 

warmtepompfabdkanten, die hier nu -al 

op Inspelen door gebruik te maken van 

R32 en onderzoek te doen naar andere 

koudemiddelen. 

LEKKEN 

Tijdens de gebruiksfase zal een warmte-

pomp van een goede fabrikant In de regel 

geen koudemiddel lekken. Oe regelgeving 

is vooral nodig om lekken tijdens de In-

stallatie en bij de latere verwijdering van 

de Installatie te voorkomen en, als het 

toch voorkomt, te beperken. 

rr voaereernjanronennos•rmmmtranuw•dndmonoen/ 
N•Finarn/hrád•bmo-eM-Qosservlrou0emp0rkrr/ 

id NrrGbDd Mórmlxj ràfeNlaf (GMPJ rs ren rdnllrrmaoC 
rmaprtNeron ma tioarde mohmaoM em tg •on em 
Repodde sratDrpmogr moDd qumrmm vo deoardt 
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STRATEGISCHE KEUZES MAKEN 61 IN DUURZAME INSTALLATIES 



4 

mr 
RENDEMENT VAN DE WARMTEPOMP: COP, SCOP EN SPF 
Begrippen als COP, SCOP en SPF worden vaak door elkaar gehaald. Het zijn echter verschil-

lende beoordelingen van het rendement van een warmtepomp. 

COP 

COP staat voor Coefficient of Performan-

ce. Oe COP geeft de verhouding weer tus-

sen de verkregen hoeveelheid energie die 

de installatie uit gaat (meestal warmte of 

koeling) en de hoeveelheid energie die de 

installatie In gaat (meestal elektriciteit). 

Bijvoorbeeld: bij een COP van 4 zal een 

warmtepomp per 1 kWh verbruikte elek-

triciteit 4 kWh aan warmte afgeven. 

Een COP Is een momentopname en be-

treft het rendement in een bepaalde situ-

atie. De door fabrikanten veel gerappor-

teerde A71W3S beschrijft bijvoorbeeld de 

COP bij een buitentemperatuur van 7' C 

en een aanvoertemperatuur van 35 ' C. 

Dit zegt dus niets over het gemiddelde 

rendement over een jaar. 

SCOP 

SCOP staat voor Seasonal Coefficient of 

Performance. Dit Is een berekende waar-

de die een voorspelling doet over het ge-

middelde rendement over een jaar. Die 

voorspelling Is gebaseerd op een aantal 

uitgangspunten, waaronder vier buiten-

condities (+12/+7(+2/-7'C) en een aantal 

wegingsuren per buitenconditie. Oe ge-

hanteerde aanvoertemperatuur (35 of 

55'C) Is ook een input voor de bereke-

ning. 
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SPF 

SPF staat voor Seasonal Performance 

Factor. Dit is een gemeten waarde over 

een bepaalde tijdseenheid, meestal een 

volledig jaar. De geleverde warmte moet 

hierbij zijn gemeten, alsook de gebruikte 

energie (meestal elektriciteit) om die 

warmte op te wekken. 

Omdat de waanden gemeten zijn, Is dit de 

meest realistische beschrijving van de 

daadwerkelijke prestaties van een warm-

tepomp. Tegelijkertijd Is de gemeten SPF 

In één woning geen goede voorspeller 

voor de SPF In een andere Identieke wo-

ning. Lokale weersinvloeden en gebrui-

kersgedrag spelen Immers een belangrij-

ke rol bij de warmtevraag. 

Let wel op waar de meting plaatsvindt. Als 

er gebruik wordt gemaakt van de interne 

meters van de warmtepomp kan bijvoor-

beeld worden geconcludeerd dat de 

warmtepomp een bepaalde hoeveelheid 

warmte heeft geproduceerd voor tapwa-

ter. Als dat warme water echter in het 

bollervat blijft zitten omdat de bewoner 

het niet gebruikt, koelt het langzaam af. 

Die stiistandsverliezen worden dan niet 

gemeten. Als de meter daarentegen pas 

bij de ultgang van het boilervat zit worden 

stilstandsve Mezen wet meegenomen In 

de SPF-bepaling. 



BOILER OF BUFFER 
Een bollervat en een buffervat zijn verschillende producten. Oe gelijkenis is dat ze belde 

dienen voor de opslag van warm water. Het verschil is dat een bollervat bedoeld is voor 

warm tapwater, terwijl een buffervat in dienst staat van het afgiftesysteem. 

BOILERVAT VOOR WARM TAPWATER 

Een warmtepomp voor gebruik in woningen heeft niet genoeg vermogen om water snel 

genoeg te verwarmen voor een douche ot bad. Daarom moet er genoeg water worden 

verwarmd voordat de douchebeurt plaatsvindt. Dat water wordt opgeslagen in een boller-

vat. Het water in een bollervat wordt typisch op 55 tot 60'C gehouden. 

Oe legionella bacterie groeit het best In een waterrijke omgeving met een temperatuur 

tussen 3rC en 55`C. Volgens 1550 305 en 55.1 moet een boller daarom wekelijks worden 

gedesinfecteerd door de temperatuur van het bollervat tijdelijk te verhogen tot 60'C tot 

70'C-

BUFFERVAT VOOR HET AFGIFTESYSTEEM 

Buffervaten zijn feitelijk een goed geYsoleerd onderdeel van het cv-circuit. Ze helpen de 

warmtepomp om minder aan en uit te hoeven schakelen. Met name als de warmtepomp 

haar minimale vermogen niet kwijt kan In het reguliere cv-circuit, kan dit voordelig zijn 

voor comfort, rendement en levensduur van de warmtepomp. Daarnaast kan het ook hel-

pen bij het Inzetten van slimme regelingen. Als er bijvoorbeeld op een bepaald moment 

geen warmtevraag is In de woning, maar de warmtepomp Is al aan het draaien en de weers-

verwachting Is dat er binnen enkele uren wel weer een warmtevraag is, dan kan eerst het 

buffervat verwarmd worden. 

Buffervaten zijn in alle maten te krijgen. Typisch zijn ze rond de 40 liter. Ze kunnen ge7nte-

greerd zijn in de warmtepomp, maar dat hoeft niet. BIJ modulerende warmtepompen 
zijn buffervaten minder belangrijk dan bij aanlult warmtepompen (waar ze meestal nood-

zakelijk zijn. Fabrikanten geven vaak aan dat het verstandig Is een buffer toe te passen, 

omdat op die manier zonder veel uitzoekwerk de beloofde garanties makkelijker kunnen 

worden waargemaakt. Hetvraagt meer rekenwerk om met zekerheid te kunnen zeggen dat 

een buffervat niet nodig Is: 

-Z LT, LT, MT EN HT 
Er is vaak verwarring over wat hoge, midden en lage temperatuur Is. De termen zijn niet 

wettelijk vastgesteld en daardoor geeft iedereen er een andere Interpretatie aan. In deze 

publicatle wordt de volgende deílnliie gebruikt, die aansluit bij wat wordt gebruikt bij de 

Standaard en Streefwaarden» en In de Leidraad: 

• 
s Z LT 

LT 

Zeer lage temperatuur 

Lage temperatuur 

Aanvoertemperatuur 35'C 

Aanvoertemperatuur SOT 

MT 

: HT 

Midden temperatuur 

Hoge temperatuur 

Aanvoertemperatuur 70'C 

Aanvoertemperatuur 80'C en hoger 
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STANDAARD & STREEFWAARDEN 

O 

Op de valreep van het kabinet Rutte lil heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties in 2021 de Standaard en Streefwaarden geintroduceerd. De Standaard 

betreft een Isolatienorm voor de bestaande woning in Nederland en beschrijft de maxima-
le netto warmtevraag in kWh/W/jaar. De Streefwaarden beschrijven een isolatienorm per 

bouwdeel, voor het geval niet de hele woning in één keer wordt geisoleerd. Ze geven aan 

wanneer een enkel bouwdeel (zoals dak, vloer of ramen)'toekomstbestendig' is. 

De Standaard is als volgt: 

Woningtype Standaard 
Compactheid (Als/Ag) 

Netto warmtevraag 
[kWh/m2) 

=60 
= 60 + 105 • (Als/Ag-1,0) 

= 43 
= 43 + 40 • (Als/Al-1,0) 

= 95 

= 95 + 70 " (AlsfAg-1,0) 

= 45 
= 45 + 45 ` (AIS/A9-1,0) 

< 1,00 

21,00 

< 1,00 

2:1,00  

< 1,00 

t 1,00 

< 1,00 

t 1,00 

Eengezinswoningen, 
tot en met 1945 

Eengezinswoningen, 

na 1945 

Meergezinswoningen, 
tot en met 1945 

Meergezlnswoningen, 
na 1945 

Het uitgangspunt achter de norm Is dat, als een woning aan de Standaard voldoet, de wo-

ning voor 2050 niet meerverder hoeft te worden geisoleerd. Voldoen aan de norm is voor-

alsnog vrijwillig. In het coalitieakkoord van Rutte IV is opgenomen dat in 2030 één miljoen 

huurwoningen naar het niveau van de Standaard verduurzaamd worden. Er lopen gesprek-

ken tussen onder meer Aedes en BZK om hier verder over te praten. 

Belangrijk om te weten bi[ de Standaard en Streefwaarden: 

• Bij woningen met een bouwjaar voor 1945 is het uitgangspunt dat die op MT verwarmd 

moeten kunnen worden zonder uitgebreide aanpassingen aan het afgtftesysteem. 

• Bij woningen met een bouwjaar vanaf 1946 Is het uitgangspunt dat die op LT verwarmd 

moeten kunnen worden zonder uitgebreide aanpassingen aan het afgiftesvsteem. 

• indien voor alle bouwdelen van de woning de Streefwaarde behaald wordt, zal de wo-

ning als geheel (bij goede uitvoering) rulmschoots voldoen aan de Standaard. 

• Een uitgangspunt voor het kiezen van het niveau van de Standaard was het vinden van 

een balans tussen zo laag mogelijke kosten voor Isolatie en zo hoog mogelijke ambitie. 

• Voor compacte woningen Is de Standaard hoger dan voor minder compacte woningen. 

Oe gedachte hierachter Is dat een minder compacte woning duurder is om te Isoleren en 

dat het huidige afglftesysteem waarschijnlijk ook ruimer gedimensioneerd zal zijn dan in 

compactere woningen. Er Is echter geen garantie dat het afglftesysteem voldoende 

warmte kan leveren. 

Het uitgebreide rapport van Nieman waarop de Standaard is gebaseerd is aan te bevelen. 
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WARMTEVERLIES BEREKENEN 
Om de theoretische warmtebehoefte van 

een woning te bepalen, is een warmte- 

verliesberekening nodig. De vier belang-

rijkste elementen bij deze berekening 

zijn: 

1. Transmissieverlies 

Dit Is warmteverlies door de constructie, 

zoals bijvoorbeeld de gevel, ramen, kozij-

nen, dak, begane grond. Koudebruggen 

spelen hier een belangrijke rol, omdat ze 

voor veel warmteverlles kunnen zorgen 

in een constructiedeel dat voor de rest 

goed geisoleerd is. 

ZVentilatieverlies 

Dit Is warmteverlies doordat koude lucht 

naar binnen komt en warme lucht naar 

buiten gaat. Goed ventileren Is belangrijk 

voor comfort en, gezondheid, maar leidt 

tot veel warmteverlies, tenzij er sprake is 

van warmteterugwinning uit de ventila-

tielucht. 

3. Infi ltratieverlies 

Dit betreft warmteverlies door naren en 

kieren, ofwel onbedoelde ventilatie. Bij 

oudere woningen kan deze post 10-20% 

van het warmteverlies voor zijn rekening 

nemen. 

4.Inteme warmtelast 

Dit is de warmteproductle in de woning 

door bijvoorbeeld invallende zon, koken, 

computer, wasmachine en droger, lam-

pen en de aanwezigheid van bewoners. 

Bij het berekenen van een warmteverllesberekening volgens ISSO 51 wordt geen rekening 

gehouden met de Interne warmtelast. Daardoor zal deze methode overschatten hoeveel 

warmte het afgiftesysteem in de praktijk moet kunnen leveren. 

Een warmteverliesberekening kan op verschillende niveaus worden gemaakt; 

BASIS 

Een versimpelde wijze om het 
warmteverlles van de woning te 
bepalen is om tijdens een zeer 
koude winterweek— de gemiddelde 
temperatuur over een etmaal zou 
Idealiter -10'C moeten zijn en de 
gemiddelde temperatuur de dagen 
er omheen ook ruim onder het 
vriespunt— de meterstand van de 
gasmeter tenminste eens per 24 uur 
te noteren. In de zomer zou dit een 
week lang herhaald moeten 
worden, om te kunnen bepalen 
hoeveel aardgas er wordt verbrand 
voor warm tapwater en koken. De 
hoeveelheid aardgas die In de 
wintereek per etmaal gebruikt 
wordt min de hoeveelheid aardgas 
die In de zomereek per etmaal 
gebruikt wordt Is een schatting van 
het warmteverlies van de woning 
per 24 uur. 

Het 1550- kleintje Hybride warmte-
pompen beschrijft een tweede, nog 
simpeler methode, op basis van het 
bestaand gasjaanrerbruik. 

GEVORDERD 

Er zijn online tools die helpen een 
warmtevertiesberekening te maken. 

Enkele gratis voorbeelden: 
• stroomversnelling 
No Reqret Rekentoot  

. Ubakus 

PROFESSIONEEL 

Warmteverliesberekening in een 
rekenprogramma zoals bijvoorbeeld 
Uniec3, nZEB/PHPP, VABI. 

Een dynamische berekening geeft 
het beste inzicht. 

Het totale warmteverlies kan gegeven worden op één moment, meestal een vast 

gedefinieerde zeer koude dag [-10'C), of dynamisch per uur. Dit Is een belangrijk gegeven 

om te kunnen bepalen hoeveel vermogen de warmte-opwekker en het afgiftmtsteem per 

ruimte nodig hebben om de woning warm te kunnen houden. 
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Het be g van onttoring 
Wat Is de rol van monitoring bij duurzame lnstallatiecombinattes? En als we kijken naar de 

wat nieuwere en slimmere modellen warmtepompen. hoe zit het dan met aansturing op 

basis van monitoringdata? Kun; je daar ook'zelf mee aan de slag gaan? Marten Witkamp 

(Stroomversnelling, co-auteur van deze gids) geeft zijn visie. 

WonTngcorporatles dle EPV. woningen ., 

-in hun portefeur7le hebben, zrin wettelrlk 

verplirhtorrïdeinstalloffeslndeze ,; 

woningen l monyoren. Dan is investeren 

Fn monitoring dus eenpo-bruiner. Moor 

woorom zou le ln woningen woonvoorle 

géén EPV int de installaties wiffen 

moniform7 

_'Omdat je daardoor meer grip krijgt op de 

levensduur.eri het rendement van de in-

staÍlatle. 81j-warmtepompen moeten we 

tn deze fase van de energletransitle wat 
meer de vinger aan de pols houden dan' 

we gewend zijn -bij de cv-ketel: Deels, 
heeft,datte maken met onvolwassenheld 

van de markt De ene installateur is wat 

beter opgeleid dan de andere. De ene 

warmtepomp is: makkelijker: in te stellen 

dan de andere. Maar je hebt ook te' ma-
ken 'met onderlinge verschillen tussen• 

woningém Monitoring helpt'-je In eerste 

Instantie om te beoordelen of de afstel-

Iing van een .Installatie kan worden 
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.geoptimaliseerd — en om te identificeren 
op, welke plek er eventueel Iets misgaat' 

":te kunt alá wonlngcorporatie natuurlijk 

ook besluiten om, de warmtepomp in de 

woning te plaatsen en er vervolgens niet 
meer naar om te kijken, tenzij je een keer 
een klacht krijgt van de bewoners. Of je 

stuurt bijvoorbeeld om de twee jaar een, 

monteur langs: Maar het punt is dat een 

,Installatie op basis van een warmtepomp 
fundamenteel anders in elkaarztt dan een 

systeem op basis .van een cv-ketel. Oe 
cv-ketel Istilnk overgedimensloneerd ten 

opzicht van wat de.woNng nodig heeften 
,daardoor ook-robuust bij matige schilk-
wanteit terwijl bij een warmtepomp 'de 

verschillende elémenten In het systeem, 

nauwkeurigér'óp elkaar afgestemd moe-

ten worden. Daarom loont monitoring at 

gauw:.je hebt gewóon-wat meer Inzicht 

o ft ln- de - prestatles_ om het'systeem 

echtte kunnen optimaliseren.'-



'Oe tweede belangrijke reden om te mo-

nitoren is onderhoud en beheer. Monito- 

ring helpt om de levensduur van de 

warmtepomp te verlengen. Dat scheelt In 

faalkosten en op den duur ook in vervan-

gingskosten. We weten bijvoorbeeld uit 

ervaring dat slecht afgestelde waterpom-

pen vaker 'pendelen', oftewel aan- en 

uitschakelen. Dat verkort de levensduur. 

In het beste geval staat de warmtepomp 

bijna continu aan en draalt 1e niet op het 

maximale vermogen. En het Is nog mooier 

.ais de pomp alleen hard werkt wanneer 

de elektriciteit goedkoop is. Dan heb je 

het over aansturing op basis van data. 

Denk bijvoorbeeld aan het weerbericht 

Als het nu nog lekker'zonnig is, maar over 

een uur de temperatuur opeens snel om-

laag gaat, dan kan het systeem daar nu al 

rekening mee houden. Zodra het dan 

koud wordt Is er al voldoende warm water 

beschikbaar.' 

- Watkomt er allemaal bl j kieren als je 

een warmtepomp wrl monitoren? 

Moetje bT jvoorbeekf speciale meetkostjes 

oonscho f fen? 
'Alle moderne warmtepompen hebben 

Ingebouwde monitoring, dus dat Is han-

dig. Alleen heeft elke fabrikant ook z'n 

eigen data-protocolletje en dat Is helaas 

minder handig. De ene fabrikant geeft z'n 

gebruikers ook wat meer Inzicht dan de 

andere. Ingebouwde monitoring Is overi-

gens niet voldoende voor EPV-woningen. 

Daarvoor heb je een aantal losse:kilo-

wattuurmeters voor nodig, bijvoorbeeld 

tussen de groepenkast en de warmte-

pomp.' 

'Met behulp van de ingebouwde mcnito-

ring kun je wél zien welke bewoners op-

vallend veel energie verbruiken. Je: kunt 

ook nog wel zien of dat dan ligt aan warm 

tapwater of aan ruimteverwarming. Dat 

geeft dus een extra mogelijkheid om de-

betaalbaarheld van de energlelasten in de 

gaten te houden. En ook de slimme aan-

sturing op basis van weerdata kan In 

theorie zonder dat daar extra sensoren 

aan te pas komen. Als de fabrikant het lo-

kale weerbericht heeft geYntegreerd in 

het besturingsalgoritme werkt dat ge-

woon. Die slimme aansturing gebeurt via 

de cloud. Oe modernere apparaten van 

gerenommeerdè fabrikanten hebbenvrlf-

wel allemaal zo'n cloud-verbinding.' - 

■ Aansturen op basis van doto, Is dot 

iets wol woningcorporaties ook zelf 

kunnen o f is dot te specia►istiwh? 
'Let opvrat je onder «aansturen« verstaat. 

Door alleen te meten kun je je onder-

houdsmonteur op de gulste momenten 

langssturen. Dat Is een vorm van aanstu-

ren die dicht tegen de competenties van 

woningcorporaties ligt Als ie op afstand 

de regeling van de warmtepomp'wik kun-

nenaanpassen, is dat een geavanceerder. 

manier van aansturen. Dan heb fe data- 

analisten nodig. De woningcorporaties 

die Ik hier over spreek zijn na een tijdje 

vrijwel allemaal overgestapt op ultbeste--

den. Het Is echt een apart stuk expertise. 

en de meeste corporaties hebben dat niet 

in huls.' 

Je hebt hetolsmoor overdi monitoring 

von warmtepompen, terwip je bijVoor-

beeld ook zonneponelen kunt monitoren. 

Is het meten von de zonopwek minder -

interessont? 
Zonnépanelen-zijn'Inderdaad wat meer 

een figurant In deze discussie, omdat 

het niet direct een rol speelt bij de vraag 

hoe je je woning verwarmt. Opwek is 

uiteraard 'een heel goed Idee, maar je. 

Installatiekeuze voor warmte Is er niet 

van afhankelijk.' 

•Morten, jehebtontongsookmeege-

werkt con een Stroomversnelling- -

pubiicotieovermonitoring die speciaal 

bedoeld Is voor woningcorporotim 

Kloptt Dat Is een handreiking die bedoeld 

is voor Iedereen die bij een woningcor-

poratie-werkt en meer wil weten over 
monitoring. Dus niet alleen voor de IT-af-

deling of de EPV-specialisten. De titel Is 

Handrelkine:Monitoring. Een aanrader 

wat mij betrefti En uiteraard gratis te 

downloaden. 
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Download Handreiking Monitoring 
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ENERGIEPRESTATIEVERGOEDING (EPV) 
Bij een woning die voldoet aan de eisen voor de energieprestatievergoeding (EPV) kan een 

woningcorporatie of een andere verhuurder aan de huurder een aparte maandelijkse ver-

goeding vragen, naast de huur en servicekosten. Woningcorporaties kunnen de EPV toe-

passen bij zowel nieuwbouw ais renovatie. 

Uitgangspunt van de EPV is dat de maandelijkse woonlasten voor huurders niet stijgen ten 

opzichte van een woning verwarmd middels aardgas. De maximale EPV die corporaties 

mogen vragen, hangt af van de netto warmtevraag. 

Netto warmtevraag 
E In kWhlm-ljaar 

w_W 

(huidige methodiek: NEN 7120) 

Netto warmtevraag 

in kWhlm•ljaar 

(NTA8800) 

Maximale EPV 

per ml 1 maand p 

0 < Nettowarmtevraag s 30 

0 < Nettowarmtevraag s 40 

0 < Nettowarmtevraag s 50 

0 < Hettowarmtevraag S 27 

27 < Hettowarmtevraag S 33 

33 < Nettowarmtevraag s 41 

€1,45 

€1,24 

€1,04 

Woningcorporaties mogen een EPV vragen voor een woning als: 

• Oe netto warmtevraag minder dan 50 kWh per m2gebruiksoppervlak per jaar Is, berekend 

middels de NEN7120; 

- Oe woning genoeg duurzame energie opwekt voor het verwarmen en overige gebouw-

gebonden functies, zoa Is ventilatie en monitortng; 

- Er daarnaast tenminste 15 kWh per m2per jaar aan duurzaam opgewekte warmte be-

schikbaar Is voor warm tapwater; 

- Er daarnaast tenminste 26 kWh per m2per jaar aan duurzaam opgewekte stroom be-

schikbaar Is voor het elektriclteitsverbruik van huishoudelijke apparaten. De ondergrens 

hiervoor is 1.800 kWh, terwijl nooit meer dan 2.600 kWh hoeft te worden aangeboden. 

Een zeer energiezuinige woning heeft ook een gunstige Energie-Index- Dit leidt tot een 

hoge maximale huur. Het aantal punten van de Energie-Index In het woningwaarderings-

stelsel is begrensd, om te voorkomen_ dat een huurder zowel een hoge huur als de EPV 

betaalt. Voor eengezinswoningen ligt de grens op 32 punten, voor meergezinswoningen 

op 28 punten. Dat Is gelijk aan een woning met een Energie-Index van 1,21-1,40, of ener-

gielabel B. 

Oe gedachte achter de EPV regeling is dat het geld dat huurders voorheen betaalden aan 

het energiebedrijf, nu wordt betaald aan de verhuurder. Die verhuurder kan daarmee de 

Investering In de woning terugbetalen. Omdat de prestatie-etsen voor een EPV-woning 

ambitieus zijn, vraagt het reatiseren ervan om een Ingrijpende renovatie. Dit zorgt ook voor 

levensduurverlenging van de woning en dus een langere exploitatietermijn. 

Om te waarborgen dat de bewoner geen dubbele tasten betaalt, moet de verhuurder jaar-

lijks middels een EPV-rapportage laten zien dat de beloofde energetische prestaties zijn 

behaald. Verhuurders kunnen opzien tegen de extra administratie die dit van hen vraagt. 

Er Is inmiddels ervaring mee opgedaan en er zijn tegenwoordig marktpartijen die dit als 

dienst aanbieden. Zij nemen bijvoorbeeld voor een bepaald bedrag per woning de hele 

administratie op zich, inclusief de jaarrekeningen met betrekking tot de EPV. 

Na een overstap in 2021 op de NTA8800 als bepalingsmethodiek voor de netto warmte-

vraag, is het Ministerie daar op teruggekomen en geldt nu, tijdelijk, weer de NEN7120. Meer 

Informatie hierover Is te vinden op de webslte van RVO. 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) Is eind 2021 begonnen met een herziening 

van de EPV-wetgeving. De verwachting Is dat per 1 januari of 1 juli 2023 de herziene rege-

ling te verwachten Is. Het doel van de herziening is dat de regeling wordt versimpeld en 

voor een grotere groep verhuurders aantrekkelijk Is. Eén van de manieren waarop BZK 

daarin wil voorzien is door ook de mogelijkheid te bieden een (soberder) EPV bij huurders 

in rekening te brengen bij woningen die aan de Standaard voldoen. De precieze uitwerking 

daarvan wordt In de loop van 2022 met marktpartijen gedeeld en besproken, onder andere 

vla het Expertnetwerk Prestatiesturing van Stroomversnelling. 
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VENTILATIE 
Goede ventilatie Is essentieel voor een gezond binnenklimaat. Ventileren kost veel energie 

en moet mede daarom goed doordacht zijn. Als de ventilatie niet goed functioneert kan het 

een van de belangrijkste veroorzakers zijn van discomfort, energieverlies en gezondheids-

klachten. 

Om tot luchtverversing te komen moet er een luchtstroom tot stand worden gebracht door 

drukverschillen tussen binnenlucht en buitenlucht. Olt kan op een natuurlijke manier, door 

wind en thermische trek. Ook kan een luchtstroom mechanisch op gang worden gebracht 

door een elektrisch aangedreven ventilatiesysteem. 

Ventilatie vervangt vervuilde binnenlucht door verse buitenlucht in de leefruimten waar 

mensen zich bevinden. De hoeveelheid te verversen lucht, het debiet', wordt uitgedrukt In 

ms/uur. Alternatief wordt er ook wel gesproken over het Ventitatievoud' (een factor ofwel 

veelvoud ). Een ventilatievoud van 0,4 wil zeggen dat 409 van de Inhoud van de woning 

elk uur ververst moet worden. Bij een woning van 100 mz en bij een gemiddelde verdie-

pingshoogte zou het dan gaan om circa 110-120 m3/uur. 

Voor het beoogde debiet zijn voor nieuwbouw' ondergrenzen per verblijfsruimte beschre-

ven op basis van het gebruik.1yplsche hoeveelheden in de praktijk zijn. 

- Hoofdslaapkamer 

- Andere slaapkamers 

- Woonkamer 

- Toiletten 

- Badkamer 

- Keuken' 

• exduslef koakofzulging 

50 ms/uur aanvoer 

25 m3/uur aanvoer 

50-100 Wluur aanvoer 

25 Oluur afvoer 

50 m'/uur afvoer 

50 m3/uur afvoer 

(=14 dm'/s) 

(=7 dms/s) 

(=14-28 dm3/s) 

(=7 dm3/s) 

(=14 dm'/s) 

(=14 dm3/s) 
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SOORTEN VENTILATIE 
Op hoofdlijnen zijn er drie ventilatiesystemen. 

In het werkveld aangeduid als Type A, Type C en Type D. 

VENTILATIE 
TYPE A 

VENTILATIE 
TYPE C 

VENTILATIE 
TYPE D 

STRATEGISCHE KEUZES MAKEN 

VENTILATIE TYPE A 

Type A ventilatie is volledig natuurlijk. Dat wil zeggen: verse lucht komt via open ramen of 

roosters naar binnen en gaat op dezelfde manier ook weer naar buiten. in de badkamer en 

de wc zit vaak nog een kleine ventilator die de lucht naar buiten zuigt. Deze ventilatoren 

worden gemakshalve niet gezien als mechanische ventilatie, omdat ze slechts een kleine 

rol spelen. Bij verduurzaming van bestaande woningen met een LT isolatiestrategie wordt 

meestai afgestapt van natuurlijke ventilatie. 

Een aandachtspunt bij natuurlijke toevoer is dat het warmteverlies en de binnenlucht-

kwaliteit weliswaar berekend kunnen worden, maar dat dit weinig zegt over hoe gebruikers 

hierop reageren. Doen ze de roosters dicht omdat ze de lucht te koud vinden? Dit speelt 

vooral bij verwarming met een lage temperatuur, omdat de binnenkomende lucht dan 

minder wordt voorvewarmd door opstijgende lucht van radlatoren en convedoren. 

VENTILATIE TYPE C 

Bij type C ventilatie Is er sprake van natuurlijke toevoer vla roosters of open ramen en 

mechanische afvoer. Er zijn dan in eik geval ventielen in de keuken, de badkamer en de 

wc's, waar vandaan kanalen lopen naar een 'MV-box', ofwel een centrale installatie met 

ventilator die de lucht afzuigt en naar buiten blaast. 

Een voordeel van type C ten opzichte van type D is dat het makkelijker Is om aan te leggen. 

Type C heeft alleen mechanische afvoer, terwijl type D zowel mechanische aanvoer als 

mechanische afvoer heeft. Bij type C wordt er echter veel warmte verloren. Bij een goed 

geïsoleerde woning kan tot we! 30-40% van hettotale warmteverlies worden veroorzaakt 

door ventilatie. Ook Is bij type C de kans groter dat bewoners de binnenkomende koude 

lucht als oncomfortabel ervaren, omdat die aanzienlijk kouder is dan de binnenlucht. De 

ventilatie kan ook geregeld worden op basis van CO2. De centrale afzuigventilator toert dan 

op of af op basis van het gemeten CO2-gehalte. 
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SOORTEN VENTILATIE 
VENTILATIE TYPE D 

Bij type D ventilatie Is zowel de aanroer als de afvoer van tucht mechanisch. De totale aan-

voer en afvoer moeten In balans zijn, omdat er anders over- of onderdruk in de woning 

ontstaat Daarom wordt er ook wel gesproken van'ba►ansventilatie'. In de meeste gevallen 

wordt de verse lucht ingeblazen In de verblijfsruimten en de vuile lucht afgezogen in de keu-

ken, badkamer en wc's. Soms wordt In plaats daarvan de overloop gebruikt als plenum voor 

ofwel de aanvoer ofwel de afvoer, waardoor er minder kanalen hoeven te worden aangelegd. 

Een belangrijk voordeel van type D is dat de warmte in de afvoerlucht via een warmte-

wisselaar kan worden overgedragen aan de koude toevoerlucht En vice versa: op warme 

dagen wordt de kou in de afvoerlucht overgedragen aan de warme toevoerlucht Dit is 
'wamnteterugwlnning' oftewel wtw. In de markt wordt'wtw' ook wel gebruikt als synoniem 

voor een ventilatiesysteem type D. Warmteterugwlnning kan zorgen voor een grote 

besparing op de warmtevraag— en daarmee een beter draaiende warmtepomp— en bijdra-

gen aan het comfort omdat de aanvoerlucht minder koud is. Ook wordt een fitter geplaatst 

op de aanvoerlucht, zodat bijvoorbeeld minder fijnstof en pollen de woning binnenkomen. 

Er zitten twee filters in het ventilatiesysteem, een voor de toevoer en een voor de afvoer. 

De filters zitten er in beginsel om te voorkomen dat grove vervulling In de warmtewisselaar 

terecht komt. Vervuiling kan van buiten en van binnen afkomstig zijn. De standaard filters 

zijn grof en doen wat ze :horen te doen: vervuiling van de warmtewisselaar voorkomen. 

Ze houden echter nauwelijks fijnstof, roet en pollen tegen. Er zijn betere (en duurdere) 

fitters te koop die wel zorgen voor een betere binnenluchtkwallteit Tenslotte Is het systeem 

duurder dan een type C, omdat er meer kanaten moeten worden aangelegd en de Installatie 

zelf ook duurder is. 

WANNEER KIESJE WELK SYSTEEM? 

Een type D ventilatiesysteem heeft om vele redenen de voorkeur boven type C of type A. 

Samenvattend zijn die redenen: 

• Aanzienlijke besparing in de warmtevraag; 

• Hoger thermisch comfort; 

• Gefilterde binnenlucht; 

• Minder geluldsoveriast van bulten (geluid door roosters of open ramen); 

• In de meeste gevallen betere ventilatie In de winter, omdat bewoners met type C of type 

A de roosters In de winter vaker dicht doen vanwege comfort, 

De warmtepomp hoeft minder hard te werken en gaat daardoor waarschijnlijk langer mee. 

STRATEGISCHE KEUZES MAKEN 

Er zijn echter een paar redenen waarom toch niet Iedereen kiest voor type D: 

• Met stip op één: het Is Ingrijpend om toe te passen In bewoonde staat omdat er veel 

kanalen in de woning moeten worden aangebracht 

• Het is duurder om aan te leggen dan een type C systeem. 

• De woningeigenaar heeft gekozen voor een ventilatie warmtepomp met natuurlijke 

toevoer. Deze warmtepomp haalt warmte uit dè luchtafvoer van een type C systeem en 

geeft die warmte af aan het cv-circuit Er zijn overigens'add-ons' beschikbaar waarmee 

een ventliatiewa*rmtepomp toch gecombineerd kan worden met eert type D systeem. 

• Bij een type D moeten filters regelmatig worden vervangen, wat een jaarlijkse kostenpost is. 

• Bij een type D wordt, omdatventllatie geen koudeval veroorzaakt in de wintervaak meer 

geventileerd dan bij ventilatie met natuurlijke toevoer. Omdat koude lucht minder vocht 

bevat dan warme lucht— lucht van O•C met een relatieve luchtvochtigheid (M van 60% 
heeft na opwarming tot 21'C bijvoorbeeld nog maar een RV van 16%— wordt de relatieve 

luchtvochtigheid in de 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 luchtvochtigheid In de woning kan daardoor 

lager worden dan wenselijk. Dit kan comfortklachten opleveren, zoals droge ogen of een 

droge neus, voorai In combinatie met een woning waar veel stofdeeltjes aanwezig zijn. 

Een mogelijke oplossing Is om vaker schoon te maken of om te kiezen voor mechanische 

ventilatie waarbij met een vochtwisselaar (ook wel enthalplewisselaar geheten) naast de 

warmte ook het vocht uit de binnenlucht wordt gehaald en afgegeven aan de lucht die 

van buiten komt. De warmte die In het vocht zit, telt niet mee bij de rendementsbereke-

ningen van het ventitatiesysteem, omdat dat alleen kijkt naar thermische warmte, waar-

door het lijkt alsof het rendement afneemt. Dat is echter niet zo. 

71 114 DUURZAME INSTALLATIES 



D 

COMFORT BIJ VERDUURZAMING 
Een verduurzaamde woning is vaak goed geisoleerd en heeft andere of nieuwe Installaties. 

Wat betekent dat voor het binnenklimaat? 

BINNENLUCHTKWAL1TEtT 

Omdat mensen een groot deel van hun leven binnen doorbrengen, is het belangrijk dat veel 

aandacht wordt besteed aan de binnenluchtkwalitelt Omdat energiezuinige woningen een 

hoge mate van luchtdichtheid hebben, door goede isolatie, kan vervuilde lucht lang blijven 

hangen als er geen maatregelen worden getroffen. Goede ventilatie Is dan ook essentieel 

voor een goede binnenluchtkwallteit 

Oe kwaliteit van de binnenlucht wordt gemeten met grootheden zoals de relatieve lucht-

vochtigheid (RV), temperatuur en concentraties van CO?, fijnstof en vluchtige organische 
stoffen (VOS). in de praktijk wordt meting van al deze aspecten vaak gezien als te complex 

en kostbaar. Oe temperatuur wordt door de thermostaat gemeten. Een ventilatiesysteem 

type C of D kan de luchtvochtigheid en de CO2-concentratie vaak meten, althans gecombi-

neerd voor de hele woning en niet per verblijfsruimte. Ventilatiesystemen type D (en ove-

rigens ook C volgens Europese wetgeving) zijn zelfs steeds vaker'COZ-gestuurd'. Dat wil 

zeggen dat ze meer ventileren naarmate de gemeten CO2-concentratie In de afgevoerde 

lucht hoger is. Concentraties van fijnstof en VOS worden meestal niet gemeten. 

Aandachtspunten: 

- Als de CO2-concentratie In de afgevoerde lucht onder de 1200 ppm ligt, wil dat nog niet 

zeggen dat er overal in de woning voldoende luchtverversing is. De meting vindt plaats in 

het kanaal en niet in de ruimte. Oe binnentucht wordt met elkaar vermengd voordat deze 

bij de sensor komt. In de slaapkamers kan het goed gaan, terwijl het in de woonkamer 

bedompt is, en vice versa. 

• De RV kan gemiddeld goed zijn (idealiter 40-50%1 maar toch kunnen bewoners dat 

oncomfortabel vinden. Ten eerste kunnen er uitschieters zijn die in het gemiddelde niet 

zijn terug te zien. In goed geisoleerde en geventileerde woningen zullen dat vooral uit-

schieters naar beneden zijn In de winter. Ten tweede wennen mensen aan een bepaalde 

RV. Als ze lang in een vochtige woning hebben gewoond, die opeens een stuk droger 

wordt, kunnen ze dat als oncomfortabel ervaren. 
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KOELEN EN OVERVERHITTING 

Isolatie is niet alleen In de winter effectief, maar ook In de zomer. Aan de ene kant Is dat 

prettig. Het duurt langer voordat de woning Is opgewarmd. Maar hitte die eenmaal binnen 

Is, kan niet meer zo makkelijk ontsnappen. Dit kan lelden tot oververhitting, met name tij-

dens langere warme periodes waarin ook de nachttemperatuur nauwelijks daalt Door kil-

maatverandering komen dergelijke periodes steeds vaker voor. Het 'koelvermogen' in de 

nacht is kleiner geworden en de warmtelast overdag is hoger. 

Om te kunnen bepalen hoe goed het zomercomfort van de woning is, kan gebruik gemaakt 

worden van de versimpelde TO-juli methode zoals beschreven In de NTA8800. Deze me-

thode geeft een voorspelling op woningniveau. Voor een uitgebreidere methode die op het 

niveau van de verblijfsruimte kijkt en die ook gebruikt kan worden ais ontwerptool, heeft. 

Stroomversnelling samen met iSSO, Peutz en Nleman een pubiicatle gemaakt over zomer-

comfortm. 

Om oververhitting tegen te gaan kunnen de volgende maatregelen worden genomen, In 

volgorde van wenselijkheid: 

- Verkoelende omgeving door aanwezigheid van bomen, planten en water, wind in de 

buurt. 

• Warmte weren door bijvoorbeeld een overstek, zonnescherm, zonwerend glas of zon-

wering toe te passen. 

- Passief koelen door bijvoorbeeld zomemachtventilatie door middel van spuien, het ven-

tilatiesysteem of een ventitatiewarmtepomp. Let er wel op dat spuien niet mag leiden tot 

verhoogd inbraakristco of geluidsoverlast. In alle gevallen moet de lucht door de hele 

woning kunnen stromen. Een type 0 ventilatlesysteem werkt in de zomer als 'koudete-

rugwinsysteem', omdat het de kou die in de binnenlucht zit overdraagt aan de aange-

voerde buitenlucht. 

- Actief koelen met een warmtepomp. Oe richting waarin het koelmiddel door de warm-

tepomp stroomt wordt omgedraaid. Dit kost energie en het afgiftesysteem Is hier niet 

altijd op berekend. Vloer- en wandverwarming werken hiervoor beter dan radiatoren. 

Een lucht/lucht warmtepomp kan effectief koelen. Niet alle warmtepompen kunnen 

koelen. Oe beste bron voor actieve koeling is een bodembron, waarbij de warmtepomp 

niet in bedrijf hoeft te komen maar alleen de dreutlelatiepomp. Een bodembron heeft er 

zelfs baat bij om In de zomer te koelen, omdat dat de bodembron dan 'regenereert'. ofwel 

opwarmtr 
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COMFORT BIJ VERDUURZAMING 
WARM TAPWATER 

De meeste bewoners zijn gewend aan een cv-ketel of geiser— en dus aan een de facto 

oneindige hoeveelheid warm tapwater, aangezien het water even snel kan worden ver-

warmd als het wordt gebruikt. BIJ een warmtepomp Is dat niet zo, en Is de beschikbare 

hoeveelheid afhankelijk van de inhoud van de Ingebouwde of gekoppelde boiler. De Inhoud 

van die boiler moet daarom goed zijn afgestemd op de tapwaterbehoefte van de bewoners. 

Volgens de ontwerpelsen moet de temperatuur bij het verlaten van de boller of aan het 

tappunt minimaal SS'C zijn. De meeste mensen douchen echter met een temperatuur van 

maximaal 40'C. Een boilervat met 180 liter water van 55'C kan ruim 247 liter water van 

40`C leveren. 

Eerder werd het comfortnlveau voor warm tapwater bij cv-toestelten aangeduid met de 

CW-klasse, maar sinds 2015 zijn er EU-richtlijnen met capaciteitsklassen. Welke capaci-

teltsklasse nodig Is, hangt onder meer af van het aantal gebruikers, maar ook van de tijd dat 

die gebruikers gemiddeld douchen en van de aanwezigheid van bijvoorbeeld een bad of 

stortdouche of warmteterugwinning bij de douche. 

Een boilervat kan eenmaal per dag, alleen wanneer het koud is geworden of juist zodra er 

warm tapwatervraag Is worden opgewarmd. De opwarmtijd van het water in de boller 

hangt af van de inhoud en de capaciteit van de warmtepomp. Een voorbeeld: bij een boller 

van 180 liter, een warmtepomp van 6 kW en een leidingwatertemperatuur van 15% duurt 

het circa 1,5 uur. In de praktijk zal dit korter zijn, omdat de bewoner vaak ook tevreden is 

met tapwater van 40'C In plaats van 55'C en omdat een boiler vrijwei nooit helemaal af-

koelt of leeg raakt. 

Boilervaten zijn in alle maten te krijgen. Voor een klein huishouden Is 120 liter voldoende, 

*voor een gemiddeld huishouden Is 150 liter bijna altijd voldoende. De meest toegepaste 

maten zijn 120 tot 200 liter. 

zo 

GELUID 

Een warmtepomp maakt getuid. Bij een warmtepomp met lucht als bron zijn er twee ge-

luidsbronnen: de ventilator en de compressor. Deze componenten draaien op verschillende 

toerentallen en ze produceren verschillende geluidsniveaus. De variatie In toerental is af-

hankelijk van de buitentemperatuur en de condities In de woning. 

Warmtepompen met meer vermogen produceren doorgaans meer geluld, omdat er bij-

voorbeeld meer warmte aan de buitenlucht onttrokken moet worden om dit vermogen te 

bereiken. Daarentegen kan het ook zo zijn dat warmtepompen met meer vermogen bij 

gelijke omstandigheden minder getuid produceren, omdat ze in deellast minder vermogen 

hoeven te leveren. 

Sinds 20121s er al regelgeving voor het geluidsvermogen van warmtepompen. Warmte-

pompen tot 6kW mogen in de EU een maximaal geluidsvermogen hebben van 65 dB(Al 

voor grotere warmtepompen tot 12kW Is dat maximaal 70 dB(A). Het geluidsvermogen van 

Iedere warmtepomp wordt sinds 2015 vermeld op het verplichte CE-labeL Geluidsvermo-

gen is een eigenschap van de warmtepomp zelf, die direct naast de warmtepomp wordt 

gemeten. 

Per 1 april 2021 zijn in het bouwbesluit aanvullende geluidseisen opgenomene over de 

geluidsdruk bij de toepassing van buiten opgestelde warmtepompen en airconditioningsys-

temen. Bij geluidsdruk speelt de afstand 'van oor tot geluidsbron" ook mee. Eert warmte-

pomp met een geluidsvermogen van 65 dB(A) heeft een berekende geluldsdruk van 44 

da(A) op 5 meter afstand. Op 10 meter is de geluidsdruk afgenomen tot 37 dB(A). Deze ge-

luldsnormen hebben betrekking op grondgebonden woningen waarbij een geluldseis wordt 

gesteld met een maximale waarde van 45 dB(A) overdag (7:00 — 19:00 uur) en 40 dB(A) in 

de nacht 09:00 — 7:00 uur). Dit gaat om het geluid op de perceelsgrens en bij de te openen 

ramen en deuren van een aanliggende woning. 

Lees de volgende Vaktaal uitgelegd om te weten hoe het aantonen van het geluidsdruknl-

veau in zijn werk gaat. 

u Deze eedjrgbg wn het eawieewtimzdaon genoemd n 
Sa~ alZQ ek id9 en dr bgóehamdr be~ e- 
tAodek roendezeetseugn vnslgdegd h de Soft~ 
ZOZri 6àS7S 
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AANTONEN DAT EEN WARMTEPOMP 
VOLDOET AAN GELUIDSNORMEN 
In de alinea over geluidscomfort staat beschreven dat er wettelijke vereisten zijn voor de 

geluidsdruk veroorzaakt door warmtepompen. De overheid heeft een tooi ontwikkeld 

waarmee In theorie kan worden aangetoond dat aan deze vereisten is voldaan. In markt-

consultatie is echter gebreken dat er een aantal onduidelijkheden in de tooi zit, uraaronder 

ontbrekende uitgangspunten en onhaalbare praktijktoetsing. De verwachting is dat de wet 

en bijbehorende tooi op deze kritiek zal worden aangepast. 

Een aantal kenmerken van de wet en tooi die vermoedelijk zuilen blijven staan: 

• Door middel van de rekentool mag worden aangetoond of er aan de geluidsels wordt 

voldaan. Er hoeft geen meting op locatle te worden gedaan. 

• Bij een dispuut kan door de gemeentelijke beteidsbepaters besloten worden dat toch een 

gelutdsmeting uitgevoerd dient te worden. 

Punten die hopelijk worden verbeterd: 

• Ontbrekend uitgangspunt over buitentemperatuur [suggestie uit de markt: 7'C). 

• Ontbrekend uitgangspunt over aanvoertemperatuur (suggestie uit de markt: 55'C). 

• Ontbrekend uitgangspunt over buitentemperatuur bij leveringvan koelte [suggestie uit de 

markt: 35•C). 

• Ontbrekend uitgangspunt over geleverd vermogen. 

PCM 
Een innovatieve ontwikke"ing voor het opslaan van warmte is PCM opslag. PCM staat voor 

Phase Change Materlals (f3seovergangsmatertaaij. Dit zijn materialen waarvan de fasever-

andering (van vast naar vloeibaar en van vloeibaar naar vast) gebruikt kan worden om 

warmte op te slaan en af te geven. Het Is daarmee een vervanging van een buffervat. 

Hoe werkt een PCM opslag? 

• Het PCM vat is verbonden met de tapwaterleiding van de warmtepomp. Op het moment 

dat er een tapwatervraag Is, loopt dat water door heft PCM vat Dat water kan zijn voor-

verwarmd door de warmtepomp, maar niet tot de benodigde temperatuur omdat de 

warmtepomp daar niet £renoeg vermogen voor heeft. 
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PCM 
• in het PCM vat zitten gesmolten zouten. Door de tapwaterstroom komt een stollings-

proces op gang. Bij die stolling van de zouten komt veel warmte vrij. Vla een warmte-

wlsselaar wordt die warmte overgedragen aan het tapwater. 

• Om de zouten weer te smelten wordt elektriciteit gebruikt. 

• Oe SPF van tapwaterbereiding zal daarom lager liggen dan als er een bollervat gebruikt 

zou zijn. Daar zorgt de warmtepomp immers voor het grootste deel van de aan het tap-

water toegevoegde warmte. 

• Qua oplossing flikt het erg op een doorstroomoplossing, maar heeft het maar een 1-fase 

aansluiting nodig omdat er warmte gebufferd kan worden, terwijl een doorstroomoplos-

sing een 3-fase aansluiting nodig heeft om voldoende water te kunnen venuarmen om 

mee te douchen. 

Tweevoordelen van PCM opslag zijn: 

1. Het formaatvan het PCM vat Is, bij gelijkblijvende warmteinhoud, kleiner dan een bollervat 

2. Er zijn minder stilstandsverliezen dan bij een bollervat, dat wil zeggen dat de warmte 

0 langer In het PCM vat blijft opgeslagen. 

ONTDOOICYCLUS 
Lucht/water warmtepompen en lucht/lucht warmtepompen hebben bijna allemaal een 

ontdoolcyclus of 'defrost modus'. Oe defrost modus activeert bij buitentemperaturen 

vanaf circa WC tot 2'C. In de buitenlucht kan dan nog net voldoende vocht zitten die als rijp 

vastvriest aan de verdamper. Bij temperaturen van 0•C en lager hoeft er niet ontdooid te 

worden, want de buitenlucht bevat dan geen vocht 

Indien een lucht/water warmtepomp in een hybride opstelling Is geplaatst; Is een ontdool-

cyclus overbodig, tenminste als de cv-ketel de verwarmingsfunctie van de warmtepomp 

overneemt voordat het aanvriezen van rijp een probleem kan veroorzaken. 

74 IN DUURZAME INSTALLATIES 



KW, KWH, M 3, J EN MEER 
Als het om energie gaat, wordt het al snel natuurkundig. Oe ene eenheid kan daarbij gemak-

kelijk verward worden met een andere eenheid. 

KW VERSUS KWH 

Een kilowatt [kW) zegt Iets over een hoeveelheid energie per seconde. Dit heet ook wel 

vermogen. Kilowattuur (kWh) iets zegt over de totale hoeveelheid energie. Een. Installatie 

die 1 kW gebruikt, gebruikt in 1 uur per definitie 1 kWh, namelijk 1 kW maal 1 uur. En als die 

Installatie 500 W gebruikt, maar dat dan 2 uur lang doet, gebruikt die ook per definitie 1 

kWh, namelijk 0,5 kW maal 2 uur. 

£én Wh Is een duizendste kWh. 

7 kW = 7.000 W = 7.000 Jls = 7 kJ/s 

7kW'7 uur = 7kWh 

vermogen 

hoeveelheid energie 

Een paar voorbeelden: 

Een standaard Nederlands huishouden verbruikt in één jaar bijvoorbeeld 3500 kWh aan 

elektrische energie. 

• Hetzelfde standaard Nederlands huishouden verbruikt ruwweg 1500 ms aan aardgas per 

jaar, wat neerkomt op ongeveer 14.000 kWh. 

KWH VERSUS J 

Een kilowattuur (kWh) en Joule (J) zijn allebei eenheden voor een hoeveelheid energie. Ze 

zijn dus naar elkaar om te rekenen zonder aanvullende gegevens. 

7 kWh = 3.600.000 joule = 3.600 kJ = A6 MJ 

KWH VERSUS Ms 

Een kubieke meter (ml is een eenheld voor volume. in de content van deze publicatie gaat 

het dan over een m3aardgas of een m; lucht. Een m; aardgas heeft een energieinhoud en is 

daarom om te rekenen naar kWh. 
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7 mr oordgos = 37,65 MJ (onderverbrondingswoorde) 

7 m 3oordgos = 353 MJ (bovenverbrondingswoorde) 

7 kWh = 8,8 kWh (onderverbrondingswowde) 

1 kWh = 9,8 kWh (bovenverbrondingsmnarde) 

Hoeveel bruikbare energie precies verkregen wordt uit het verbranden van 1 m3aardgas 

hangt af van welk aardgas verbrandt wordt en hoe efFiciént de verbranding plaatsvindt. 

KWH_E VERSUS KWH-TH 

Oe energieinhoud van een kWh_e is hetzelfde als van een k~, namelijk 3,6 Ml. Het 

verschil Is dat een kWh _e elektrische energie betreft en kWh th thermische energie. 

Voorbeeld: een bepaalde luchtlwater warmtepomp gebruikt 1n 20211n totaal 1.800 kWh e 

aan elektriciteit om in totaal 6300 kWh th aan warmte op te wekken. Het verschil tussen 

1.800 en 6.300, namelijk 4,500 kWh, wordt 'afgeroomd* van de bron van de warmtepomp, 

in dit geval buitenlucht. 

CELSIUS VERSUS KELVIN 

Celsius en Kelvin zijn beiden eenheden voor temperatuur. Het verschil zit in waar het nul-

punt ligt. Bij Celsius ligt het nulpunt op de smeittemperatuur van ijs, bij Kelvin ligt die bij het 

absolute nulpunt. 

20 Y 

0`C 

-273,75`C 

= 293,75K 

= 273, 75 K 

=OK 

Stoffen hebben een soortelijke warmte die beschrijft hoeveel energie er nodig Is om 1 kg 

van een stof VC in temperatuur te laten stijgen. Oe eenheid is Joule per •C per kilogram, 

of J/VC•kg). Andersom werkt dit ook: door bijvoorbeeld 50 kg water af te laten koelen van 

35 naar 30 graden komt een hoeveelheid energie vrij gerelateerd aan de soortelijke warm-

te van water. 





CONCLUSIE EN VERVOLG 

Aan het einde van deze omvongrill<e publkoile kunnen een aaltal conclusles worden 

vastgesteld. De belangrijkste doorvan Is dat we nog aar het leren zijn met elkaar, De 

gevoerde gesprekken voorofgoond oon deze publicatie hebben dat wel duidelijk gemookt. 

Zelfs de beste experts zijn het niet oftljd met elkaar eens, wat overigens niets zegt over de 

kwaliteit von het advies, maar de veelheid aan possende mogelijkheden en toepassingen 

en Inzichten hieromtrent 

Een aantal woningcorporaties gaf non overde keuze von duurzame Instaltotles een Interne 

werkgroep te hebben opgericht, wot betekent dot dit ondenuerp leeft en men zoekende Is. 

Opdrochtgevende organisaties willen weten wotze Inkopen en willen-er een gevoel bij 

hebben, ook ot krijgt de oonbleder ofte ruimte om de oplossing te bedenken In het vraag-

en oonbodproces. 

Woningcorporotles Vraalen" veel pltots om erachter te komen waf wel en niet goed werkt, 

niet offeen de techniek moor ook wat werkt voorde bewoners. ZIJ zijn degenen die de 
krstollotles gebruiken. Dat levert woordevolle input op voor alle oonbledersr Instollateurs, 

bouwen en fobrikonten. 

Kortom, de sector Is nog niet koor met leren. Dot vraagt om een vervolg. Deze publicatie Is 

dan ook geen statische afronding moor de stort von een dynomisch proces en de klckstort 

von een leidraad die we graag som en met ondere zoeken en geinteresseerden ontwikke-

ten. Want wie weet wot we morgen leren? 

Groog vernemen we je ideeén, mening of inhoudelijke opmerkingen en ook hoe en wot je 
groog als vervolg zou zien. 

Schroom niet om je reactie met ons te delen en we hopen dot deze publicatie je von dienst 
kar zijn. 

Wordt vervolgd! 

Thomas Piessens 

Téchniek Nederland 

Anne van Vila 
Aedes 

Edgar van Niekerk 
BouuArnd Nededond 

Edwin Meeuwsen 

onderhoudNL 

Slmon Verduljn 

Stroomversneling 

Marlen Witkamp 

Stroomversneling 
(auteur) 

José van der loop 

Stroomversodinp 

(outeur) 

.Je kunt je reactie sturen aan mwitkompowroomversnelllno.nl of jvdloop•á+shoomversndiing.n! 
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BIJLAGE 1 
INSTALLATIEKAARTEN 

ALL 
ELECTRIC 

ALL 
ELECTRIC 

READY 

HYBRIDE 

BRONLUCHT 
AFGIFTE: WATER 

BIB: Ventilatie 
warmtepomp 
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warmtepomp 

1B: Ventilatie 
warmtepomp 

BRON: WATER 
AFGIFTE: WATE R 

2A: Bodem 
warmtepomp 

20: PVT 
warmtepomp 

2C: Bodem 
warmtepomp MT 

Figuur 7.- Oe belongryksfe lnsfollofles voor een all elecfrlc gebouwde omgevhg vo« Individuele woningen 
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á ALLELECTRIC 
W TYPE 1A: LUCHT/WATER WARMTEPOMP 

J 

Z 

lucht/water warmtepompen zl jn, 

vanwege de relatief aantrékkelijke - 
combinatie van prestaties en kostprijs, . 
-demeest toegepaste duurzame 
wermfewpwekker.Zeworden 
toegepast bij zowel goed geTsoleerde 
bestaande bouw als bij nieuwbouw. 

Bij rijwoningen, vrijstaande woningen 
1. án appartementen wordenze gebnriirl<, 

maar ze zijn bij appartementen wel. 
- - tets minder populek vanwege de daar 

vaak krappe beschikbare ruimte voor , 
Installaties. 

,73 o~.onrriar„aroamres+nat tm,00kaonr• < 
. 0 1amornMg+rorae~ 
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.ondrpo•rp rmr•dropsrlmpealGre• ahn SOL 
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Welke Installaties zitten 
er tenminste In de woning? 

Wat Is de warmtebron? 

Hoe wordt de warmte 
aan de woning afgegeven? 

Met welke temperatuur 
wordt de warmte afgegeven? 

Wat zijn de belangrijkste varianten? 

Hoeveel warmte kan dit opwekken? 

Welk koelmiddel wordt gebruikt? 

Wat is het te verwachten rendement? 

Kan er mee worden gekoeld? 

Benodigde opstelrulmte 

Bijzonderheden 

• Luchtiwater warmtepomp 
• Boilervat 

Buitenlucht. Dit wordt door een ventilator over een warmtewisselaar geleid. 

Vla water dat door radiatoren, convectoren of vloerverwarmin2n stroomt 

Tussen de 25 en 50'C.2* 

Split-unit, monoblock, zonder buitenunit (sinds 2022/2023). 

Typisch vermogen van dit type warmtepompen is 4,0 tot 12,0 kW, bij A-7/W35, ofwel een 
buitentemperatuur van -7'C en een aanvoertemperatuur van 35'C. 

Een koelmiddel uit de F-gassen categorie. Bij een split unit is bij Installatie en reparatie t 
altijd een monteur met F-gassen certificaat vereist. Bij een monoblock Is dit bij Installatie 
niet nodig. 

• Dit type warmtepompen levert warmte voor ruimteverwarming met een praktijkrendement !. 
(SPF) van circa 3,0-4,0. 

• Dit type warmtepompen levert warmte voor warm tapwater met een praktijkrendement 
(SPF) van circa 2,0-3,0. 

Ja, maar dit wordt In de praktijk eigenlijk alleen gedaan indien sprake is van vloerverwarming. 
Bij radiatoren en convectoren Is het koelingspotentleel zeer beperkt. 

Oe warmtepomp vraagt meestal om circa 60 (b) x 50 (d) x 80 (h) cm. 
Het bollenvat vraagt meestal om circa 60 (diameter) x 180 (h) cm. 
Oe vloer waar het bollervat op staat moet voldoende draagtig zijn. Soms Is het nodig 
om het bollervat ook aan de muur te bevestigen om het gewicht te verdelen. 

• Voor een langere levensduur en lagere energielasten is het belangrijk dat de warmtepomp 
kan moduleren. 

• Oe warmtepomp heeft een ontdoolcyclus om te kunnen omgaan met temperaturen vlak 
boven het vriespunt. Terwijl de ontdooicvcius draait wordt (beperkt) warmte aan de woning 
of het buffervat onttrokken. 
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á ALL ELECTRIC 
w TYPE 10: VENTILATIE WARMTEPOMP-
f--- Oevenfilatie warmtepomp Is een varlant 

11 Iran de luc iuwater warmtepomp. Hij 

maakt gebruik van venftlaflelucht (n 

- plaats van buitenlucht tIN systeem' 

komt het meest voor In goed geboleer- 

de woningen met type C ventilatie. Een 

- ventilatlewarmtepomp wordt doorgaans -

niet aangeraden blI klelee woningen. 0e 

tucht moet dan te snel door de utonfng 

heen en dat kan als oncomfortabel wor-

den ervaren. 

• Ventllatlewarmtepomp 
• Bollervat 

uit de woning afgezogen ventilatielucht. Deze lucht van circa 21'C wordt op koude dagen 
afgekoeld tot wel -15'C om er voldoende warmte aan te kunnen onttrekken_ meestal wordt 
dit systeem toegepast in combinatie met natuurlijke toevoer. De afgezogen lucht wordt dan 
aangevuld door binnenkomende lucht met de temperatuur van de bultenlucht. Bewoners 
kunnen de roosters niet helemaal dicht zetten, omdat de warmtepomp dan nlet kan functio-
neren. 

Via water dat door radiatoren, convectoren of vloerverwarminies stroomt. 

Tussen de Z5 en 50'C. 

Welke Installaties zitten 
er tenminste In de woning? 

Wat is de warmtebron? 

Hoe wordt de warmte 
aan de woning afgegeven? 

Met welke temperatuur 
wordt de warmte afgegeven?'s 

Wat zijn de belangrijkste varianten? 

Hoeveel warmte kan dit opwekken? 

Welk koelmiddel wordt gebruikt? 

Wat Is het te verwachten rendement? 

Kan er mee worden gekoeld? 

Benodigde opstelrulmte 

Bijzonderheden 

2s anwr.warrinn.eWmng sna 20'WRaona- if 
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De meeste ventllatlewarmiepompen kunnen geen warm tapwater maken en zijn daarom niet 
geschikt voor een all elecidc woning. Er Is geen sprake van een buftenunft. 

Typisch vermogen van dit type warmtepompen Is 3,0 tot 5,0 kW, bij A201W35, ofwel een 
binnenluchttemperatuur van 20'C en een aanvoertemperatuur van 35,r— 

Een koelmiddel uit de F-gassen categorie. Bij het In bedrljf stellen en reparatie is altijd een 
monteur met F-gassen certificaat vereist. 

• Dir type warmtepompen levert warmte voor ruimteverwarming met een praktijkrendement 
(SPF) van circa 3,5-4,5. 

• Dit type warmtepompen levert warmte voor warm tapwater met een praktijkrendement 
(SPF) van circa 3,0-4,0. 

Kan beperkt koelen (nachtventilatie) door `s nachts de ventilator harder te zetten, waardoor 
meer buitenlucht de woning In gezogen wordt. 

Oe warmtepomp vraagt meestal om circa 60 (b) x 50 (d) x 80 (h) cm. 
Het boilemat vraagt meestai om circa 60 (diameter) x 180 (h) cm. De vloer waar het bollervat 
op staat moet voldoende draagkrachtig zijn. Soms is het nodig om het bollervat ook aan de 
muur te bevestigen om het gewicht te verdelen. 

. Voor een langere levensduur en lagere energielasten Is het belangrijk dat de warmtepomp 
kan moduleren. 

fitdCiRZAlNE INSTALLATIES • 
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Vereist voor een 
goede werking 

De benodigde aanvoertempera-
tuur van het afgiftesysteem 
bedraagt maximaal So'C. 

De verwarmingscapacltelt van 
het afgiftesysteem [kw) Is, bij een 
aanvoertemperatuur van So'C en 
ontwerpconditles, gelijk aan of 
groter dan het warmteverlies 
[kM In de woning. 

• De warmte die de warmtepomp in 
22 uur kan opwekken [kWh[ ls, bij 
ontwerpcondities, gelijk aan of 
groter dan de warmte die de 
woning in 24 uurverliest [kWh]. 
De overige 2 uur zijn voor de 
bereiding van warm tapwater. 

• Monftoring van het systeem Is 
sterk aan te bevelen. 

Verelstvoor een 
comfortabele woning 

- De hoeveelheid afgezogen lucht 
mag niet te hoog zijn, omdat de 
aangevoerde lucht de woning dan 
teveel zou afkoelen. Denk aan 
maximaal 180 m,luur. 

• De woning mag niet te klein zijn, 
want dan ontstaat er een te grote 
luchtstroom (bverventilatle7. 

• Roosters moeten slim geplaatst 
worden, bijvoorbeeld niet boven 
een zithoek of eemf el. 

• Indien mogelijk wordt dit systeem 
gecombineerd met een type D 
ventilatiesysteem.'" 

• Er zijn in de zomer voldoende 
mogelijkheden om de woning 
koelte houden. 

• De omvang van het boilervat is 
afgestemd op het (verwachte) 
tapwatergebruik van de bewo-
ners. 

Vereist voor betaalbare 
energielasten 

• De netto warmtevraag van de 
woning [kwhtmlliaarj wordt 
Idealiter teruggebracht tot het 
niveau van de Standaard of beter. 

* Aanvullende pv-panelen op het 
dak lelden, zeker in combinatie 
met salderinZ tot een lage 
energierekening. Vergroten van 
het percentage'zetfgebruik', door 
bijvoorbeeld warm tapwater te 
produceren ais de zon schijnt, is 
aan te bevelen. 

• Indien het een huurwoning 
betreft, kan het gebruik maken 
van de energleprestatlevergoe-
ding een gunstige regeling zijn 
voor zowel woningeigenaar als 
huurder. 

ALTIJD VEREIST: VAKKUNDIGE INSTALLATIE, INREGELING EN NAREGELING. 

StpATEGISCNE'REUZES MAKEN IN DUURZAME INSTALLATIES 
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ALL ELECTRIC 
TYPE 1C: LUCHT/WATER WARMTEPOMP MT 
Luchtlwater warmtepompen met een 

MT afgifte zTJn'relatief nieuw op de 
markt en daarom nog minder toegepast. 

Ze zijn met name geschikt voor 

woningen die minder of niet goed 
te lsoferen zijn of waerbi] goéd 
(na]lsoleren als te kostbaar wordt 

gezien. Olt soort stjsfemen zijn 
namelijk duurder in aanschaf en 

gebruik dan een reguliere lucht/water 
.warmtepomp. 

a 

I 
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VERVOLG PP trOLGEtto£ AIR4cdNA+ 

Welke Installaties zitten 
er tenminste in de woning? 

Wat Is de warmtebron? 

Hoe wordt de warmte 
aan de woning afgegeven? 

Met welke temperatuur 
wordt de warmte afgegeven?& 

Wat zijn de belangrijkste varianten? 

Hoeveel warmte kan dit opwekken? 

Welk koelmiddel wordt gebruikt? 

Wat Is het te verwachten rendement? 

Kan er mee worden gekoeld? 

Benodigde opstelrulmte 

Bijzonderheden 

I 
• Lucht/water warmtepomp MT Vn de markt ook wel 'hoge temperatuur warmtepomp' genoemd) 
• eoilervat 

Buitenlucht. Dit wordt door een ventilator over een warmtewisselaar geleld. 

Via water dat door radiatoren of convectoren stroomt. 

Tussen de 55 en 80•C. 

Propaan of CO2. Dit betreft het gebruikte koudemiddel. 

Typisch vermogen van dit type warmtepompen Is 5,0 tot 16,0 kW, bij A-7/ W65, ofwel een 
buitentemperatuur van -7•C en een aanvoertemperatuur van 65•C. 

j 

Oe warmtepomp heeft een natuurlijk koudemiddel zoals propaan of CO2. 

. Dit type warmtepompen levert warmte voor ruimteverwarming met een praktijkrendement 
(SPF) van circa 2,0-2,5. 

• 011 type warmtepompen levert warmte voor warm tapwater met een praktijkrendement 
(SPF) van circa 2,0-3,0. 

Nee. 

oe warmtepomp vraagt meestal om circa 60 (b) x 50 (d) x 80 (h) cm. 
Het bollervat vraagt meestal om circa 60 (diameter) x 180 (h) cm. Oe vloer waar het bollervat 
op staat moet voldoende draagkrachtig zijn. Soms is het nodig om het bollervat ook aan de 
muur te bevestigen om het gewicht te verdelen. 

• Voor een langere levensduur en lagere energielasten Is het belangrijk dat de warmtepomp 
kan moduleren. 

1 

• De warmtepomp heeft een ontdoolcyclus om te kunnen omgaan met temperaturen vlak 
boven het vriespunt. Terwijl de ontdoolcyclus draalt wordt (beperkt) warmte aan de woning 
onttrokken. 

• Dit type warmtepompen vereisen door het type koudemiddel aanvullende Installatle-
technische voorzieningen. Dat maakt ze complex in de toepassing en daarom significant 
duurder dan reguliere lucht/water warmtepompen. 

STpATEB1SCHE KEUZES MAZEN V 4 IN U1fURZAME INSTALLATIES 
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Vereist voor een 
goede werking 

De benodigde aanvoertempera-
tuur van het afgiftesysteem 
bedraagt 55 tot 80'C. 

Het verschil tussen aanvoer- en 
retourtemperatuur moet zo hoog 
mogelijk zijn. Concreet moeten er 
voorzieningen getroffen worden 
in het afgiftesysteem (vaak: een 
ventiel bij de radiatoren of 
convectoren) zodat een lage 
retourtemperatuur kan worden 
gegarandeerd. 

- De verwarmingscapacitelt van het 
afgiftesysteem (kW] is, bij een 
aanvoertemperatuur van 55-80'C 
en ontwerpcondities, gelijk aan of 
groter dan het warmteverlies 
(kW] in de woning. 

- De warmte die de warmtepomp In 
22 uur kan opwekken (kW hI Is. bij 
ontwerpcondïties, gelijk aan of 
groter dan de warmte die de 
woning in 24 uurvertiest (kWh]. 
De overige 2 uur zijn voor de 
bereiding van warm tapwater. 

- Monitoring van het systeem is 
sterk aan te bevelen. 

Vereistvooreen 
comfortabele woning 

- De omvang van het bollenvat Is 
afgestemd op het (verwachte) 
tapwatergebruik van de bewo-
ners. 

- De ventilator die lucht aanzuigt 
zorgtvoor geluld. Zorg daarom 
voor het goed naleven van de 
wettelijke eisen hiervoor. 

Vereist voor betaalbare 
energielasten 

- Door de hoge aanvoertempera-
tuur die deze warmtepompen 
kunnen leveren, is er minder 
motivatie om de warmtevraag te 
verminderen. Gezien de relatief 
lage SPF zou dat echter lelden tot 
een fors hogere energierekening 
dan bewoners nu betalen. Het 
blijft daarom aan te raden om te 
koersen op de netto warmtevraag 
(kWh/m2/jaar) van de Standaard of 
beter. 

- Aanvullende pv-paneten op het 
dak leiden, zeker in combinatie 
met saldering, tot een lagere 
energierekening. Vergroten van 
het percentage 'zetfgebrulk', door 
bijvoorbeeld warm tapwater te 
produceren als de zon schijnt. Is 
aan te bevelen. 

ALTIJD VEREIST: VAKKUNDIGE INSTALLATIE, INREGELING EN NAREGELING. 



ALL ELECTRIC_ 
TYPE 2A: BODEMWARMTEPOMP 
Bodemwarmtepornpen worden vanwege:: 

de ;goede rendementen en koetingsca= 

paciteitvoorat.toegepast in de nieuw-

bouw bij grondgebonden woningerij 

-maar ook wei eens ais kleinschalig 

collectieve warmtebron voor bijvoor 

beeld drie of vierappartementen.. . In de 

bestaande b~ wordt Ee overlast van . 

de bodemboring vaak als grote drempel 

-gezien en. wegen de vooMelen [rende- 

ment en koeling) vaak nief op tegen de 

meerprijs ten opzichte van ren lucht!_ -

water warmfepbrnp. 
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Welke Installaties zitten 
er tenminste in de woning? 

Wat is de warmtebron? 

Hoe wordt de warmie 
aan de woning afgegeven? 

Mei welke temperatuur 
wordt de warmte afgegeven?" 

Wat zijn de belangrijkste varianten? 

Hoeveel warmte kan dit opwekken? 

Welk koelmiddel wordt gebruikt? 

s het leverwachten rendement? 

Kan er mee worden gekoeld? 

Benodlgde opstetrulmfe 

Blizonderheden 

s] eArt.arS[HE At .tilt;S AlAtiz<!i 

• Bodemwarmiepomp 
• Bollerval 

oe bodem. Hiervoor moet een bron geboord worden in de tuin. De tuin moet hlerna (deels) 
opnieuw worden aangelegde. Bij bodemwarmiepompen voor individuele woningen gaat het 
altijd om een gesloten bron. 

Via water dat door radiatoren, convectoren of vtoervenuarmingS° stroomt., 

Tussen de 25 en 50'C. 

Met water gevuld ot met brine (zout water( gevuld. 

. Typisch vermogen van dit type warmtepompen is 6,0 tot 12,0 kW, bij B0/W35, ofwel een 
bodemtemperatuur van O'C en een aanvoertemperatuur van 35'C. 

Een koudemiddel uit de F-gassen categorie, Bij installatie en reparatie is altijd een monteur 
met F- gassen cerlificaatvereist. 

• Dit type warmtepompen levert warmte voor ruimteverwarming met een praktijkrendement 
(5PF) van Circa 4,0-5,0_ 

• Dit type warmtepompen levert warmte voor warm tapwater met een praktijkrendement 
(5PF) van circa 2,5-3,5. 

Ja, dit is zelfs nuttig voor hel regenereren van de warmte in de bodem. om die reden wordt 
dit soort warmtepompen vooral gecombineerd met vloerverwarming_ Bij radiatoren en 
convectoren is het koelingspotentieel beperkter. 

oe warmtepomp vraagt meestal om circa 60 (b) x 50 (d) x 80 (h) cm 
Het boilervat vraagt meestal om circa 60 (diameter) x 180 (h) cm. Oe vloer waar het boilerval 
op staat moet voldoende draagkrachtig zijn. Soms is het nodig om hei boilervat ook aan de 
muur le bevestigen om het gewicht te verdelen. 

Dit type warmiepompen is vaak (nov-) van het aaniuUT Type en kan dan nier moduleren. 
Voor dat soort warmtepompen is het belangrijk om een bufferval in het verwarmingscircuit 
te hebben, ter verbeleting van het rendement en de le-versduur van de warmtepomp. 
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Vereist voor een 
goede werking 

• De benodigde aanvoertempera-
tuur van het afgiftesysteem 
bedraagt maximaal 50•C-

oe verwarmingscapacitelt van 
het afglftesysteem (kW] is, bij een 
aanvoertemperatuur van So'C en 
ontwerpcondities, geWik aan of 
groter dan het warmteverlies 
(kW) In de woning. 

De warmte die de warmtepomp In 
22 uur kan opwekken [kWh] Is, bij 
ontwerpcondltles, gelijk aan of 
groter dan de warmte die de 
woning in 24 uur verliest (kWh]. 
De overige 2 uurzijn voor de 
bereiding van warm tapwater. 

• Monitoring van het systeem is 
sterk aan te bevelen. 

Vereist voor een 
comfortabele woning 

• oe ventllatievoorzlening wordt 
In de winter niet belemmerd, 
bijvoorbeeld doordat bewoners 
de binnenkomende koude lucht 
oncomfortabel vinden en roosters 
dicht doen, of doordat ventilatie 
zorgt voor geluidsoverlast of een 
te droge lucht. 

• Erzijn In de zomer voldoende 
mogelijkheden om de woning 
koel te houden. 

• oe omvang van het boilervat is 
afgestemd op het (verwachte) 
tapwatergebruik van de bewo-
ners. 

Vereist voor betaalbare 
energielasten 

• De netto warmtevraag van de 
woning (kWhInnOfjaar] wordt 
Idealiter teruggebracht tot het 
niveau van de Standaard of beter. 

• Aanvullende pv-panelen ophef 
dak lelden, zeker In combinatie 
met saldering, tot een zeer lage 
energierekening. vergroten van 
het percentage 'zelfgebruik', door 
bijvoorbeeld warm tapwater te 
produceren als de zon schijnt, Is 
aan te bevelen. 

• Indien het een huurwoning 
betreft, kan het gebruik maken 
van de energieprestatlevergoe-
ding een gunstige regeling zijn 
voor zowel woningelgenaar ais 
huurder. 

ALTIJD VEREIST: VAKKUNDIGE INSTALLATIE, INREGELING EN NAREGELING. 
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„„ ALLELECTRIC 
W TYPE ZB:•PVT WARMTEPOMP 

• 
' J  

EenPVT warmtepomp Is een varlatie 
Y.opeenbodernwarmtepómp,waarbij 

de bron niet in de bodem zit maar op 
hef dak 90 Dit soort systemen wordt 
•dan ook vooral- hoeWél vooralsnog 
heel kletnschatig toegepast Wj goed 

4eYsoleerde grondgebondenwoningen 
in de bestaande bouw. Het voordeel ten . 

opzichte van een lucht/oraler warm-
epomp is dat ergeen.bullenunit Is die 

. ' . geluld veroorzaakt; Dasr.tegenover staat 

een hogere prijs en een_ lager rendement 

op koude dagen.'. 

Kan er mee worden gekoeld? 

Benodigde opstelruimte 

Bijzonderheden 3t'rsAe➢nneazo+o+•pomPmapdreraArt•en 4`r•► 
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welke installaties zitten 
er tenminste In de woning? 

Wat Is de warmtebron? 

Hoe wordt de warmte 
aan de woning afgegeven? 

Met welke temperatuur 
wordt de warmte afgegeven?` 

Wat zijn de belangrijkste varianten? 

Hoeveel warmte kan dit opwekken? 

Welk koelmiddel wordt gebruikt? 

a 

- Bodemwarmtepompn 
- Bollervat 

Zonlnstraling op PVT-panelen die op het dak liggen. Deze pa-nelen combineren een 
fotovoltaTsch (PV) paneel en een zon-ihermisch (T) paneel in één behuizing. Ze heten ook 
wel 'ther-modynamische' panelen. 

Via water dat door radiatoren, convectoren of vloervenuarmingo stroomt 

Tussen de 25 en 50•C. 

of de warmtepomp geoptimaliseerd Is op PVT toepassing of een standaard bodemwarmtepomp b. 

Typisch vermogen van dit type warmtepompen Is 3,0 tot 12.0 kW, bij A-7/W35, ofwel een 
buitentemperatuur van -7-C en een aanvoertemperatuur van 35-C. 

Een koudemiddel uit de F-gassen categorie. Bij installatie en reparatie Is altijd een monteur 
met F-gassen certificaat vereist. 

Wat Is het te verwachten rendement? 

f 

• Dit type warmtepompen levert warmte voor ruimteverwarming met een praktijkrendement 
(SPF) van circa 2,5-3,5. 

• Dit type warmtepompen levert warmte voor warm tapwater met een praktijkrendement 
(SPF) van circa 2,0-2,5. 

ja, maar alleen 's nachts en op bewolkte dagen. Op zonnige dagen worden de PVT panelen 
anders te warm. 

Voor een PVT-systeem van 8 kW is circa 22 W dakoppervlak nodig. 
De warmtepomp vraagt meestal om circa 60 (b) x 50 (d) x 80 (h) cm. 
Het bollervat vraagt meestal om circa 60 (diameter) x 180 (h) cm. De vloer waar het bollervat 
op staat moet voldoende draagkrachtig zijn. Soms Is het nodig om het bollervat ook aan de 
muur te bevestigen om het gewicht te verdelen. 

- Voor een langere levensduur en lagere energielasten Is het belangrijk dat de warmtepomp 
kan moduleren. 

- Dit systeem is gevoelig voor een combinatie van bewolking en kou. Op dat soort dagen 
heeft dit systeem moeite om voldoende warmte op te wekken en zal het vaker dan bij 
andere soorten warmtepompen, moeten terugvallen op elektrische elementen. Dit zorgt 
voor een lager rendement en hogere energielasten. 

STRATECISCHE Ktt12ES,MAXEH •• iN O•UR2ÍIME 11r5TA1<CATIE5 



Vereist voor een 
goede werking 

Vereist voor een 
comfortabele woning 

• De benodigde aanvoertempera-
tuur van het afgiftesysteem 
bedraagt maximaal 50'C. 

• De verwarmingscapacitelfvan 
het afgiftesysteem [kWI Is, bij een 
aanvoertemperatuur van 50'C en 
onhmrpcondities, gelijk aan of 
groter dan het warmteverlies 
[kWI In de woning. 

• De warmte die de warmtepomp 
In 22 uur kan opwekken [kWh} is, 
bij ontwerpcondities, gelijk aan 
of groter dan de warmte die de 
woning in 24 uur verfiest [kWh]. 
oe overige 2 uur zijn voor de 
bereiding van warm tapwater. 

• Bij PVT panelen moet de Installa-
teur extra aandacht hebben voor 
het voorkomen van bevriezing 
van de bron. Op bewolkte dagen 
In de winter kunnen de buizen In 
de PVT panelen zeer koud 
worden. Als de warmtepomp daar 
warmte aan onttrekt, kan het 
systeem bevriezen. 

• Monitoring van het systeem Is 
sterk aan te bevelen. 

• De ventllatlevoorziening wordt In 
de winter niet belemmerd, 
bijvoorbeeld doordat bewoners de 
binnenkomende koude lucht 
oncomfortabel vinden en roosters 
dicht doen, of doordat ventilatie 
zorgt voor geluldsoverlast of een 
te droge lucht. 

Er zijn In de zomer voldoende 
mogelijkheden om de woning 
koel te houden. 

De omvang van het boilervat Is 
afgestemd op het (verwachte) 
tapwatergebruik van de bewo-
ners. 

Vereist voor betaalbare 
energielasten 

• De netto warmtevraag van de 
woning (kWh/m=/jaar] wordt 
idealiter teruggebracht tot het 
niveau van de standaard of beter. 

• Bij dit type systeem wordt 
standaard ook stroom opgewekt 
door de PVT panelen. 

• Vergroten van het percentage 
'zelfgebrulk', door bijvoorbeeld 
warm tapwater te produceren als 
de zon schijnt Is aan te bevelen. 

• Indien het een huunooning 
betreft, kan het gebruik maken 
van de energleprestatlevergoe-
ding een gunstige regeling zijn 
voor zowel woningelgenaar als 
huurder. 

ALTIJD VEREIST: VAKKUNDIGE INSTALLATIE, INREGELING EN NAREGELING. 
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:ALL ELECTRIC 
-TYPE 2C: BODEMWARMTEPOMP MT 
Oodemwarmtepompenmeteen.MT 

afgiff e zijn relatief niëuw op de niai tf 

endaaromnogminderfaegepast.2exijn 
met name geschikt voorwoningen die 

minder of niet goed te isoleren zijre of 
wasrtitj goed [na)isoleren akte kostbaai 
wordt gezien. in vergellildng met. een 

lucht/water warmtepomp MTzal dit 
soorisystemenvaker.relevantzijnb(( . 

kleinschalig collectieve toepassing 011 
soort systemen zijn duurdertn aanschaf 
en gebruik dan een reguliere bodem- . 
warmtepomp. 

1 

Welke Installaties zitten 
er tenminste In de woning? 

Wat Is de warmtebron? 

Hoe wordt de warmte 
aan de woning afgegeven? 

Met welke temperatuur 
wordt de warmte afgegevenlr 

Wat zijn de belangrijkste varianten? 

Hoeveel warmte kan dit opwekken? 

Welk koelmiddel wordt gebruikt? 

Wat is het te verwachten rendement? 

Kan er mee worden gekoeld? 

Benodigde opstelruimte 

BI jzonderheden 

•ariqeireaerdMhtlrNdspnlaas mor 
Asdercnx•arsleatraGxwae*nxror . 
n+ar4reorrig

:ró oroór.ivarrlwre•grmnpsr•cemreciïamd-• 
•nardmgdrleL 

A' petete►eRram%daamrqeaaRemarsaere•- 
n•o•aameOro+zer. eNoorbeAt eea •enD- 
rgpam•bnr+d eaQrrreaperarmenR•SatCproDuoerer, 
AaarAt ke►rtehwedpemia•irae ne reu sn!!d . 
•••• 

• Bodemwarmiepomp MT (door de markt ook wel Trage temperatuur warmtepomp' genoemd) 
• Boilervat 

De bodem. Hiervoor moet een bron geboord worden In de tuin. De tuin moet hierna (deels) 
opnieuw worden aangelegd. Bij bodemwarmtepompen voor Individuele woningen gaat het 
altijd om een gesloten bron. 

Vla water dat door radiatoren, convectoren of vloerverwarming a stroomt. 

Tussen de 55 en 80'C. 

Met water gevuld of met brine (zout water) gevuld. 

Typisch vermogen van dit type warmtepompen Is 6,0 tot 16,0 kW, bij B0/W35, ofwel een 
bodemtemperatuur van 0'C en een aanvoertemperatuur van 35'C. 

De warmtepomp heeft een natuurlijk koudemkidel zoals propaan of CO2. 

• Dit type warmtepompen levert warmte voor ruimteverwarming met een praktijkrendement 
(SPF) van circa 3,0-4,0. 

• Dit type warmtepompen levert warmte voor warm tapwater met een praktijkrendement 
(SPF) van circa 2,5-3,5. 

Nee 

De warmtepomp vraagt meestal om circa 60 (b) x 50 (d) x 80 (h) cm. 
Het bollervat vraagt meestal om circa 60 (diameter) x 180 (h) cm. De vloer waar het bollervat t 

op staat moet voldoende draagkrachtig zijn. Soms Is het nodig om het bollemt ook aan de 
muur te bevestigen om het gewicht te verdelen. 

. DR type warmtepompen Is vaak (nog) van het aan/uit-type en kan dan niet moduleren. 
Voor dat soort warmtepompen is het belangrijk om een buffervat In het venuarmingsclrcult ! 
te hebben, ter verbetering van het rendement en de levensduur van de warmtepomp. , 

• Dit type warmtepompen vereisen door het type koudemiddel aanvullende Installatie-
technische voorzieningen. Dat maakt ze complex In de toepassing en daarom significant 
duurder dan reguliere luchtlwater warmtepompen. 

E 
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Vereist voor een 
goede werking 

• De benodigde aanvoertempera-
tuur van het afgiftesysteem 
bedraagt 55 tot 80•C. 

• Het verschil tussen aanvoer- en 
retourtemperatuur moet zo hoog 
mogelijk zijn. Concreet moeten er 
voorzieningen getroffen worden 
in het afgíftesysteem (vaak: een 
ventiel bij de radiatoren of 
convectoren) zodat een lage 
retourtemperatuur kan worden 
gegarandeerd. 

• De verwarmingscapacitelf van 
het afgiftesysteem [kW] is, bij een 
aanvoertemperatuur van 55-80'C 
en ontwerpcondities, gelijk aan of 
groter dan het warmteverlies (kW] 
in de woning. 

• oe warmte die de warmtepomp In 
22 uur kan opwekken [kWh] is, bij 
ontwerpconditles, gelijk aan of 
groter dan de warmte die de 
woning In 24 uur verliest [kWh]. 
oe overige 2 uur zijn voor de 
bereiding van warm tapwater. 

• Monitoring van het systeem is 
sterk aan te bevelen. 

Verelstvoor een 
comfortabele woning 

• Er zijn In de zomer voldoende 
mogelijkheden om de woning 
koel te houden. 

• De omvang van het bollenrat Is 
afgestemd op het (verwachte) 
tapwatergebruik van de bewo-
ners. 

Vereist voor betaalbare 
energielasten 

• Door de hoge aanvoertempera-
tuur die deze warmtepompen 
kunnen leveren, Is er minder 
motivatie om de warmtevraag te 
verminderen. Gezien de relatief 
lage SPF zou dat echter leiden tot 
een fors hogere energierekening 
dan bewoners nu betalen. Het 
blijft daarom aan te raden om te 
koersen op de netto warmtevraag 
(kWhim:ljaar] van de Standaard of 
beter. 

- Aanvullende pv-panelen op het 
dak leiden, zeker In combinatie 
met saidering, tot een lage 
energierekening. Vergroten van 
het percenlage'zelfgebruik', door 
bijvoorbeeld warm tapwater te 
produceren als de zon schijnt, is 
aan te bevelen. 

ALTIJD VEREIST: VAKKUNDIGE INSTALLATIE, INREGELING EN NAREGELING. 
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a . ALL ELECTRIC. 
TYPE 3A: LUCHT/LUCHT:WARMTEPtJMP 
Luchtllucht warmtepompen worden 

op dit momentnet miest toegepast : ' 

als bijverwarming In slaapkamers 

(als vervanging van de radiator) of 1n 

de woonkamer (in aanvulting op de 

radiatoren). Voor kleinere woningen 

(vooral appartementen) worden ze ook 

wet Ingezet als hoofdverwarming, deels 

vanwege het beperkte ruimtegebruik in 

vergelijking met een luchtlwaterwa~ 

tepomp. Een belangrijke reden orn:voor 

luchtllucht warmtepompen te kiezen . 

is de koelingscapadtelt en de lagere 

aanschafkosten 

3! Een•anrbeepmugttaarueEaoArmw 
N ee• •etrrnp eaoie•bAFluCrear~ cp mipen.aart•m. 
!11l8•1• m m.aeirdekrrat>+erorAmaeo 
•npommpndlra•omrreeN tioorOr 
taudihrpperwreedpaLidaAebt aráqlehreltr 
enmr•7ir•aaeraa+Nnxoread m+raaarenun 
ea►gmetroahtreeurannfacA roemegloow 
M. 

Welke Installaties zitten 
er tenminste In de woning? 

Wat Is de warmtebron? 

Hoe wordt•de warmte 
aan de woning afgegeven? 

Met welke temperatuur 
wordt de warmte afgegeven? 

Wat zijn de belangrijkste varianten? 

Hoeveel warmte kan dit opwekken? 

Welk koelmiddel wordt gebruikt? 

Wat Is het te verwachten rendement? 

Kan er mee worden gekoeld? 

Benodigde opstelrulmte 

Bijzonderheden 

- Lucht-lucht warmtepomp, ofwel aircondltioner of airco, per te verwarmen verblljfsmimte. 
Er Is ook een buitenunit 

- Aparte voorziening voor warm tapwater, bijvoorbeeld een boilervat. 

De buitenlucht. 

Vla gerecirculeerde binnenlucht. Bestaande radiatoren of convectoren worden niet gebruikt. 

7Ussen de 25 en 35'C. Een hogere temperatuur wordt door bewoners als minder prettig 
ervaren. 

Een lucht-lucht warmtepomp heeft een buitenunB die warmte uit de buitenlucht haalt en een 
binnenunit die deze warmte toevoegt aan lucht in de woning. 
Er bestaan ook systemen met één buitenunit die meerdere binnenunits van warmte kunnen 
voorzien. Dit heet'mutri-split' of'DX-systeem". 

typisch vermogen van dit type warmtepompen Is 1,0 tot 4,0 kW, bij A-T/W35, ofwel een 
buiteniemperatuurvan -T=C en een aanvoertemperatuur van 35'C. 

Een koudemiddel uit de F-gassen categorie. Bij installatie en reparatie Is altijd een monteur 
met F- gassen certificaat vereist. 

- Dit type warmtepompen levert warmte voor ruimteverwarming met een praktijkrendement 
(SPF) van circa 3,0-5,0. 

= Dit soort systemen voorziet niet In warm tapwater_ Dat moet dus op een andere manier 
worden opgewekt. Meestal gebeurt dat met een systeem met een rendement van ten 
hoogste 1,0. 

Ja, zeer goed. Dit type warmtepomp is zelfs ontwikkeld om te koelen. 

Oe warmtepomp vraagt meestal om circa 80 (b) x 20 (d) x 40 [h) cm per verblijfsruimte. 
Het bollervat vraagt meestal om circa 60 (diameter) x 180 (h) cm. De vloer waar het bollervat 
op staat moet voldoende draagkrachtig zijn. Soms Is het nodig om het boliervat ook aan de 
muur te bevestigen om het gewicht te verdelen. 

- Oe meeste airco's zijn in eerste Instantie ontwikkeld om te koelen. Dit betekent ook dat ze 
niet altijd geoptimaliseerd zijn om te verwarmen.. 

- Oe warmtepomp heeft een ontdoolcyclus om te kunnen omgaan met temperaturen vlak 
beven het vriespunt. Terwijl de ontdoo"clus draait wordt (beperkt) warmte aan de woning 
onttrokken. 

STRATE4iS{HE xEUZES-MAKEN 

VERVOLG. OP'VOLGEMM ARAGINA+ 
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Vereist voor een 
goede werking 

Vereist voor een 
comfortabele woning 

• De verwarmingwapacitelt van 
het afgiftesysteem (kW) Is, bij 
ontwerpcondities, gelijk aan of 
groter dan het warmieveriles 
(kWI In de woning. 

• Monitoring van het systeem Is 
sterk aan te bevelen. 

I 

• De ventilatievoorziening wordt 
In de winter niet belemmerd, 
bijvoorbeeld doordat bewoners 
de binnenkomende koude lucht 
oncomfortabel vinden en roosters 
dicht doen of doordat ventilatie 
zorgt voor geluidsoverlast of een 
te droge lucht. 

• Hoewel luchillucht warmte-
pompen lucht de woning In 
blazen, Is dit geen vervanging 
voor ventilatie. Het Is namelijk 
lucht die uit de woning komt, 
door de warmtepomp wordt 
opgewarmd en daarna weer de 
woning In wordt geblazen. 

• Een grootvolume lucht moet 
verwarmd worden om voldoende 
warmte aan de woning te kunnen 
afgeven. Daarom is geluid een 
aandachtspunt bij dit soort 
systemen. 

• oe omvang van het bollervat Is 
afgestemd op het (verwachte) 
tapwatergebruik van de bewo-
ners. 

Vereist voor betaalbare 
energielasten 

• De netto warmtevraag van de 
woning Íkwh/m21jaad wordt 
Idealiter teruggebracht tot het 
niveau van de standaard of beter. 

• Aanvullende pv-panelen op het 
dak lelden, zeker in combinatie 
met saldering, tot een lagere 
energierekening Vergroten van 
het percentage'zetfgebruik', door 
bijvoorbeeld warm tapwater te 
produceren als de zon schijnt, Is 
aan te bevelen. 

Indien het een huurwoning 
betreft, kan het gebruik maken 
van de energleprestatlevergoe-
ding een gunstige regeling zijn 
voor zowel woningeigenaar als 
huurder. 

• —111P,. 1r -

ALTIJD VEREIST: VAKKUNDIGE INSTALLATIE, INREGELING EN NAREGELING. 
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á ALL.-ELECTRI,C 
W TYPE 4A: INFRAROODPANEEL / ELEKTRISCHE RADIATOR 
Q infraroodpanelen, elektrische radla-

" _j 

Z 

toren en elektrische vioerverwarming' 

worden het meest gebruikt als bij- 
verwarminginrulmtesdle niet altijd 
verwarmd hoeven te worden, zoals 

bijvoorbeeld de badkamer. of bij een af- 
g(ftesysteem dat op een aantal plekken 

in huls niet krachtig genoeg is voorde 
koudste wekenvan het [aar. Voor zeer 

goed geïsoleerde woningen [significant 
beterden l.T).worden_deze warmt."p-

wekkem ook wei gebruikt als hoofdver-
warming. 

r Welke Installaties zitten 
er tenminste.ln de woning? 

Wat Is de warmtebron? 

Hoe wordt de warmte 
aan de woning afgegeven? 

Met welke temperatuur 
wordt de warmte afgegeven? 

Wat zijn de belangrijkste varianten? 

Hoeveel warmte kan dit opwekken? 

Welk koelmiddel wordt gebruikt? 

Wat Is het te verwachten rendement? 

Kan er mee worden gekoeld? 

Benodigde opstelrulmte 

Bijzonderheden 

Meerdere Infraroodpanelen, elektrische radatoren of elektrImhevlomverurarming 
Aparte voorziening voor warm tapwater, bijvoorbeeld een bollenvat. 

Met van toepassing Elektriciteit wordt direct In warmte omgezet. 

Vla straling. Dat betekent ook dat het binnen de zichtlijn van het paneel of de radiator het meest comforia-
bet is. Er is sprake van'uwmteschaduw', bijvoorbeeld onder een tafel, 1311 elektrische vkeemewarmung 
wordt de hele betreffende vloer ~xmd en speelt dit minder. 

Niet van toepassing Strafing heeft wel een vermogen, max geen temperatuur. Do bron van de straling 
wordt echter wel warm. Een nfrxoodpaneel kan bijvoorbeeld wel 90'[ worden. 

De schakelmethode kan aanlult zijn, een draalknop een Ing~uuide thermostaat of een ndmtethermostaat. 

Typisch vermogen van dit type lnstaitatles is 0,2 tot 2 kW. Er ztin altijd meerdere eiementen nodig voor een 
woning. 

Met van toepassing 

- Dlt soort systemen levert warmte voor ruknteven~ing met een praknikrendement (SPF) van ten 
hoogste l.o. 

• Dit soort systemen vaorZlet niet In warm tapwater. Dat moet dus op een andere manier worden 
opgewekt. Meestal gebeurt dat met een systeem met een rendement van ten hoogste 1,0. 

Nee 

tnfrxoodpw~ zijn plot en worden meestal aan het plafond opgehangen. Daar is dan wei een stopcontact 
nodig. 
Elektrische radiatoren hangen aan de muur en hebben vergelijkbare maten als watergedragen radiatoren. 
Elektrische vloerverwarming wordt onder een tegelvloer gelegd. 
Het bollenvat vraagt meestal om circa 60 (dlameteo x 180 (hl cm. De vloer waar het botlervat op staat moet 
voldoende draagkrachtig zijn. Soms is het nodig om het bollenvat ook aan de muur te bevestigen om het 
gewicht te verdelen. 

Let op de elektrische installatie n de woning. Dit soort systemen gebruikt veel stroom en dat kan lekden 
tot stoppen die afslaan als daar niet voldoende over nagedacht Is. Ook is de kans groot dat een 3-fase 
aansluiting en gmepenlrast nodig is. Dit soort systemen leidt, als de woning niet heel goed is geisoleerd 
of geen thuisbatterij gebruikt, tot een hoge plekdast op het net. Vanuit maatschappelijk oogpunt Is dat 
ongewenst. 

De hierboven geroemde warmteschaduw kan ook van invloed zijn op bouwfyslsche problemen. 
Koudebnrggen In hoeken wor-den bijvoorbeeld minder opgewarmd en komen daarmee eerder onder 
het dauwpunt, met vocht en schlmmelvormng als mogelijk gevolg. 

ATE61SCHE KEUZES MAKEN- '24  IN DUURZAME INSTALLATIES 
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Vereist voor een 
goede werking 

• De verwarmingscapaciteit van 
het afgirtesysteem [MW] Is, bij 
ontwerpcondities, gelijk aan of 
groter dan het warmtevedies 
[kW] In de woning. 

• Goede plaatsing, zodat er geen 
objecten tussen de stralingsbron 
en de bewoner staan. 

Vereist voor een 
comfortabele woning 

• De ventilatievoorziening wordt 
In de winter niet belemmerd, 
bijvoorbeeld doordat bewoners 
de binnenkomende koude lucht 
oncomfortabel vinden en roosters 
dicht doen of doordat ventilatie 
zorgt voor geluidsoverlast of een 
te droge lucht. 

Er zijn In de zomer voldoende 
mogelijkheden om de woning 
koel te houden. 

De omvang van het bollenvat is 
afgestemd op het (verwachte) 
tapwatergebruik van de bewo-
ners. 

Vereist voor betaalbare 
energlelasten 

• De netto warmtevraag van de 
woning [kWhlm=Ijaar] wordt 
zoveel mogelijk teruggebracht, 
tenminste tot het niveau van de 
Standaard. 

• Er wordt gebruik gemaakt van 
regeltechniek die voorkomt dat 
de panelen of radiatoren 
onbedoeld aan blijven staan. 

• Aanvullende pv-panelen op het 
dak zijn belangrijk om tot 
betaalbare energielasten te 
komen. 
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Q ,ALL ELECTRICREADY' 
W TYPE 1A: LUCHT/WATER WARMTEPOM". 
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Lucht/waterwermtepompen werken in 

een a(t eled^ ready opstelling sarren 
met een cv, ketel. Dit systeem wordt 

het meest toegepast 1n grondgebon-
den woningen In de bestaande bouw 
waar nu de Installatie vervangen moet 

wo de4 maar de schil nog niet naar 
LT- ofLT-plus niveau is gebracht Zodra 

de schl1 naar dit niveau is verbeterd 

kan de cv-ketel worden weggehaald, 

en vervangen door eenbollervaL Deal 

geTnstalieerdewarmtepomp gs krachtig 
genoeg om dan de woning en het tap-
water te verwarmen. 

lip 

Welke Installaf les zitten 
er tenminste In de woning? 

Wat Is de warmtebron? 

Hoe wordt de warmte 
aan de woning afgegeven? 

Met welke temperatuur 
wordt de warmte afgegeven? 

Wat zijn de belangrijkste varianten? 

Hoeveel warmte kan dit opwekken? 

Welk koelmiddel wordt gebruikt? 

Wat Is het te verwachten rendement? 

Kan er mee worden gekoeld? 

Benodigde opstelruimte 

Bijzonderheden 

e i 

r 

- Lucht/water warmtepomp 
- Cv-ketel 

- Aardgas 
- Buitenlucht Dit wordt door een ven~or over een warmtewisselaar geleld. 

Vla water dat door radiatoren of convectoren stroomt 

Tussen de 25 en 80-C. In de lente en herfst zal de temperatuur meestal onder de SO-C zijn, In 
de winter zal die In de regel hoger liggen en zal de cv-ketel bijspringen. 

Split-unit, monoblock, zonder buitenunit (sinds 202212023). 

Typisch vermogen van dit type warmtepompen Is 4,0 tot 12,0 kW, bij A-7/W35, ofwel een 
buitentemperatuur van -7-C en een aanvoertemperatuur van 35-C. 

Een koelmiddel uit de F-gassen categorie. Bij een split unit Is bij Installatie en reparatie altijd 
een monteur met F-gassen certificaat vereist. Bij een monoblock is dit bij Installatie niet nodig, 

- Oit type warmtepompen levert warmte voor ruimteverwarming met een praktijkrendement 
(SPF) van circa 3,5-4,5, omdat de cv-ketel bijspringt op koude dagen. Zodra de cv-ketel is 
verwijderd zal de SPF zakken naar circa 3,0-4,0. 

- In hybride opstelling levert de cv-ketel warm tapwater. Zodra de cv-ketel Is verwijderd, 
levert dit type warmtepompen warmte voor warm tapwater met een praktljkrendement 
(SPF) van circa 2,0-3,0. 

Pas nadat de cv-ketel Is verwijderd. 

De warmtepomp vraagt meestal om circa 60 (b) x 50 (d) x 80 (h) cm. 
Oe cv-ketel vraagt meestal om circa 60 (b) x 45 (d) x 80 (h). 

- Voor een langere levensduur en lagere energielasten Is het belangrijk dat de warmtepomp 
kan moduleren. 

- De warmtepomp heeft een ontdooicycius om te kunnen omgaan met temperaturen vlak 
boven het vriespunt. Terwijl de ontdoolcuclus draait wordt (beperkt) warmte aan de woning 
onttrokken. 

sTRATECrscHE KEVIES AiAKEH 
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Vereist voor een 
goede werking 

• Monitoring van het systeem Is 
sterk aan te bevelen. 

vereist voor een 
comfortabele woning 

• oe ventilatievoorziening wordt 
In de winter niet belemmerd, 
bijvoorbeeld doordat bewoners 
de binnenkomende koude lucht 
oncomfortabel vinden en roosters 
dicht doen of doordat ventilatie 
zorgt voor geluidsoverlast of een 
te droge lucht. 

• Er zijn In de zomer voldoende 
mogelijkheden om de woning 
koel te houden. 

• De ventllator die lucht aanzuigt 
zorgt voor geluid. Zorg daarom 
voor het goed naleven van de 
wettelijke elzen hiervoor. 

Vereist voor betaalbare 
energielasten 

• Gaandeweg verlagen van de netto 
warmtevraag van de woning tot 
het beoogde eindniveau dat nodig 
Is als de cv-ketel uit de woning 
verwijderd wordt. 

ALTIJD VEREIST: OPSTELRUIMTE, VAKKUNDIGE INSTALLATIE, INREGELING EN NAREGELING. 
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ALL ELECT RI C  READY 
TYPE 16: VÉNTILATIÉ WARMTEPOMP 
Ventilatle warmtepompen werken in 

een all eledrlc ready opstelling samen 
met een cv-keteL OIt systeem wordt 
-het me~oegepast Ingrondgebonden 

woningen In de bestaande bouw met 

type [ ventilalle waar nu de Installatie 

vervangen moet worden, maarde schil 

nog niet naar LT:niveau Is gebracht. Zo-
dre de schil naar dit niveau is verbeterd, 
-kan de cv-ketel worden welgehoeld 
envervangen dooreenb;oilervat De al 

stalleerde warmtepomp is krachtla 

om dan de woning en hettap-

waterte'venuarmen. •. 

Welke Installaties zitten 
er tenminste In de woning? 

Wat is de warmtebron? 

Hoe wordt de warmte 
aan de woning afgegeven? 

Met welke temperatuur 
wordt de warmte afgegeven?» 

Wat zijn de belangrijkste varianten? 

Hoeveel warmte kan dit opwekken? 

Welk koelmiddel wordt gebruikt? 

Wat Is het te verwachten rendement? 

Kan er mee worden gekoeld? 

Benodigde opstelrulmfe 

Bijzonderheden 
i 

. •.rtegmth•rsr••t•rhierAegre•tat•aaa►an 
teaned•non»arArgreaea ae •oardepony <?nrid 
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• Ventilatiewarmtepomp 
• Cv-ketel 

• Aardgas 
• Uit de woning afgezogen ventilatielucht. Deze lucht van drea 21'C wordt op koude dagen 
afgekoeld toi wel - 15'C om er voldoende warmte aan te kunnen onttrekken. Meestal wordt 
dit systeem toegepast In combinatie met natuurlijke toevoer. Oe afgezogen lucht wordt dan 
aangevuld door binnenkomende lucht met de temperatuur van de buitenlucht. Bewoners 
kunnen de roosters niet helemaal dicht zetten, omdat de warmtepomp dan niet kan 
functioneren. 

Via water dat door radiatoren of convectoren stroomt. 

7Ussen de 25 en 80'C. In de lente en herfst zal de temperatuur meestal onder de 50'C zijn, In 
de winter zal deze In de regel hoger liggen en zal de cv-ketel bijspringen. 

De meeste ventilatiewarmtepompen kunnen geen warm tapwater maken en zijn daarom nlet 
geschikt voor een all electric woning. 
Er Is geen sprake van een bullenunit. 

typisch vermogen van dit type warmtepompen Is 3,0 tot 5,0 kW, bij A211W35, ofwel een 
binnenluchttemperatuur van 21'C en een aanvoertemperatuur van 35'C- 

Een koeimiddel uit de F-gassen categorie. Bij installatie en reparatie Is altijd een monteur met 
F-gassen certificaat vereist 

• Dit type warmtepompen levert warmte voor ruimteverwarming met een praktijkrendement 
(SPF) van drea 4,0-5,0, omdat de cv-ketel bijspringt op koude dagen. Zodra de cv-ketel Is 
verwijderd zal de SPF zakken naar circa 3,5-4,5. 

• In hybride opstelling levert de cv-ketel warm tapwater. Zodra de cv-kerel is verwijderd, 
levert dit type warmtepompen warmte voor warm tapwater met een praktijkrendement 
(SPF) van circa 3,0-4,0. 

Kan koelen door 's nachts de ventilator harder te zetten, waardoor meer buitenlucht de 
woning Ingezogen wordt. 

Oe warmtepomp vraagt meestal om circa 60 (b) x 50 (d) x 80 (h) cm. 
Oe cv-ketel vraagt meestal om circa 60 (b) x 45 (d) x 80 (h). 

• Voor een langere levensduur en lagere energlelasten Is het belangrijk dat de warmtepomp 
kan moduleren. 

STRATEGISCHE KEUZES MAK 



Vereist voor een 
goede werking 

• Monitoring van het aasteem is 
sterk aan te bevelen. 

Vereist voor een 
comfortabele woning 

• De hoeveelheid afgezogen lucht 
mag niet te hoog zijn, omdat de 
aangevoerde lucht de woning dan 
te veel zou afkoelen. Denk aan 
maximaal 180 m'luur. 

• De woning mag niet te klein zijn, 
want dan ontstaat er een te grote 
luchtstroom. 

• Roosters moeten slim geplaatst 
worden, bijvoorbeeld niet boven 
een zithoek of eettafel. 

• Indien mogelijk wordt dit systeem 
gecombineerd met een type o 
ventiiatiesgsteem 40 

• Er zijn in de zomer voldoende 
mogelijkheden om de woning 
koelte houden. 

• oe omvang van het boitervat is 
afgestemd op het (verwachte) 
tapwatergebruik van de bewo-
ners_ 

Vereist voor betaalbare 
energielasten 

• Gaandeweg verlagen van de netto 
warmtevraag van de woning tot 
het beoogde eindniveau dat nodig 
Is nadat de cv-ketel uit de woning 
verwijderd wordt. 

ALTIJD VEREIST: VAKKUNOIGE INSTALLATIE, INREGELING EN NAREGELING. 
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á ALLELECTRIC READY 
w TYPE 3A: LUCNT/LUCHT UVARMTEROMP 
Q Luchtlucht warmtepompen werken in 

• 

,Q 

F— 

een alf eiedrlc ready opstelling samen 

met een cv-ketel. Dit systeem wordt-

het meest toegepast In zowel grondge- 

bonden woningen als appartementen - 

Inde bestaande bouwt. De schil is nog 

niet naarLT-niveau gebracht Zodra de --

schil naar dit niveau ls verbeterd; kan de 

cv-ketel worden weggehaald en moet. . 

— , 

er eert aardgasvrQe voorziening komen 

. voor wann;topwater. De al geTnstal --

leerde  luchtilucht warmtepompen.ztjn• 

krachtlg genoeg om dan de woning 

fe verwarmen. Het gaat hierbij om 

meerdere losse unRs ofeen mufti-split 

unit met één buitendeel en meerdere 

binnendelen. 

Welke Installaties zitten 
er tenminste In de woning? 

Wat Is de warmtebron? 

Hoe wordt de warmte 
aan de woning afgegeven? 

Met welke temperatuur 
wordt de warmte afgegeven? 

Wat zijn de belangrijkste varianten? 

Hoeveel warmte kan dit opwekken? 

Welk koelmiddel wordt gebruikt? 

Wat Is het te verwachten rendement? 

Kan er mee worden gekoeld? 

Benodigde opstelrulmte 

Bijzonderheden 

• Lucht/lucht warmtepomp, ofwel airconditioner of airco, voor een deel van de te 
verwarmen verblijfsruimte. 

• Cv-ketel. 

- Aardgas. 
- De buitenlucht. 

- Vla bestaande radiatoren of convectoren. 
- Via gerecirculeerde binnenlucht. 

Tussen de 25 en 35•C voor de warmtepomp. Een hogere temperatuur wordt door bewoners 
als minder prettig ervaren. 
Tussen de 65 en 80'C voor de cv-ketel. 

Een lucht-lucht warmtepomp heeft een buitenunit die warmte uit de buitenlucht haalt en een 
binnenunit die deze warmte toevoegt aan lucht in de woning. 
Er bestaan ook systemen met één buitenunit die meerdere binnenunits van warmte kunnen 
voorzien. Dit heet'muiti-split' of'DX-systeem'. 

typisch vermogen van dit iVpe warmtepompen Is 1,0 tot 4,0 kW, bij A-71W35, ofwel een 
buitentemperatuur van -TY en een aanvoertemperatuur van 35-C. 

Een koudemiddel utt de F-gassen categorie. Bij installatie en reparatie Is altijd een monteur 
met F-gassen certificaat vereist. 

- Dit type warmtepompen levert warmte voor rulmteveruwrming met een praktijkrendement 
(5PF) van circa 3,0-5,0. 

• In een deel van de rulmteverwarming wordt voorzien door de ar-ketel. 
• De cv-ketel voorziet in warm tapwater. 

Ja, zeer goed. Dit type warmtepomp Is zelfs ontwikkeld om te koelen. 

De warmtepomp vraagt meestai om circa 80 (b) x 20 (d) x 40 (h) cm per verblijfsruimte. 
De cv-ketel vraagt meestal om circa 60 (b) x 45 (d) x 80 (h). 

- De meeste airco's zijn In eerste Instantie ontwikkeld om te koelen. Dit betekent ook dat ze 
niet altijd geoptimaliseerd zijn om te verwarmen. 
- De warmtepomp heeft een ontdoolcVclus om te kunnen omgaan met temperaturen vlak i 

boven het vriespunt. Terwijl de ontdookyclus draalt wordt (beperkt) warmte aan de woning 
onttrokken. 

ra 

V~ OP VD1.GEND£ APAGttE1k 

STftATEf:1SCRE KEUZFS.MAXEN• 1QQiN DGUR2Ar+lE rMSTALLIITIFS 



I 

Vereist voor een 
goede werking 

Vereist voor een 
comfortabele woning 

• Monitoring van het systeem is 
sterk aan te bevelen. 

• Oe ventilatievoorziening wordt €n 
de winter niet belemmerd, 
bijvoorbeeld doordat bewoners de 
binnenkomende koude lucht 
oncomfortabel vinden en roosters 
dicht doen of doordat ventilatie 
zorgt voor geluidsoverlast of een 
te droge lucht. 

• Hoewel lucht/lucht warmtepom-
pen lucht de woning In blazen, is 
dit geen vervanging voor 
ventilatie. Het is namelijk lucht 
die uit de woning kant, door de 
warmtepomp wordt opgewarmd 
en daarna weer de woning €n 
wordt geblazene. 

• Een grootvolume lucht moet 
verwarmd worden om voldoende 
warmte aan de woning te kunnen 
afgeven. Daarom Is geluid een 
aandachtspunt bij dit soort 
systemen. 

Vereist voor betaalbare 
energielasten 

• Gaandeweg verjagen van de netto 
warmtevraag van de woning tot 
het beoogde eindniveau dat nodig 
Is nadat de cv-ketel uit de woning 
verwijderd wordt. 

ALTIJD VEREIST: VAKKUNDIGE INSTALLATIE, INREGELING EN NAREGELING. 
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HYBRIDE 
TYPE lA: LUCHT/ 
Lucht/water warmtepompen werken. 

In een hybride opstelling samen met 

een cv-iretel. Dit systeem wordt het. 

meest toegepast in de bestaande bouw 

waar men nu energie wil besparen,' 
maar waarbij nog niet duidelijk Is welke 
toekomstige Installatlestrategle gehan-

teerd wordt en waarbij de schil nog niet 

naar LT- of LT-plus niveau is gebracht. 
Zodra de schil wel naar dit niveau Is 
verbeterd, kan een bijpassende (all 

electric) Installatie geplaatst worden. 

oe al geinstalleerde warmtepomp is niet 

krachtig genoeg om dan de woning en 
het tapwater te verWormen en moet dus 

worden vervangen: 

ATER Vt1ARMTEPQMP 

Welke Installaties zitten 
er tenminste In de woning? 

Wat is de warmtebron? 

Hoe wordt de warmte 
aan de woning afgegeven? 

Met welke temperatuur 
wordt de warmte afgegeven? 

Wat zijn de belangrijkste varianten? 

Hoeveel warmte kan dit opwekken? 

Welk koelmiddel wordt gebruikt? 

Wat is het te verwachten rendement? 

Kan er mee worden gekoeld? 

Benodigde opstelruimte 

Bijzonderheden 

• Lucht/water warmtepomp 
• Cv-ketel 

- Aardgas 
- Buitenlucht. Dit wordt door een ventilator over een warmtewisselaar geleid. 

Vla water dat door radiatoren of convectoren stroomt. 

Tussen de 25 en 80-C. In de lente en herfst zal de temperatuur meestai onder de 50-C zijn, 
In de winter zal die in de regel hoger liggen en zal de cv-ketel bijspringen. 

Split-unit, monoblock, zander buitenunit (sinds 202212073). 

T4Pisch vermogen van dit type warmtepompen Is 3,0 tot 5,0 kW, bij A-7/W35, ofwel een 
buitentemperatuur van -7-C en een aanvoertemperatuur van 35'C. 

Een koelmiddel uit de F-gassen categorie. Bij een split unit Is bij Installatie en reparatie alttjd 
een monteur met F-gassen certificaat vereist. Bij een monoblock Is dit bij Installatie niet 
nodig. 

• Dit type warmtepompen levert warmte voor ruimteverwarming met een praktijkrendement 
(SPF) van circa 3,5-4,5, omdat de cv-ketel bijspringt op koude dagen. Zodra de cv-ketel is 
verwijderd zal de SPF zakken naar circa 3,0-4,0. 
- De cv-ketel voorziet In warm tapwater. 

Nee 

De warmtepomp vraagt meestal om circa 60 (b) x 50 (d) x 80 (h) cm. 
Oe cv-ketel vraagt meestal om circa 60 (b) x 45 (d) x 80 (h). 

Voor een langere levensduur en lagere eneigielasten Is het belangrijk dat de warmtepomp 
kan moduleren. 
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Vereist voor een 
,goede werking 

Vereist voor een 
comfortabele woning 

- Monitoring van het systeem Is 
sterk aan te bevelen. 

• oe ventilatievoorziening wordt 
In de winter niet belemmerd, 
bijvoorbeeld doordat bewoners 
de binnenkomende koude lucht 
oncomfortabel vinden en roosters 
dicht doen of doordat ventilatie 
zorgt voor geluidsoverlast of een 
te droge lucht. 

• Er zijn in de zomer voldoende 
mogelijkheden om de woning 
koelte houden, 

• De ventilator die luchtaanzuigt 
zorgt voor geluid. Zorg daarom 
voor het goed naleven van de 
wettelijke eisen hiervoor. 

.q 

Vereist voor betaalbare 
energielasten 

• Gaandeweg verlagen van de netto 
warmtevraag van de woning tot 
het beoogde eindniveau dat nodig 
is als de cv-ketel uit de woning 
verwijderd wordt. 

1 

ALTIJD VEREIST: OPSTELRUIMTE, VAKKUNDIGE INSTALLATIE, INREGELING EN NAREGELING. 
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a HYBRIDE 
w TYPE 1B: VENTILATIE 
!- 

J 
_j 

Ventilatie warmtepompen werken in 

een hybride opstelling samen met: een 
cv-ketel. Dit systeem wordt het meest 

oegepast in de bestaande bouw met 

type g ventilatie, waar men nu energie 

wil besparen, maar waarbij nog niet 
duidelijk; is welke toekomstige lnstal-
latiestrategle gehanteerd wordt en 
waarbij de schil nog niet naar LT- oLLT_ • 
plus niveau is gebracht. Zodra de schil 
wei naar dit niveau is verbeterd, kan. 

- . ren bijpassende [all electric) Installatie 

geplaatst worden. Oe at geTnstalleerde 

warmtepomp Is niet krachtig tenoeg 
om dan de woning en het tapwater te 

verwarmen en moet dus worden ver.- 
vangen. 

1 
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Welke Installaties zitten 
er tenminste In de woning? 

Wat is de warmtebron? 

Hoe wordt de warmte 
aan de woning afgegeven? 

Met welke temperatuur 
wordt de warmte afgegeven?4' 

Wat zijn de belangrijkste varianten? 

Hoeveel warmte kan dit opwekken? 

W elk koelmiddel wordt gebruikt? 

Wat is het te verwachten rendement? 

Kan er mee worden gekoeld? 

Benodigde opstelruimte 

Bijzonderheden 

- Ventliatlewarmiepomp 
- Cv-ketel 

- Aardgas 
• Uit de woning afgezogen ventilatielucht. Deze lucht van circa 21'C wordt op koude dagen 
afgekoeld tot wel -15'C om er voldoende warmte aan te kunnen onttrekken. Meestal wordt 
dit systeem toegepast In combinatie met natuurlijke toevoer. Oe afgezogen lucht wordt dan 
aangevuld door binnenkomende lucht met de temperatuur van de buitenlucht. Bewoners 
kunnen de roosters niet helemaal dicht zetten omdat de warmtepomp dan niet kan 
functioneren. 

Vla water dat door radiatoren of conrectoren stroomt 

Tussen de 25 en 80'C. In de lente en herfst zal de temperatuur meestal onder de 50'C zijn 
In de winter zal deze in de regel hoger liggen en zal de cv-ketel bijspringen. 

Er is geen sprake van een buitenunit. 

Typisch vermogen van dit type warmtepompen Is 2,0 tot 4,5 kW, bij A2V W35, ofwel een 
binnenluchttemperatuur van 21'C en een aanvoertemperatuur van 35'C. 

Een koelmiddel uit de F-gassen categorie. Bij Installatie en reparatie Is altijd een monteur met 
F-gassen certificaat vereist. 

- Dit type warmtepompen levert warmte voor ruimteverwarming met een praktijkrendement 
(SPF) van circa 4,0-5,0, omdat de cv-ketel bijspringt op koude dagen. 

- De cv-ketel voorziet In warm tapwater. 

Kan koelen door's nachts de ventilator harder te zetten, waardoor meer buitenlucht de 
woning in gezogen wordt. 

De warmtepomp vraagt meestal om circa 60 (b) x 50 (d) x 80 (h) cm. 
Oe cv-ketel vraagt meestal om circa 60 (b) x 45 (d) x 80 (h). 

Voor kan moduleren. een langere levensduur en lagere energielasten is het belangrijk dat de warmtepomp  i 
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0 
Vereist voor een 
goede werking 

Vereist voor een 
comfortabele woning 

• Monitoring van het systeem Is 
sterk aan te bevelen. 

• oe hoeveelheid afgezogen lucht 
mag niet te hoog zijn, omdat de 
aangevoerde lucht de woning dan 
te veel zou afkoelen. Denk aan 
maximaal 180 m'/uur. 

- oe woning mag niet te klein zijn, 
want dan ontstaat er een te grote 
luchtstroom. 

• Roosters moeten slim geplaatst 
worden, bijvoorbeeld niet boven 
een zithoek of eettafel. 

• indien mogelijk wordt dit systeem 
gecombineerd met een type O 
vendiatiesysteem.0 

• Er zijn in de zomer voldoende 
mogelijkheden om de woning 
koelte houden. 

• oe omvang van het boilervat is 
afgestemd op het (verwachte) 
tapwatergebruik van de bewo-
ners_ 

Vereist voor betaalbare 
energielasten 

• Gaandeweg verlagen van de netto 
warmtevraag van de woning tot 
het beoogde eindniveau dat nodig 
Is nadat de cv-ketel uit de woning 
verwijderd wordt. 

ALTIJD VEREIST: VAKKUNDIGE INSTALLATIE, INREGELING EN NAREGELING. 
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MYBRIGE 
w TYPE 3A: LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP, 
Q.. 
Jj 

tucht/lucht wermtepompenwerken in 

ren hybride opstelling s'amen met een 
_ cv-ketel.Olt systeem wordt het meest 

toegepastinzowelgrondgebonden - 

woningen als appartementen in de be-

staande bouw. Oe schil is nog niet naar 
f.T-niveau gebracht. Zodra de schil naar 
dit niveau Is verbeterd, kan de cv-ketel . 

worden weggehaalden moet ér een. . -

aardgesvrije voorzlenMg komen voor 
warm tapwater. Ge ai,¢elhstalleerde 

lucht/lucht warmtepompen zijn nognlet 

krachtig genoeggom dan de woning te 
verwarmen, mace.kan krachtiggenoeg . 

gemaakt worden door één of meer extra 

losse units bij te plaatsen. 

Welke installaties zitten 
er tenminste In de woning? 

Wat Is de warmtebron? 

Hoe wordt de warmte 
aan de woning afgegeven? 

Met welke temperatuur 
wordt de warmte afgegeven? 

Wat zijn de belangrijkste varianten? 

Hoeveel warmte kan dit opwekken? 

Welk koeimiddei wordt gebruikt? 

Wat Is het te verwachten rendement? 

Kan er mee worden gekoeld? 

Benodigde opstelruimte 

Bijzonderheden 

Luchtitucht warmtepomp, ofwel airconditioner of airco, voor een deel van de te 
verwarmen verblijfsruimte. 

- Cv-ketel. 

- Aardgas. 
- De buitenlucht. 

- vla bestaande radiatoren of convectoren. 
- vla gerecirculeerde binnenlucht. 

Tussen de 25 en 35'C voor de warmtepomp. Een hogere temperatuur wordt door bewoners 
als minder prettig ervaren. 
Tussen de 65 en 80'C voor de cv-ketel. 

Een lucht-lucht warmtepomp heeft een buitenunit die warmte uit de buitenlucht haalt en 
een binnenunit die deze warmte toevoegt aan lucht In de woning. 

M4pisch vermogen van dit type warmtepompen is 1,0 tot 4,0 kW, bij A-7/W35, ofwel een 
buitentemperatuur van -7'C en een aanvoertemperatuur van 35'C. 

Een koudemiddel uit de F-gassen categorie. Bij installatie en reparatie is altijd een monteur 
met F-gassen certificaat vereist. 

- Dit type warmtepompen levert warmte voor ruimteverwarming met een praktijkrendement 
(5PF) van circa 3,0-5,0. 

• In een deel van de ruimteverwarming wordt vocalen door de cv-ketel. 
- De cv-ketel voorziet in warm tapwater. 

Ja, zeer goed. Dit type warmtepomp Is zelfs ontwikkeld om te koelen. 

De warmtepomp vraagt meestal om circa 80 (b) x 20 (d) x 40 (h) cm per verblijfsruimte. 
Oe cv-ketel vraagt meestal om circa 60 (b) x 45 (d) x 80 (h)_ 

- Oe meeste airco's zijn In eerste Instantie ontwikkeld om te koeien. Dit betekent ook dat 
ze niet altijd geoptimaliseerd zijn om te verwarmen. 

- Oe warmtepomp heeft een ontdooicyclus om te kunnen omgaan met temperaturen vlak 
boven het vriespunt. Terwijl de ontdoolcyclus draaft wordt (beperkt) warmte aan de 
woning onttrokken. 
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Vereist voor een 
goede werking 

Vereist voor een 
comfortabele woning 

• Monitoring van het systeem is 
sterk aan te bevelen. 

• oe ventilatievoorziening wordt in 
de winter niet belemmerd, 
bijvoorbeeld doordat bewoners de 
binnenkomende koude lucht 
oncomfortabel vinden en roosters 
dicht doen of doordat ventllatie 
zorgt voor geluidsoverlast of een 
te droge lucht. 

• Hoewel lucht/lucht warmtepom-
pen lucht de woning In blazen, is 
dit geen vervanging voor 
ventilatie. Het is namelijk lucht 
die uit de woning komt, door de 
warmtepony wordt opgewarmd 
en daarna weer de woning In 
wordt geblazen~. 

• Een grootvolume lucht moet 
verwarmd worden om voldoende 
warmte aan de woning te kunnen 
afgeven. Daarom Is geluid een 
aandachtspunt bij dit soort 
systemen. 

Vereist voor betaalbare 
energielasten 

• Gaandeweg verlagen van de netto 
warmtevraag van de woning tot 
het beoogde eindniveau dat nodig 
Is nadat de cv-ketel uit de woning 
verwijderd wordt. 

ALTIJD VEREIST: VAKKUNDIGE INSTALLATIE, INREGELING EN NAREGELING. 
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BIJLAGE 2 
RELEVANTE 

Isso 

PUBLICATIES 
Voor Installateurs, bouwers, fabrikanten 

en andere geinteresseerden is onder-

staand een lijst van relevante 1550 publi-

caties toegevoegd. Oeze zijn te vinden 

op www.asso,nl 

VERWARMING: 

Publicatie ! Titel1Inhoud _ Publicatie 71 
IS50-kleintje CV individuele centrale verwarmingsinstallaties in woningen 2022 

1550-kleintje Hybride warmtepompen Hybride warmtepompen 2021 

155018 Leidingnetberekendng 2012 

Vloerverwarming en vloerkoeling 2013 IS50-kleintje Vloerverwarming 
en vloerkoeling 

ISSO 49 

155051 

Kwaliteitseisen vloer- en wandverwarming en vloer- en wandkoeling 

Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen 

2004 

2017 

Warmteverliesberekening voor woningen 2017 ISSO-kleintje Warmteveriiesberekening 
voor woningen 

IS50-kleintje inregelen 

155065 

1550 66 

ISSO researchrapport 14 

155072 

tnregelen 

Inregelen van ontwerpvolumestromen in klimaatinstallaties 

Vermogen van radiatoren en convectoren In praktijksituaties 

Bepalen van het thermisch vermogen van een radiator of convector 
met de radiatorgrafiek 

Ontwerpen van individuele en kleine elektrische 
warmtepompsystemen voor woningen 

2021 

2021 

2001 

2000 

2017 x 

ISSO-kleintje Grondgebonden 
warmtepompinstaliaties in woningen 

155076 

ISSO-kleintje Lucht-water- 
warmtepompen in woningen 

Grondgebonden warmtepompinstaliaties In woningen 

Montage en materlaaltechnische kwaliteitsetsen voor 
warmwaterverwarmingsinstallaties 

Lucht-watewarmtepompen in woningen 

2017 

2005 

2017 

2013 

2016 

2017 

155098 Lucht-watewarmtepompen In woningen 

1550108 Warmteverliezen In leldingsystemen 

ISSO-kleintje Koellast Koellast 

490190 

STRATEGISCHE KEUZES MAKEN 108,H DUURZAME INSTALLATIES 



Titel 1 Inhoud 

Luchtkanaalsystemen in woningen en utilitelt 

Ventilatie 

Binnenklimaat 

Thermisch comfort 

Publicatie 

2022 

2020 

2015 

2019 

Inhoud 

installatiegeluid in woningen en woongebouwen 2015 

Geluld voor individuele woninginstallaties 2012 

VENTILATIE/BINNENMILIEU: 

Publicatie 

155017 

ISSO-kleintje Ventilatie 

1550- kleintje Binnenklimaat 

15501 Stroomversnelling kennispaper 
Thermisch comfort 

GELUID: 

Publicatie 

ISSO-NEN NTR 5076 

ISS0111 

BOUW: 

Publicatie 

iSSO-kleintje U- en Rc-waarden 

SBR-1550 Luchtdicht bouwen 

SANITAIRE INSTALLATIES: 

•Publicatie 

ISSO 30 

OVERIG: 

Handboek Haze Zonne-energie 

iSSO-kleintje Elektrische 
stralingsverwarming 

Publicatie 

2014 

2013 

Titel / Inhoud 

U- en Rc-waarden 

Luchtdicht bouwen 

Leidingwaterinstallaties in woningen 

Zonne-energie 

Elektrische stralingsverwarming 

2019 

Verwacht 
In 2022 
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COLOFON 

Thutsvester 

GroenWest 

-De Alliantie 

oonopmaat (Heemsker 

'Casade 

$rian Game 

Perry van Happen 

Rob Swartjes 

Ruben Goethalf' 

'_'!7 _ . 4 
oonstichling Valbui 

•.Beveland Wonen 

BETROKKEN ORGANISATIES 

EXPERTGROEP BOUWERS, INSTALLATEURS, 
FABRIKANTEN EN ADVISEURS 

Berend Koudstaal ISSO 

Carl-peter Goossen BouwNext 

Christiane Hogeweg Aedes 

Coos Schouten Schouten Techniek 

Danièi Duljvestein Endute 

Desmond Hughes Endute 

Dick van Ginkel TBI W00NIab 

Felix van Gemen Paris Proof Plan 

Gijs Diependaal Eneco 

Hans Kerkhof BAM Wonen 

Harm Valk Nieman Raadgevende Ingenieurs 

Irene van Veelen ISSO 

Jos de Leeuw ISSO 

Patrick van Stokhem Breman - BREWN 

Robert Jan van Egmond TKI Urban Energy 

Rudy Grevers Alklima Mitsubishi 

Electric Klimaatconcepten 

Sjoerd Kliin Velderman Endule 

Stephan Stoffer 

Tierk Chr4stenhusz 

Trans-id - itho Daalderop 

Bosch Thermotechnology NUBE 

Twan van Grinsven Kemkens 

Wilfred Horst Bosch Thermotechnology NL/BE 
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A64.4 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

- 

dinsda 17 mei 2022 11:59 

i@TechniekNederland.nl' 

FW: ANP: Installateurs: wachttijd warmtepomp ook in 2026 zeker een jaar 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 11:52 

Onderwerp: ANP: Installateurs: wachttijd warmtepomp ook in 2026 zeker een jaar 

Installateurs: wachttijd warmtepomp ook in 
2026 zeker een jaar 

ANP dinsdag 17 mei 2022 

WOERDEN (ANP) - Waarschijnlijk is de wachttijd voor een verplichte warmtepomp ook in 
2026 vaak nog minimaal een jaar. Volgens ondernemersvereniging Techniek Nederland 
verdubbelt de komende jaren het personeelstekort in de installatiebranche tot 40.000 mensen. 
Door personeel bij te scholen en de branche te innoveren moet de "enorme uitdaging" toch 
lukken, zegt voorzitter Doekle Terpstra. "We gaan er alles aan doen om de wachttijd te laten 
afnemen, maar de kans dat dat gaat gebeuren is niet groot." 

Terpstra voerde namens de installatiebranche overleg met het kabinet over het invoeren van de 
verplichting. Vanaf 2026 worden huiseigenaren verplicht om bij vervanging van hun cv-
installatie een hybride warmtepomp te laten installeren of een duurzaam alternatief, zoals een 
volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op het warmtenet. 

Maar waar een cv-ketel in een dag geïnstalleerd wordt, duurt dat voor een warmtepomp twee 
dagen en zijn daar ook meer mensen voor nodig. "Samen.met fabrikanten gaan we nadenken 
hoe we het werkproces kunnen versnellen", aldus Terpstra. De voorzitter noemt het 
personeelstekort "een veelkoppig monster" dat niet meer op te lossen is met hogere beloningen. 

Voor bijscholing zijn nu acht locaties in het land, dat wil Techniek Nederland uitbreiden tot 
een heel netwerk. "50 procent van de cv-installateurs moet bijgeschoold worden. Dat gaat om 
vele duizenden mensen en is een kwestie van maanden. De vrijblijvendheid is er af. Er is werk 
aan de winkel." 

Van de grootste uitdaging nu, het tekort aan materialen, verwacht Terpstra over een paar jaar 
minder problemen. "Nu moeten we nog vaak ` nee' verkopen omdat de producten er niet zijn." 
Volgens hem komt dat deels doordat de productie veelal in het buitenland gebeurt. "Maar die 
productiecapaciteit komt nu naar Nederland, omdat fabrikanten zien welke markt eraan zit te 
komen. Dat is bijzonder en een economische impuls." 
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A64.5 

Van: -

Verzonden: 

Aan: 
Onderwerp: 

maandag 4 iuli 2022 21:43 

FW. Prestat ea fs praak hybride 

Van:-

Verzonden: woensdag 18 mei 2022 08:25 

Aan: ; 

Onderwerp: RE: Prestatieafspraak hybride 

Aantal zou moeten zijn bijna 150.000 per jaar vanaf 2026 en bijvoorbeeld 75.000 per jaar voor 2026. Dan 
kom je op 900.000 ofzo. Dat wordt het vast niet maar aantal van 300.000 ofzo is ook echt te laag. Dus 
vooral ambitie tot 2026 interessant maar dat kan lijkt me niet lager zijn dan zo'n 300.000. Dus oppassen dat 
we onze ambities niet verlagen door aantallen te noemen. Wellicht percentage van vervangingen tot 2026 
noemen? 

Verzonden met B1ackBeiry Work 
(ivww.blackberrv.com) 

Van: -■ @minbzk.n> 
8:01 AM 

Aan(clhninbzk nl>,-Datum: woe~estatilea 
Onderwerp:ak hybride 

Pminbzk.nD 

Weten wij hoeveel minimaal D woningen aan vervangingsmoment van N ketel toe zijn?M gaat vandaag een 
Indicatief getal proberen te regelen, zou een minimaal percentage van de 1 mrd ook een -Idee zijn? Dus minimaal 
60% btjv? 

Van: _(a7mínbtk.nl> 

Verzon en: ins aa 17 mei 202218:46 

Aan: @minbzk.nl>; 

Onderwerp: FW: Prestatieafspraak hybride 

(Mminbzk.nl> 

Ik weet niet zeker of kwantitatieve afspraak niet altijd te laag wordt (lager dan de ambitie die er nu in 
kwalitatieve zin staat). Dus wat is wijsheid? 

Verzonden met B1ackBerry Work 
(www.blackberrv.com) 

Van: 
Datum: *1'C"* . g 17 mei 

AM nb zkns> 
02 4J0 P 

unbzk til> 
e• (c•rminbzk.nl> 

•irhmn n  

4nuerwerp: : estatieafspraak hybride 

Wat we nu hebben staan Is: 

•rr ninbzk.nD, 

1 



*Corporaties Investeren tot 2030 ten minste Cl miljard extra in hybride warmtepompen en zonnepanelen. Daarbij 
geldt ook de áfspraak dat corporaties in alle wani•ngenmet label D of beter waár decy- e

ét 
l_mote ẁordén 

vervangen, _de cv-ketel in_princi54 vérvangén_voor een duurzamer alternatief1 Uitzonderingen hierop zijn 
woningen die als gevolg van de transitievisie binnen vijf jaar na vervanging van de cv-ketel op een warmtenet 
aangesloten moeten worden. 

Die gele tekst Is dus het ̀doen alsof. Zoals gezegd prima om te kijken of we met Aedes tot een indicatief getal 
kunnen komen. 
Zorg van Aedes bij al deze getallen zit overigens niet op de financiën, maar op de praktische haalbaarheid. 

Van: . t@minbzk.ni> 

Verzonden: dinsdag 17 mei 202216:19 

Aan: 

CC: 

(Mminbzk.ni> 

@minbzk.nl>;■ 

Ominbzk.nl> 

@minbzk.ni>; 

Onderwerp: RE: Prestatieafspraak hybride 

Ik vind dat handelen alsof prima Insteek om op te nemen! 
En kunnen we dan vervolgens niet opnemen dat de verwachting Is dat op basis hiervan in minimaal 50% (?!) van 
de vervangingsmomenten warmtepompen geplaatst zuilen worden? Dan kunnen wij uitrekenen dat dat er 
minimaal 75.000 per jaar zijn... 

NB. De hele verhuurderheffing Is helemaal afgeschaft en ze zeggen steeds dat alles uit kan, zelfs verduurzaming 
zonder huurverhoging..... 

Van: (@minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 mei 202216:12 

Aan 
CC: 

Pa mi2in zk.nl> 

Pminbzk.nl>;@ 
minbzk.ni> 

bzk.ni>;■ 

Onderwerp: RE: Prestatieafspraak hybride 

De afspraak zoals ik hem nu zie Is dat corporaties vanaf 2026 voldoen aan de verplichting die er dan is, en de 
jaren ervoor al extra investeren in hybride door te handelen alsof de verplichting er ai is. Als we de aantallen In de 
periode ervoor kunnen duiden is dat mooi, maar Ik denk dat Aedes dat tussen alle andere grote aantallen die we 
ze opleggen niet gaat willen. Vraag Is wat mij betreft hoe hard we dit punt willen spelen. 

Van:(@minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 15:19 

Aan 

CC: 

0minbzk.nl> 

Ominbzk.nl>;■ 

(cDminbzk.nl> 

CcDminbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: Prestatieafspraak hybride 

Maar we kunnen niet zonder heldere afspraak. Moeten wij daarover in gesprek met Aedes? 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrv.com) 

Van: Ominbzk.nl> 
Datum: dinsdag 17 mei 2022 256 PM 
Aan 
Kopie: 

@minbzk_ni> 
gominbzk.nl>, 

(wminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Prestatieafspraak hybride 

Ha= 

EENNENKaminbzk.nl>, 
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Ik snap de wens om een getal op te nemen, heb ook aan Aedes gevraagd om hier samen met ons naar te kijken. 
Daar zijn ze ook wel toe bereid. 
Wel even de vraag: was de aankondiging van vandaag over de verplichte hybride ketel vanaf 2026 bij Aedes 
bekend? Zo niet, dan lijkt me de kans dat Aedes zich. op aantallen gaat committeren erg klein. Hoewel we in de 
prestatieafspraken nu ook hebben staan dat corporaties in principe de CV's in woningen met label D en beter bij 
vervanging vervangen door een duurzamer alternatief, is deze verplichting wel echt steviger. Zeker als dat zou 
betekenen dat ze tussen 2027 - 2030 al 800.000 hybride ketels moeten plaatsen, dan lijkt, me extra niet echt 
haalbaar. Ook praktisch lijkt me dit trouwens wel lastig, want lang niet elke woning zal immers in 2026 
automatisch geschikt zijn om een hybride ketel te plaatsen. Dus voldoen aan deze verplichting zou dan ook 
zonder extra isolatie etc. niet haalbaar zijn. 

Groet, 

Van:--@minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 mei 202212:05 

Aan: 

CC: 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: Prestatieafspraak hybride 

@minbzk.nl>; 

Ha o, 
Beoogde afspraak met corporaties over hybride warmtepompen vinden we echt beetje onhandig. Veel beter om 
.uit te drukken in aantallen dan in het geld dat ze er aan gaan besteden. Dat zal de minister ook vinden lijkt me 
zo, zowel, als we het gaan hebben over deze afspraken maar ook als we het hebben over de wijze van monitoren. 
Welke aantallen noemen is dan overigens best lastig. Ik begrijp dat corporaties ca. 150.000 cv-ketels vervangen 
per jaar. In 2026 start de normering hybride dus dan gaat het in de jaren 2027-2030 al gauw over zo'n 500.000 
warmtepompen vanaf 2026 plus wat voor die tijd gedaan wordt. De 800 min. die ze willen inzetten is dus voor 
meerkosten ten opzichte van de cv-ketel vervanging, maar vermoedelijk niet genoeg om aan de normering te 
gaan voldoen. Dus wellicht opnemen dat ze vooruitlopend op de normering hybride in 2026 zich zullen inzetten 
om 200.000 cv-ketels te vervangen door een hybride warmtepomp. Dat wil zeggen dat ze ongeveer 1/3 van alle 
vervangingen de komende jaren richting hybride doen. Dit sluit ook aan bij de reeds gesloten prestatieafspraak 
n.a.v. de Motie Hermans. Zoiets? Denken jullie nog even mee! Alleen afspraak met inzet van geld lijkt me lastig te 
monitoren... 
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A64.5 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

Gezien? O 

woensdaa 18 mei 2022 13:42 

FW: Publicatie: "Strategische keuzes maken in duurzame installaties" 

DUURZAME_INSTALLATIES V1.0 LR.pdf 

Van: 

Verzonden: woensdag 18 mei 2022 13:09 

Aan: 
Onderwerp: FW: Publicatie: "Strategische keuzes maken in duurzame installaties" 

Van: 

Verzonden: woensdag 18 mei 2022 13:00 

Aan: Pminbzk.ni>; @minbzk.nl>; 

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

L@minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Publicatie: "Strategische keuzes maken in duurzame installaties" 

Ook naar jullie, dit is een mooie publicatie, heel inzichtelijk, combinatie van type installaties, mate van isolatie, typen 

ventilatie etc. (ook aandacht voor de Standaard — interview met 

Goed dat al deze partijen zich er aan verbonden hebben! 

Gr, 

Van: @stroomversnelling.ni> 

Verzonden: donderdag 12 mei 2022 16:58 

Aan:minbzk.nl> 

CC: •••rffi)Mstro£versnelling.ni> 

Onderwerp: Publicatie: "Strategische keuzes maken in duurzame installaties" 

Beste ■, 

Wij kennen elkaar vanuit het Warmtetransitiepioniers Netwerk dat door is opgericht. 

De afgelopen maanden hébben Aédes, Bouwend Nederland OndérhoucINE, Stroomversnelling en g 

} echniek Nederland samen gewerkt aan een redeneerlijn die primair woningcorporaties, rnaar secundair' 
ook particuliere woningeigenaren, helpt bij het kiezen van duurzame installaties die past bij de woning en 
de isolatie-ambitie. Aan deze redeneerlijn hebben ook circa 40 woningcorporaties,_bouwers,_installateurs 
en aanbied_ers,m_e_egewerkt door hun_kennis en ervaring_in te brengen± 

~
ubVicatieop woensda 11 mei gepresenteerd tijdens het Energy Up-congres van Stroomversnelling. 

en hebben de publicatie in ontvangst genomen. Je treft de publicatie in de 
catie is overigens ook te vinden op www.duurzameinstallatieskiezen.nl. 

1 



In plaats van complete ontzorging zet deze publicatie in op verhogen van het kennisniveau van 
woningeigenaren, zodat ze beter afgewogen besluiten kunnen nemen. We denken dat er veel mensen zijn 
die niet zomaar een advieswillen volgen maar er zelf ook grip op willen hebben. 

Naar aanleiding hiervan hebben we de gedachte opgedaan om jou deze publicatie ook te sturen. 

Als je van mening bent dat (een variant op) deze redeneerlijn ook een nuttige benadering voor de 
particuliere energietransitie kan zijn, dan willen we daar graag een keer verder met je over spreken. 

Alvast bedankt en we horen graag! 

Hartelijke groeten, 

Prestatiesturing & vraagactivatie 

@stroomversnelling.nI 

Voor hetzelfde geld woon je mooi en comfortabel 
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A64.7 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  

~woenïaa ei 2022 1424 

t v B 1 wij ging? 

Ha—, 

Dat is prima natuurlijk, om het te combineren. Gaat inderdaad om hybride per 2026. Er vindt eerst zelfs nog wat 

extra onderzoek plaats. Tegelijkertijd zou ik wel alvast gestructureerd willen nadenken over de ruimte in het Bbl, irt 
de fit for 55 voorstellen (die in beweging zijn op dit punt), de planning, etc. 

Ik zou het prettig vinden om daar in ieder geval een keer met iemand van CZW ook over te schakelen aan het begin 
van het proces. (het is voor mij allemaal nieuw, wil niets over het hoofd zien). Kan dat? Handig als ik dan na mijn 
vakantie iets met_ en jou plan? 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: woensdag 18 mei 202214:15 
Aan: 
CC: ; 
Onderwerp: RE: startnotitie tbv Bbl wijziging? 

Hi 

Het Is ons wetgevingsbeleid om wijzigingen zoveel mogelijk te combineren. 
Er liggen nog een aantal wijzigingen op de stapel, het lijkt me daarom goed om als je weer terug bent van 
vakantie met_ erbij rond de tafel te zitten en te kijken welke wijzigingen wij mogelijk met elkaar kunnen 
combineren. 

BTW gaat dit over de hybride warmtepompen? Dan Is wijziging toch pas voorzien per 2026? Dat zou betekenen 
dat het wetgevingstraject nu starten nog niet aan de orde is. ( gemiddeld neemt een bb] wijziging ongeveer een 
jaar in beslag). 

HG 

Van: minbzk.nl> 
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 09:36 

CC: 
Aan: V!! @minbzk.nl> 

nbzk.ni>;-
Onderwerp: startnotitie tbv Bbl wijziging? 

Hoi 

@minbzk.nl> 

Mijn collega's wezen me er gisteren op dat het bij juridische trajecten, zoals wijziging van het Bbl, gebruikelijk is een 
startnotitie op te stellen. Ik ben bezig met de invoering van de normering van cv-ketels, dus denk dat dit ook hier 
nodig zal zijn. Zou je me kunnen aangeven hoe dit in zijn werk gaat en wie ik bij CZW hiervoor als contactpersoon 
kan aanhouden? Ik ga overigens nu twee weken met verlof vanwege verhuizing, maar dan pak ik dit daarna weer op. 

Dank vast en groeten, 

1 
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A64.8 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

woensdaa 18 mei 2022 15:04 

RE: Zin over nader bepalen exacte tijdstip en vormgeving invoering normering uit PVGO 

Ha-, 

Dank voor de check. Hij haalt er wel alle waarborgen uit de hele tijd zeg. De tekst in het PVGO is nu als onderstaand 

in de tekstbox als we de wens van de minister doorvoeren.,Het lijkt me logisch om de tekst in beide brieven zoveel 

mogelijk gelijk te houden en in PVGO te verwijzen naar de op dat moment al verstuurde aparte brief (gaat actieplan 

hybride meteen daarbij mee eigenlijk?) 

Ik durf niet zo goed een moment te noemen waarop we dingen vaststellen. Daarvoor krijg ik niet voldoende grip op 

juridische zijde (en de laatste EU ontwikkelingen kunnen ook nog wel eens impact hebben op de timing) dus ik ben 

geen voorstander van een 'voor einde jaar hoort uw Kamer' zin. Tenzij het geformuleerd is als 'voor einde jaar geven 

we de volgende updatelmeer informatie (dus meer als tussenstand dan als definitieve plan). 

Mijn suggestie voor PVGO: We wtNe9 "- - 0 - i • wit o .' vanaf 20261 bij vervanging van de cv-ketel 1 
hogere eisen stellen aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties, mits de woning of het gebouw daartoe 
geschikt is. v wli i naar. andere btr 

Ik zou in die andere brief vervolgens geen toezegging doen voor eind van dit jaar (en dan ook nog niet de volledige 

aankondiging). De onderzoeken moeten nog beginnen en de EU onderhandelingen gaan nu over dit punt juist 

opeens. Vandaar. 

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 efficiëntie van verwarmingsinstallaties, 
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 verwarmingsindustrie en de Vereniging 
Warmtepompen), zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er voldoende installatie-, en 
productiecapaciteit 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 
het verbeteren van koop- en huurwoningen met een energielabel E, F en G dragen eraan bij dat voor meer en 
meer woningen en gebouwen een hybride warmtepomp een logische oplossing is. Grote producenten bouwen 
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.  

Groeten, 

Van:-

Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 08:10 

Aan:   _  
Onderwerp: Zin over nader bepalen exacte tijdstip en vormgeving invoering normering uit PVGO 

Hoi 
1 0 1 

@M: leuke dag gehad, genoten van je nieuwe huis? 
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Gister aan het eind"van de dag is besloten om naast het persbericht ook een korte brief naar de TK te sturen waarin 

normering hybride wordt aangekondigd. Ik zit in de trein, en heb de laatste versie even niet bij de hand (@ M: zie 
digidocmap, @M, je hebt de eerdere versie). 

De minister heeft de zin, dat we nog zullen uitwerken wat de exacte vorm en tijdstip van invoering van de normering 

is, uit de brief laten halen. Leek mij niet zo heel erg, want we schrijven dat we normering voorbereiden ( impliciet dus 

nog dingen uitwerken). 

Vraag: Die zin kwam uit het PVGO. Halen we de zin daar ook uit? Of vervangen we hem door iets wat de 
goedkeuring van de minister kan krijgen? Bijv dat we voor datum xxx met een uitgewerkt voorstel komen waarin we 

ingaan op afbakening van geschikte woningen. 

Daarnaast: de minister belde me net ter voorbereiding op de VSK: hij vroeg oa hoe we de handhaving gaan regelen. 

Heb aangegeven dat we dat nog gaan uitwerken, dat het ( deels) via afspraken met de installatiesector gaat. Hij 

kwam zelf met de opmerking dat handhaving bouwbesluit via de gemeenten gaat, ik heb gezegd dat 

verwarmingsinstallaties niet vergunningplichting zijn, en dat een gemeente dus niet zo maar kan controleren in een 
woning. En dat hybrides een goede oplossing zijn, dus dat mensen er vaak ook een willen installeren. En dat we 

goede monitoring gaan inrichten (zodat we in ieder geval een overall beeld hebben). Minister gaf aan niet voor een 

gasketelpolitie te zijn. 

Groeten 
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A64.9 

Onderwerp: Start Bbl traject normering mono cv-ketel 

Locatie: / webex voor wie thuis werkt 

Begin: wo 15-6-202210:00 
Einde: wo 15-6-202211:00 
Tijd weergeven als: Voorlopig 

Terugkeerpatroon: (geen) 

Vergaderingsstatus:Nog niet gereageerd 

Organisator. 
Verplichte deelnem ; 
Resources: 

Hoi allemaal, 

Hierbij een startoverlegje voor het Bb]-traject dat we gaan doorlopen voor de normering van hybride 
warmtepompen (=uitfasering mono cv-ketel).-, ik heb jou er bij uitgenodigd omdat er Europees zoveel loopt 
op dit punt nu in de EPBD wijzigingsvoorstellen. 

Agendavoorstel: 
1. Korte aftrap waar we staan M) en waar EU staat M) 
2. Planning Bb] wijziging (en waarbij meelopen) 
3. Vervolgafspraken uitwerkingen contactpersonen (wie is waarvoor aanspreekbaar) 
4. Relatie tussen dit traject en aardgasvrije wijken 

Toevoegingen vanuit jullie zijn welkom natuurlijkl 

Groeten, 

"Oe volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. — 

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

Vergaderingnummer (toegangscode) 

Wachtwoord voor vergadering: EPM 

Deelnemen aan vergadering 

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

Deelnemen via telefoon 
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Netherlands Tall 
United States Toll 

gemenWinnurnmers 

Deelnemen via sen videos steeen of -toe a g 
Kies 
U kun oo c vezen 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 httpJ/help.webex.com 



A64.10 

[16-05-2022 18:48:36] : Berichten en gesprekken worden end- to- end 

versleuteld. Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs 
WhatsApp niet. 

[16-05-2022 18:48:36] : Hoi _, dank voor de TK brief normering! 

Zou het niet netjes zijn om in de brief de motie Van der Lee / Bontenbal niet 

nog even te noemen? Groet, 

[16-05-2022 19:09:11] M ~ : Prima, die referentie zit ook in het pvgo 

7 
[16-05-2022 21:45:53] : Ha - , minister heeft er naar gekeken en 
had nog een opmerking. Want blijkbaar staat er in persbericht 2026 en in de 

brief is dat anders geformuleerd. 

[16-05-2022 21:46:02] : Heb het nog even met je gedeeld. 

[16-05-2022 22:13:35] : En nog een laatste aanpassing:) Excuus! Het 

mag mede namens MinK&E. Dan zorg ik dat het morgen 9:00 uitgaat. Veel dank! 

[16-05-2022 22:14:46] 

Toch netter 

Mooi dat het mede namens kan! 

[16-05-2022 22:15:48] 

[16-05-2022 22:22:28] 

[17-05-2022 10:35:49] 

aandacht! 

: Eens! 

I: Moet de nota nog aangepast? 
: Je hebt wel eer van je werk:) Veel mooie 

[17-05-2022 10:37:04] : Dank! 
Er waren al vragen uit de TK bij EZK ( ze hadden de brief) nog niet gezien. EZK 

heeft uitgelegd, maar goed dus dat we die brief hebben gestuurd 

[17-05-2022 10:37:24] : ah, ook fijn! 

[17-05-2022 12:36:02] Wat is precies de vraag van FvD? 

[17-05-2022 13:12:04] Dat is dus een beetje algemeen.. Jij komt 

zo met - 13:30 op kamer minister met dossiertje, toch? 

[17-05-2022 13:13:07] Nee, ik zit in Utrecht. Kan wel inbellen 

[17-05-2022 13:13:21] Ah, ok en wie zorgt voor het dossier? 

[17-05-2022 13:13:36] 

geloof ik 

Mail je zo een dossier, - komt wel 

[17-05-2022 13:14:11] Ok. 

[17-05-2022 13:21:26] Ik heb het dan wel zo nodig:) 

[17-05-2022 13:28:26] Dank! Wil je pb ook nog even mailen? 

[17-05-2022 13:29:54] Heb ik niet, ga ik zoeken 



[17-05-2022 13:30:06] - mailt nota en brief aan TK 

[17-05-2022 13:30:28] : Die laatste heb ik. 



A64.11 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

maandao 16 mei 2022 21:18 

Nota en brief normering hybride warmtepompen 

1. Nota normering hybride warmtepompen.docx; 2. Kamerbrief normering hybride 

warmtepompen.docx 

Hoi-, 

Bijgaand de laatste versie van de nota en brief. Tov de vorige versie is in de brief een zin over invulling van de 
motie Bontenbal en van der Lee opgenomen. Ben benieuwd of het nog lukt om de brief mede namens te maken! 

Groeten 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

DG Volkshuisvesting & Bouwen 

Turfmarkt 147 12511 DP Den Haag 1 Zuid-20e etage 
Postbus 20011 1 2500 EZ Den Haag 

T 
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A64.12 

Van: 

Verzonden: Aan:38 M~MaandiMag16n gewa 2 : 

CC:Onderwerp: rmenngrmtepompen 

Hol M, 

Dank voor je snelle reactie en scherpe lezen! 
Ik neem het over. 

Groeten 

M 

Van: 
Verzonden: maande .16 mei 202214:32 
Aan: -

CC: ; 
Onderwerp: RE: Normerin~OWarmtelisompen 

Hol allen, 

Aanvullend op Zie mijn tekstsugge~opmerkingen in de bijlage. Belangrijkste is dat er (in het 
wekelijkse MT regu er EZK/BZK) de keuze is gemaakt om ons te richten op de route `lnstallatie-eis" en de voute 
`lruimteverwarming eis" niet meer wordt onderzocht (zie mailbijlage en eerdere nota die de basis was voor deze 
beslissing). Dit m.n. om de tekst voor het PVGO meer concreter op te kunnen schrijven en dit meest haalbare 
route lijkt. 

Groet, 

Van: inezk.n > 
Verzonden: maandag 16 mei 202214:25 
Aan: Ca?minbzk.nl> 
u ; mjnbzk,ni>; 
Onderwerp: RE: Normering hybride warmtepompen 

Ha, 

naminèzk:nl> 
ezk.nl> 

- zit even niet op zijn plek en kan tekstsuggesties en aanvullingen doen. 

Heel snel en op hoofdlijnen: 
Onze minister zet In zijn quote hybride tussen (..) als standaard verwarmingsinstallatie 
Daarbij noemt hij uitzondering voor wijken die niet op een warmtenet gaan 

Ten slotte noemt hij: forse gasbesparing op, maar is ook nog goed voor de energierekening en het klimaat 
als belangrijkste doel 

Ujkt mij goed om drie verduurzamingsoptles in relatie tot elkaar telkens te blijven noemen én lijn richting beide 
ministers zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Zie mail hieronder voor de quote van Jetten. 
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Van: @minezk.nl> 

Verzonden: maandag 16 mei 202213:33 

Aan: . Pminezk.nl> 

CC: @minezk.nl> 

Onderwerp: RE: pb hybride warmtepompen akkoord min vro 

Hoi , 
DanM ooie Mooie toevoeging wat mij betreft. Zal ik meegeven aan BZK. 

Minister is ondertussen ook akkoord met zijn quote, dat Is (daar kan ik niks mee aan veranderen): 

'Vanaf 2026 wordt de (hybride) warmtepomp de norm voor het verwarmen van woningen die niet op een warmtenet 
worden aangesloten. Een warmtepomp levert namelijk niet alleen een forse gasbesparing op, maar is ook nog goed 

voor de energierekening en het klimaat. In de tussentijd, slaan we de handen ineen met fabrikanten en installateurs 

om in de komende jaren meer monteurs op te leiden en de productie van warmtepompen in Nederland op te 

schalen. 

Daarnaast wil MKE graag dat we toevoegen hoeveel aas hier naar verwachting mee bespaar gaat worden (in m3, 
of % in NL of bii een qemiddeld huis biiv.). Hebben we daar bruikbare ciifers over? 

Vriendelijke 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 bencht 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 nol 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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A64.12 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

maandao 16 mei 2022 16:26 

RE: pb hybride warmtepompen akkoord min vro 

Top dank! 

Gesprek was wel een beetje onwerkelijk. Dat jij en ik op basis van rapporten vinden dat het gemiddeld 60% is 
moet toch echt door woordvoering bevestigd worden. 

TNL begint (tot licht chagrijn van woordvoering) al aandacht te vragen voor het grote nieuwe. De Telegraaf had al 
gebeld, maar die moeten ook netjes wachten tot het persbericht uitgaat. Ben benieuwd morgen. 

Van: 

Verzonden: maandag 16 mei 2022 16:21 

Aan: — 
Onderwerp: RE: pb hybride warmtepompen akkoord min vro 

Hoi M, 

Wederom.. ik zit in overleg dus kan niet opnemen.. excuus! Ik zal woordvoering EZK even benaderen over het 
woord "gemiddeld i.p.v. tot". Wel interessant want ik heb zelf de tekstsuggestie gestuurd m.b.t. de 60% en hier 
het woord gemiddeld gebruikt (zie ook in de mailwisseling hieronder in het groen). Maar ik ga er achteraan. 

Gr.- 

Van: (d)minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 16 mei 2022 16:15 

Aan: @minezk.nl> 

Onderwerp: RE: pb hybride warmtepompen akkoord min vro 

Net woordvoering gesproken 
Ze zijn het eens dat minimaal in de titel gewoon niet mooi is, dus die heeft het niet gehaald. 
Vanuit EZK was belangrijkste dat de besparing op het gasverbruik er in komt. In de versie die ik zag was 
het "tot 60%", heb ik " gemiddeld 60%" van gemaakt. _ wil dat alleen veranderen als jullie 
woordvoering akkoord is, want het komt blijkbaar van de minister dat hij dit er in wil. Kan jij intern een 
seintje geven dat de besparing gemiddeld 60% is? 

Van: 0)minezk.nl> 

Verzonden: maandag 16 mei 2022 15:24 

Aan: (c@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: pb hybride warmtepompen akkoord min vro 

Check, mocht je iets horen ben ik ook benieuwd. Ik heb onze woordvoering ook gevraagd terug te koppelen als 
duidelijk is. 

Van: 0a minbzk.nl> 
Verzonden: maandag 16 mei 2022 15:23 

Aan: @minezk.nl> 

Onderwerp: RE: pb hybride warmtepompen akkoord min vro 

Dank, ik vraag nog wel even expliciet na bij woordvoering 

Van: m Prninezk.nl> 

Verzonden: maandag 16 mei 2022 15:21 
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Aan: L@minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: pb hybride warmtepompen akkoord min vro 

Ik zit in overleg. Maar las je appje. Onderstaande is mijn laatste kennis... (zie onderin tekstsuggestie in het rood). 
In het kort: Woordvoering EZK lijkt dit een mooie toevoeging. Ik weet echter niet wat er na verdere afstemming 
met BZK van over is gebleven. 

Hybride warmtepomp de nieuwe minimum standaard vanaf 2026 of "Vanaf 2026 zijn hybride warmtepompen de 

minimum standaard voor verwarming van woningen en gebouwen" 

Van: @minezk.nl> 

Verzonden: maandag 16 mei 2022 14:48 

Aan: (d)minezk.nl> 

CC: rinezk.nl> 

Onderwerp: RE: pb hybride warmtepompen akkoord min vro 

Hoi M, 

Dank, neem ik die nog meel 
- (mijn collega) heeft de quote geschreven, ik gok vrijdag snel voor zijn vakantie dus weinig tijd voor overleg. 

Vriendelijke groet, 

Van: mPrninezk.nl> 

Verzonden: maandag 16 mei 2022 13:43 

Aan: (a•minezk.nl> 

CC: Pminezk.nl> 

Onderwerp: RE: pb hybride warmtepompen akkoord min vro 

Hol o, 

Dank voor je snelle reactie. En helder dat er niks meer aan de quote kan worden gewijzigd. Uit nieuwsgierigheid, 
weet jij wie die quote heeft geschreven? Voor mij handig om in het vervolg even kort mee te kunnen schakelen 
aan de voorkant. 

Voor wat betreft getallen. Het lijkt mij nuttig om hier besparingen op woningniveau over toe te voegen. We  
kunnen hier benoemen dat "de inzet van een ybrride_wart.•e_nornp,•g,emiddel 1 tot-L0 adrdga•red•. Xie_k,ai( 
eide " met als bron kan naar dit rapport (link) worden verwezen (deze is ook eerder meegestuurd met een 
kamerbrief over de visie op het warmtesysteem richting de kamer, link). 

Groet, 

Van: Pminezk.nl> 

Verzonden: maandag 16 mei 2022 13:33 

Aan: 

CC: 

Pminezk.nl> 

C@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: pb hybride warmtepompen akkoord min vro 

Hol, 
Dan Mooie.toevoeging wat mij betreft. Zal ik meegeven aan BZK. 

Minister is ondertussen ook akkoord met zijn quote, dat is (daar kan ik niks mee aan veranderen): 

'Vanaf 2016 wordt de (hybride) warmtepomp de norm voor het verwarmen van woningen die niet op een warmtenet 

worden aangesloten. Een warmtepomp levert namelijk niet alleen een forse gasbesparing op, maar is ook nog goed 

voor de energierekening en het klimaat. In de tussentijd, slaan we de handen ineen met fabrikanten en installateurs 
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om in de komende jaren meer monteurs op te leiden en de productie van warmtepompen in Nederland op te 
schalen.' ' 

Daarnaast wil MKE araaa dat we toevoegen hoeveel aas hier naar verwachting mee besnaar gaat worden tin m3. 
of % In NL of bil een gemiddeld huis bUv.l. Hebben we daar bruikbare cijfers over?  

Vriendelijke groet, 

Van: @minezk.nl> 

Verzonden: maandag 16 mei 202213:23 
Aan @m'rnezk.ni> 

CC• @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: pb hybride warmtepompen akkoord min vro 

Hol ■, 

Zie mijn suggesties In het rood. De geel gemarkeerde tekst is de tekst zoals ontvangen van BZK, hier heb Ik in 
het rood enkele tekstsuggesties aan toegevoegd. Als alternatief heb ik in het rood een alternatieve `leed" 
geschreven. 

Groet, 

M 

Van: Pminezk.nl> 

Verzonden: maandag 16 mei 202213:00 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: pb hybride warmtepompen akkoord min vro 

Vriendelijke groet, 

Van: @minbzk.nl> 
Verzonden: maandag 16 mei 2022 09:46 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: pb hybride warmtepompen akkoord min vro 

HM 

Ik zie dato lekker uit de lucht is. Zie onderstaand I 

Met vriendelijke groeten, 

@minbzk.nl>Van: 
Datum: maanda 16 mei 2022 9:43 AM 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: pb hybride warmtepompen akkoord min vro 

Ha-, hierbij nieuwe versie akkoord van mijn minister. Mocht minister Jetten er nog niet naar gekeken hebben 
dan graag deze versie gebruiken :j 
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Deadline is vanmiddag Q 

Groetjes! 

Met vriendelijke groeten, 

Van: 
Datum: maandag 16 mei 2022 9:30 AM 
Aan: 
Onderwerp: pb 

(@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Concept Persbericht 

Hybride warmtepomp de nieuwe minimum standaard vanaf 2026 of "Vanaf 2026 zijn hybride 

warmtepompen de minimum standaard voor verwarming van woningen en gebouwen" 

Het kabinet kondigt vandaag aan dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de minimum standaard 

worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties 

mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit de hybridé 

warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting g 

op een warmtenet moet mogelijk zijn. Het kabinet wil hiermee voor leveranciers, installateurs •en_"-

woning- en gebouweigenaren duidelijkheid bieden en wijzigt hiervoor-het besluit bouwwerken 

leefomgeving, ook wel bouwbesluit 

Door de cv-ketel te vervangen door duurzame alternatieven kan het gebruik van aardgas in 

woningen en gebouwen snel worden verminderd. Om natuurlijke momenten van vervanging 
optimaal te benutten, komen er vanaf 2026 wettelijke eisen die zullen zorgen voor een toename van 

efficiëntere verwarmingsinstallaties. In veel gevallen zal het alternatief een hybride warmtepomp 

zijn, maar ook de inzet van een volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een 

warmtenet moet mogelijk zijn. 

Minister De Jonge: 'De urgentie van verduurzaming is groot en het tempo moet omhoog. Ook voor 

ieders portemonnee is het beter als we minder aardgas gebruiken. Daarom wil het kabinet vanaf 

2026 dat de hybride warmtepomp de standaard wordt als de CV-ketel aan vervanging toe is. Samen 

met installateurs en leveranciers wil het kabinet een omslag maken, zodat het ook voor iedereen 

een goed alternatief is. Voor woningen die niet geschikt zijn,'of als een woning op korte termijn op 

een alternatief voor aardgas wordt aangesloten, is er uiteraard een uitzonderingsmogelijkheid.' 

Minister Rob Jetten:'Vanaf 2026 wordt de (hybride) warmtepomp de norm voor het verwarmen van 

woningen die niet op een warmtenet worden aangesloten. Een warmtepomp levert namelijk niet 

alleen een forse gasbesparing op, maar is ook nog goed voor de energierekening en het klimaat. In 

de tussentijd, slaan wede handen ineen met fabrikanten en installateurs om in de komende jaren 
meer monteurs op te leiden en de productie van warmtepompen in Nederland op te schalen.' 

Forse besparing van aardgas 
Door over te stappen op duurzamere verwarmingsinstallaties kan veel aardgas worden bespaard dat 

zorgt voor een lagere energierekening. 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 als lange termijn ( in combinatie 

met een duurzaam gas) bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In goed 

geïsoleerde woningen kan ook direct worden overgestapt naar een volledige [elektrische?] 

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. 

Normering verwarmingsinstallaties vanaf 2026 
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Het kabinet bereidt normering voor zodat deze in 2026 in kan gaan. Met de normering worden eisen 

gesteld aan de efficiëntie van de verwarmingsinstallatie. Dat betekent dat bij vervanging van de 

huidige cv-ketel mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. Voor woningen die niet 

geschikt zijn, of op korte termijn op een ander alternatief voor aardgas worden aangesloten 

(bijvoorbeeld een warmtenet), is er een uitzonderingsmogelijkheid. Om de ontwikkeling van deze 

techniek te ondersteunen bied het rijk subsidie op de aanschaf van een ( hybride) warmtepomp. 

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 bij de aanschaf van 

een ( hybride) warmtepomp. Daarnaast is er financiering via het Nationaal Warmtefonds (met een 

rentetarief van 0 procent voor lage en middeninkomens) beschikbaar. 

Kabinet trekt samen op met installateurs en fabrikanten 
Het kabinet trekt hierin samen op met de installatiebranche (vertegenwoordigd door Techniek 
Nederland) en de fabrikanten (vertegenwoordigd door de Nederlandse Verwarmingsindustrie en de 

Vereniging Warmtepompen). Techniek Nederland zet alles op alles om ervoor te zorgen dat er 

voldoende warmtepompmonteurs zijn. Door te zorgen dat er straks in iedere regio een 

opleidingslocatie is waar monteurs zich kunnen laten bijscholen en door het ontwikkelen van 

specifieke opleidingen voor zij-instromers. Techniek Nederland gaat monteurs ondersteunen door 

tools die bijvoorbeeld laten zien welke woningen geschikt zijn voor ( hybride) warmtepompen. 

Woningeigenaren worden geholpen doordat er kwaliteitseisen gesteld gaan worden aan producten, 

installaties en vakmanschap. 
Fabrikanten investeren in een forse opschaling van de productie, onder andere door op korte 

termijn drie extra productielocaties in Nederland te openen. 

Daarnaast komen er meer trainingsfaciliteiten voor monteurs. Hybride warmtepompen worden 

eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en uniformer. Dit zorgt voor goedkopere apparaten die veel 

makkelijker te installeren zijn. 

Met vriendelijke groeten, 

Woordvoerder minister De Jonge 

Dit bench 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 elektrornsch 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, 
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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. 



A64.14 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 
Onderwerp: 

maandao 16 mei 2022 11:27 

RE: Persbericht normering hybride warmtepompen 

Hoi 

Dank voor het meekijken. De eisen aan efficiëntie van de ketel staan ook in het PVGO en zijn zo door 
aangeleverd. Dus die laat ik toch maar even staan. 

Groeten, 

Van: 

Verzonden: maandag 16 mei 2022 11:21 

Aan: - ' 

Onderwerp: RE: Persbericht normering hybride warmtepompen 

Ik heb even niet de tijd om dit super zorgvuldig door te nemen, maar volgens mij bedoelt_ eerder datje de zin 

over eisen aan de efficiëntie van de ketel moet vervangen. Daarnaast zou ik opvolger van het Bouwbesluit zeggen. 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 16 mei 2022 08:45 

Aan: @minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: Persbericht normering hybride warmtepompen 

Hoi ~, 

Dank voor je snelle reactie! Ik haal 

- er uit. 

Veel plezier op je congres en werkbezoek! 

Groetjes 

@minbzk.nl> 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 16 mei 2022 08:35 

Aan: @minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: Persbericht normering hybride warmtepompen 

Urgentie: Hoog 

@minbzk.nl> 

. Die zin. Daar maak je dus een keuze die nog niet 
gemaakt is. Alle opties zijn nog open, inclusief een eis voor minimaal aandeel hernieuwbaar bij 
verwarming. Duitsland doet het zo bijv. 

Kun je daar wat mee? Ae opties open laten dus. 
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Verzonden met B1ackBerry Work(www.blackberrv.com) 

Van: ` 
Verzonden: 16 mei 2022 07:27 
Aan: 

r~* bzk.nl> 

minbzk.nl>, ' 
Onderwerp: Persbericht notmenng hybride warmtepompen 

Hoi 

@minbzk.nl> 

- is vandaag vrij en er moet vandaag een persbericht over normering hybride warmtepompen worden 
afgerond. Kunnen jullie meekijken op de juridische component? 
De minister heeft toe • evoe , d dat het besluit bouwwerken leefomgeving wordt gewijzigd. á.1.2.i 

5.1.2.i Kan dat volgens jullie? 

Ik weet dat in ieder geval normering via het aandeel hernieuwbare energie en normering via eisen aan de 
installatie nog opties zijn die- wil onderzoeken. Vallen die allebei onder het Bbl? 

Lukt het om snel te reageren? of te laten weten wie hier iets over kan zeggen? 

Groeten, 

Van: @M bzk.nl> 
Datum: zona 5 mei 202. :57 
Aan: (taminbzk nl> 
Kopie: •tminbzk nD 
Onderwerp: 

Hoi-, 

De minister heeft zelf wat aangepast. Zie in capital. Klopt het zo inhoudelijk nog steeds en kan dit zo? Hoor graag, 

mvg,_ 

Concept Persbericht 
HYBRIDE WARMTEPOMP DE NIEUWE STANDAARD VANAF 2026 

5.1.2.1 

5E1-2.i 
Minister Rob letten: vult EZK aan. 

Forse besparing van aardgas 
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Met vriendeH* oeten, 
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A65.1 

[16-03-202112:42:511_■: Hoi-, heb jij morgenochtend even tijd om enkele 

gevoeligheden te bespreken in narratief rondom individuele vs collectieve (wijkgerichte) aanpak, 

zeker irt hybride 

[16-03-202113:32:081—: Hi_, ik kan tussen 8 en 9 en tussen 10 en 11 

morgenochtend 

[20-04-202110:01:13] : Goedemorgen-, heb jij vandaag of morgen even tijd om 

invulling verkenning kennisnetwerk gezamenlijkop te pakken. Ik wil graag voortgang maken/houden 

maar hiervoor is wel een gezamenlijk beeld/commitment gewenst. 

Groet~ 

[20-04-202112:13:36] Hi—, ik kan morgen tussen 8 en 9 of tussen 10 en 11z 

Groeten 

[20-04-202112:14:12] : Tussen 10-11 uur zou voor mij geweldig zijn.. 

[20-04-202112:19:22)—: Prima, tot morgen  

[22-04-202108:35:441 : Goedemorgeri, ik heb gisteravond laat pas 

persberichtan'onder embargo' ontvangen. Hieronder uitingen in het medialandschap waar dit 

opgepakt wordt. Zoals verwacht wordt ons inziens het juist verhaal over de bühne gebracht en 

ondersteund dit de lijn uit onze gezamenlijke gesprekken. 

[22-04-202108:35:55] : https://nos.nl/I/2377722 

[22-04-202108:36:04] : Belangenorganisaties roepen nieuw kabinet op: 100.000 

hybride warmtepompen per jaar https://www.ad.nl/wonen/belangenorganisaties-roepen-nieuw-

kabinet-op-100-000-hybride-warmtepompen-per-

jaar"a721a6lf/?utm_source--whatsapp& utm_medium=social&utm_campaign=socia Isharing_web 

[22-04-202108:36:13] 

https://eur04.safelinks.protection.outlook. com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nporadiol. ni%2Fnatuur 

-milieu%2F31122-hybride-warmtepomp-als-tussenstap-voor-aa rdgasvrije-

woningen&data=04%7C01%7Ct piess ens%40TechniekNederland. nl%7Cd8al729a dfOf4045e77e08d9 

0557ac48%7CO2al4025d2cc47lb94589322db072fOc%7CO%7C0%7C637546696374009847%7CUnkn 

own%7CTWFpbGZsb3d8ey1 WljoiMC4wLjAwMDAiLCJOj joiV2luMzl iLCIBTil6lklhaWwiLGXVC16MnO%3 

D%7C 1000&sdata=bh5dEyybCjal3YOLg20wV8bUdD hHgH M UdVTzkk6dOA%3D&reserved=0 

[22-04-202108:45:44] Dank, hadden jullie ook aangehaakt? 

[22-04-202108:50:56] gesproken. : Wij hebben in het begin stadium al uitvoerig met_ 
en zijn secretaris 

verdere 'batssessies'te organiseren. 

_ heeft nog voorgesteld met VNG en gemeenten 

Wij hebben vorige week een lange podcast voor radio 1 rondom hybride met hem gehad. Voorkeur 

was ook hem wat meer bij verhaal hybride te betrekken, reden dat ook media hem opzoekt. 

(heb mij verder niet geheel met mediastrategie bemoeid, de verklaring was al genoeg werk). 

[22-04-202108:58:20]—: Dank voor de toelichting. Wat vinden jullie van het idee om 

hybride over 5 jaar te verplichten? 



[22-04-202109:01:07] : Eerlijk-. Dat zou kunnen maar dan echtvoor een 

gedeelte woning bouw. Ik denk dat we het Klimaatakkoord moeten volgen en... 

Komend kabinetsperiode versterkt inzetten opeen goed verhaalen verleiding consument. Deze 

periode gebruiken om te monitoren en evalueren of het ook aan alle gewenste randvoorwaarden 

voldoet om... einde Kaninetsperiode een uitspraakte doen naar2030 (zoiets)voor rendementseis 

gros woningbouw. 

[22-04-202109:02:04]—: Ja, eens. Nu te snel verplichten gaat veel te veel weerstand 

oproepen. 

[22-04-202109:02:22] : Je hebt na komende jaren wel een richtinggevende norm 

nodig mijn gevoel zegt dat 2025 voor hele bestaande bouw niet uitgaat. 

[22-04-202109:03:03] : Ikspreek hier graag metjullie over door. Mijn inziens zit een 

sleutelvan rechtvaardigheid in de compactheid woningen (eenzelfde geldt eigenlijk voor isolatie). 

[22-04-202109:03:39] : Interessant idee om naar de compactheid te kijken. 

[22-04-202109:04:00] : Voordeel is dat dit ook regelgeving wat harmoniseert 

namelijk de Standaard gaat ook uit van deze compactheid 

[22-04-202109:04:07] 

[22-04-202109:04:19] 

[22-04-202109:04:53] 

: En goed om daar een keer over door te spreken. 

■: Doen we. Any time 

M: Hoop dat het AO vandaag voor jullie soepel verloopt, 
hybride kan wat dat betreft ook een mooie afleiding zijn. 

[22-04-202109:06:14]—: Dank, spreek je later. 

[22-04-202112:31:05] : Ter duiding inmiddels de publieke reactie NVI. Meen dat er 

ook naar gevraagd werd door jou in eerder gesprek met mij en zojuist. 

[22-04-202112:31:11] 

(22-04-202113:05:071 

: <bijgevoegd: 00000042-PHOTO-2021-04-22-12-31-11.jpg> 

: https://www.nvde.nl/nvdeblogs/stimuleer-hybride-

wa rmtepompen-naast-aa rdgasvrije-wijken/ 

[22-04-2021 13:05:07] : Inmiddels met- contact gehad. Ze hadden toch graag 

mee willen doelen en dat geldt ook voor de nvm.Heb inmiddels contact met- gehad. Minister 

gaat vanmiddag in deKamer aangeven dat ook NVDE meedoet in de coalitie. 

[22-04-2021 13:14:58]—: Goed te horen. 

[22-04-2021 13:16:20]—: En dank voor de toelichting van de NVI. Jammerdat ze niet 

meedoen vanwege een paar regeltjes. 

[24-08-202108:32:31] : Goedemorgen-, ik weet of jij al terug bent van 

vakantie. Indien het geval heb je vandaag even tijd te bellen nav bilateraal— 

[24-08-202108:34:01] : Vraag vanuit- is om met belanghebbende stakeholders 

snel het gesprekte arrangeren om tot een actieagenda te komen. Begrijp dat er bij Prinsjesdag ook 

een robuust pakket voor Urgenda— en mede isolatie en hybride wordt afgekondigd. Zou goed zijn 

deze zo concreet mogelijk op te pakken. 



[24-08-202108:34:13] : Graag verneem ik of je vandaag even hierover kan bellen. 

[03-09-202115:42:33] : Hoi., jij zei bij ons afscheid vandaag iets over— 

(VNG) en dat hij mogelijk nog ideeën zou hebben. Althans dat ving ik eruit op. We 

hadden geen kans om dat af te maken maar wil je dat ik contact opneem met hem? 

Laten wij volgende week even bellen over de aanvliegroute voor een actieplan. Verwacht dat dit 

plan overigens sneller gemaakt kan worden dan 'einde van dit jaar'. Zeker als we deze niet te 

ingewikkeld maken en puur baseren op faciliteren versnelling komende jaren. 

Vond het een prettig werkbezoek vandaag. Los van de afstand naar Apeldoorn ®. 

Groet, 

[04-09-202112:22:50]—: Hoi 

Het was een zeer geslaagd werkbezoekl 

Goed plan om volgende week te bellenl 

Groeten 

[02-03-202216:14:59] :Ho , ik heb maandag een bila staan meten de 

week erop samen met me . Voel jij nog behoefte om voor het overleg met 

- even af te stemmen. Zal daar ook introductie doen van de Hybride plannen en statements. 

[02-03-202216:31:21]—:- is op de hoogte van wat er speek bij hybride. 

[02-03-202216:33:57) :Top. Bijpraat niet nodig Q 
[02-03-202216:34:45)—: Denk het niet. Goed dat hij het ook van jullie hoort. 

Volgens mij zitten we wel op één lijn 

[02-03-202217:07:07) : We bespreken het met.. Het is altijd goed dit ook 

nogmaals te bespreken, mijn ervaring leert is dat er altijd wel een (extra) andere visie/gedachtelijn 

boven tafel komt. 

[02-03-202217:07:24] : -is 

[07-03-202216:24:46]—: Kom jij naar het overleg? 

[07-03-202216:29:16) ,: lkkom 

[07-03-202216:29:19] --——-___.__.__...__..._ .--- ..---- _ .:Excuus 

119-04-202209:19:271 : Goedemorgen-, we gaan het op kort termijn hebben 

over het presentatiemoment Hybride op de vakbeurs. Ik kom zsm terug op de optie 17 mei 14:00-

16:00 uitgaande dat beiden Ministers dan sowieso kunnen. Indien het mogelijk is in potlood de 



agenda van Hugo iets langer aan te houden zegge tot max. 17:00 zou dat geweldig zijn. Zou graag een 

suggestie bespreken. 

[19-04-2022 19:31:24]—: Ik ben bang dat het maximaal een uur wordt, van 2 tot 3 of van 

3 tot 4. 

Ik hoor nog wat het wordt. 

Maar goed: dat uur lijkt dus wel te lukken, dus dat is positief. 

[16-05-2022 19:25:16] : Waarschijnlijk gaat er morgenochtend een brief naarde 

Kamerover de hybride aanpak. : bekend bij jou? 

[16-05-2022 19:26:00] : Goedenavond-, heb heM proberen te vragen 

vandaag krijg geen gehoor. Weet jij of EZK morgen er nog een brief naar de TK gaat uitdoen met 

daarin iets omtrent hybride??? 

[16-05-2022 19:26:45] wist van niets, ik ook niet maar 

schijnbaar dook dit op in de communicatie vanuit Minister(s)VSK... 

[16-05-2022 19:26:58] : Mochtje iets weten, let me know. 

[16-05-2022 19:38:29]—: Morgenochtend gaat er een korte brief uit naar de TK over 

normering hybride. Lijn cf het persberichten PVGO. 

[16-05-2022 19:39:18] :Thnx-. Mochtje deze korte brief al reeds hebben dan 

heel graag. 

[16-05-2022 22:15:54]—: Is het programma vervroegd? Start al om 9:00? 

[16-05-2022 22:16:16] : Hahaha ja door jouw Minister OD 

[16-05-2022 22:17:19]—: Wij minions willen er ook bij zijn! Gelukkig zie ik het op tijd 

[16-05-2022 22:17:31] 

Ministerraad 

: Hugo komt van 09:00-09:30 want hij moet naar de 

[16-05-2022 22:17:36] 

[16-05-2022 22:17:48] 

:1 k seino even in 

M: Sorry ik ben er volledig vanuit gegaan dat dit jullie bekend is 
[16-05-2022 22:18:05]—: Snap ik, fijn dat het kan! 

[17-05-2022 09:30:32] : Hoi-, ik heb straks tot grofweg 10:30 nog een 

presentatie in onze beursstand. Zouwel fijn vinden indien het in jouw agenda schikt om even een 

half uurtje bij te praten. Gebeurd inmiddels een hoop, wat denk ik goed is ter kennis voorde 

departementen. Neem mee, koffie staat klaar e 

[17-05-2022 09:47:56] 

ketel niet vervangen 

: Warmtepompvanaf 2026 verplicht voor verwarming, cv-

https://nos. nl/I/2429142 



A65.2 

(17-05-2022 09:02:56] : Berichten en gesprekken worden end-to-end versleuteld. 

Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet. 

[17-05-2022 09:02:56]-: Contact 1 

[17-05-2022 09:07:12] : Topl 

(17-05-2022 21:27:20] : Nou, goede start gemaakt rijkt mij. Afgezien van de 

voorspelbare criticasters lijkt het redelijk positief te vallen. 

[17-05-2022 21:32:26]-: Eens. Berichtgeving is best positief tot nu toe. DeTK had wel 
wat kritische vragen, maarde minister ging daar ook prima mes om. 

[17-05-2022 21:35:09] : Helemaal ok, en dan nu snel naar het actieplan. 

[17-05-2022 21:38:18]-: Eens  



A65.3 

Van: @TechniekNederland.ni> 
22 11:21 

Verzonden: Aan:); finm ~ @bynex.nl 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

ne HWP statements 'muc t voorwaarts'. 
Commitmentmodel Hybride-era PS JDK TNLpptx 

Dank Men W voor de eerste reactie. 
Ik heb meteen maar gebruik gemaakt om dit ook van een reactie te voorzien. Daarbij teken ik aan... lees deze PPT 
niet als iets dat letterlijk naar buiten gaat (het is een middel voor nu om goed bij elkaar te komen). Daarnaast dit 
statement heeft met name tot doel de technieksector (fabrikantfinstallateur) te activeren, wat mij opvalt is dat ik 
reacties lees die mij erg vanuit de politieke agenda zijn ingestoken. Wij praten maandag verder... 

—@bynnèn%wil jijde bijdrage vanuit NVI voorzien? Dan kan ik bundelen voor maandag. 

Met vriendelijke groet, 

M 
E —(g?TechniekNederland.nl 
W technieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

Van:=vnanvul 

) 
Verzomaart 2022 09:52 
Aan: 
Onderg s ory ine 

;~@bynex.nl 
s ements vlucht voorwaarts'. 

Dag allen, 

Hierbij 1510 aanzet vanaf onze kant. 
Tot maandag. 

Gr.- 

Van: 
Verzonden: dinSda • ö maa 
Aan: 

Cà3TechniekNededand.nl> 
5:15 
(Ominbzk.nl>; _(d2bvnex.nl; 

n • erwerp: Invulling storyline HWP statements'vlucht voorwaarts'. 

Beste hybride partners, 

Iets later dan gepland bij deze de opzet PPT statement voor VSK. Ik vraag jullie de slide specifiek voor de eigen 
organisatie in te vullen. Uiteraard mogen er zaken worden toegevoegd. Maar eerste opgave voor aanstaande 
maandag lijkt mji helder. 

Concreet zou ik jullie willen vragen om v66r vrijdagochtend 10:00 de invuloefening terug te sturen. Dit kan naar reply-
all mogelijk dat op deze manier eenieder verder kan borduren op elkaars werk. Zo niet zal ik het bundelen en 
vrijdagmiddag toesturen. 
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Succes. 

Met vriendelijke groet, 

E PTechniekNederland.nl 
W e íTitf•. i-•- y ai d 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent bf 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. 



A65.4 

Van: 

Aan: 

onderwerp: 

Datum: 

BlJlagen: 

om; ••• 
RE: invulling storyline HVVP statements 

maardag 14 maart 202210:20:40 

Ü=CML= 
ic2agelmr.= 
ic2aw71Q211 = 

vnorvraarts . 

Voorts. Hierbij in PDF. Wellicht dat dit beter werkt. 
Met vnendelï ke roet, 

Programmamanager 

Fla 

ON" 
W technieknederland.N 

Van: 
Verzon en: maan a e 14 maart 202210:19 
Aan: 
Onderwerp: - :- nvu ing s o ine - • • - s a emen s u - 
Bij mij gaat het goed  

voorwaa ss. 

Van: 
Verzonden: maan aa 14 maart 20221 :1 
Aan: 

Onderwerp: : nvu mg s o ry line HWP statements 'vlucht voorwaarts'. 
Hoi . Ik krijg een foutmeiding bil het vilten openen van het bestand. Hebben andere hier ook last van?  

Van• 
Verzon en: maa~aómaa 
Aan: 

Onderwerp:  Invulling storyline HWP s a ements'vlucht voorwaarts'. 
Beste allen, 
Bij deze de gebundelde inbreng vanuit iedere partij, toegevoegd vragen en opmerkingen die we ook 
straks verder kunnen bespreken. 
Metvriendeli'ke • roet, 

a 

W technieknederland.nt



Van: 
Verzon 
Aan: 

n: vn 

n • = rwerp: -+ - nw mg me ements `vlucht voorwaarts'. 
Dag alien, 
Hierbij 15t0 aanzet vanaf onze kant 
Tot maandag. 
Gr.. 

Van: 
Verzonder-nd-insdag-a—m~irt15:15 —2022 
Aan: 

Endenmerp:  nw ing s o ine HWP statements v̀lucht voorwaarts'. 
Beste hybride pure, 
Iets later dan gepland tij deze de opzet PPT statement voor VSK. Ik vraag jullie de slide specifiek 
voor de eigen organisatie in te vuilen. Uiteraard mogen er zaken worden toegevoegd. Maar eerste 
opgave voor aanstaande maandag líid mij helder. 
Concreet zou k jullie willen vragen om vóór vrijdagochtend 10:00 de invuloefening tenrg te sturen. Dit 
kan naar reply-all mogelijk dat op deze manier eenieder verder kan uren op elkaars werk. Zo niet 
zal ik het bundelen en vrijdagmiddag toesturen. 
Succes. 
Met vriendelï ke 

W technieknederland.ni 

Dit berichtkan ïrdbff-náWë 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 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





Hybrid-ERA 
Hybride het nieuwe duurzaam verwarmen 

Het sneller inspelen op de duurzame verandering verwarmingsmarkt 

Voldoende Green Skills 
voor uitvoering 

Activeren techniekketen en private garanties r 

Juiste marktcondities 
&randvoorwaarden F` 0h! N.4AR , r..1 HYBRInÉ  

Publieke ondersteuning 

Voldoende zekerheid 
toelevering HWP onderdelen 

Toelevering in balano 

• extra NCs productielocaties HWP 
pfd, h f• PM£kc*k7m 

• Trrir~erten 

0 Innoveren aan ketel en productielijn 
• Eenwudg te insta~en a7dcrhouden NWP 
• Trakáx•faaTrteiten 

Kennis- & capaciteitsopbouw 

Bijscholing van 10.000 monteurs 
• Ià"rnregicrxllepnal,tifkbft?fies 
• OpenstelrrngHWPacnde*s (vSE+fabnïcanten) 
£-wterrwxJ. 

Versterken regionaal kennisaanbod 
• Ui₹L►cifirg►egk~pnokhijkopleidroslornties 
• tWodwhirecvrsus& áI~ (o.a. in ~g) 

• • mtegrutiefobramntenap~á9r+ala~Techniek :. 
• E-ïearrw►g H~Warmtepomp 

.••_ _. • Onde►steurri rgur•orr►par•y óti' uungen _ _... .. _, • 

Hybride `de nieuwe norm' 

0 'r; Stimuleren & normeren ' 
• Kembaarlsdxqo&pubGeióarrrtaagneHqbtR7e ? 
• Continugirg&stabilr7ert5tirnukinngsmsirurnenten 

• Nlauicrenennarrneren 

Publiekscampagne & Actieplan 
• Pudiekm~ 
• Karnerbrief HWP (d~kom) 
• W~ rxit~ac-tieplanHWP 

•7 

Standaardisatie Stimulering HWP & innovatie BOUW 

BackOffice & ondersteuning 

• Tia•rgsfaaTiteiten 

1' 

Dedicated HWP werkzaamheden 
• 100oFTE bg " en vtm 

• Opr,Yfiting enoperrsie9i'rgHWPArcriemy k&F+E!n) 
• OntwrRkaUng(xtsinessrnodelkn 

Branche activatieprogramma HYBRID-ON 
• Cam~ Te~ NL en O&O(tands ) PbtformHybnide 

' TooibauM•►•f• 
• HulpbrJondememen HWP 

• Ontwt~Kentxpraá~ HWP 
• Ot►tw~slimmew-r;turing 

`•• 

d 

4 Monitoring & Lnormeren• 
• MorAorerlprestabe&effecxenHWP 
• KennispkrtftxmhdáádirefeWarrruerertrrelsdrt 
• Ohderó°'^^r1`rid`edcennarrwte57guer'"ar'ruix•rrst°•°ties • 

• • 

16 



Hybrid-ERA 
Hybride het nieuwe duurzaam verwarmen 

Het sneller inspelen op de:d name veranderingverwarmingsmarkt 

Juiste marktcondities 
&randvoorwaarden 

Publieke 

Hybride 'de nieuwe norm' 

Publiekscampagne & Actieplan 

1e' Stimulering HWP & innovatie BOUW 

Monitoring & normeren 
• Murnu.e,rpresYatie&ejfeáerNWP 
• Kenn'splatforrr,kdWrfire,L-warmrered»;eker, 
• t7rxkrhamdritwtykenrurrreteAngwrwurningsrnstnlaties 

-1 

creëren van stabiele en aantrekkelijke marktcondities 
'Ondubbelzinnige helderheid: Hybride = de nieuwe norm' 

Publiek-Privaat commitment op route naar 2030. Garanties vanuit Kabinet op: 
Doelgerichte, simpele sturingsmechanismen, normeringen en financiële prikkels 1 
Context: ingroei-pad naar normstelling verwarmingsinstallaties; stabiliteit stimulering 
ISDE; sturing op kwaliteitsmechanismen van de branche en P ,.. ampagnes ter 
ondersteuning van de nieuwe norm voor verwarmen. Helore ke -joo "- hap is nodig! 

Doelgroepgerichte communicatie zoda ►óéneemt. Opstellen van 
uit de eigen kracht 

nden bij consument. Een coordinatie 
,gak) en communicatiekalender is nodig om 

kernboodschap tussen Rijk & se 
boodschappen/marketin 

+e 
11• tn: ls-_n en versterken. Winst zit in meer regie en 

richting consument. Trekker : - 

.iardisatie en productontwikkeling voor een eenvoudiger te installeren 
's nodgi. Inzet op arbeidsbesparende keteninnovaties én nieuwe partnerships 

meta s doel om in complete installatietijd (advies, verkoop, installeren en onderhouden) 
voor einde 2025 te halveren. 

Het borgen van kennisontwikkeling in een groeiende markt via monitoring en 
onderzoek naar prestaties HWP; ervaringen consument; impact op energienet én 
ontwikkelingen bedrijfsvoering cruciaal voor (bij)sturing op programma. 



Hybrid-ERA 
Hybride het nieuwe duurzaam verwarmen 

Het sneller inspelen op de duurzame verandering verwarmingsmarkt 

Voldoende Green Skills 
voor uitvoering 

normstelling (uitfasering mono gasketel en vervanging HWP) 

N = 500 HWP/per dag 

1
efficiëntie toelevering 
(hick-ups uit keten) 

Hybride'nieuwe norm' 

Vergroten kennis- en 
uitvoeringscapaciteit 

luiste marktcondities 
&randvoorwaarden 

Voldoende zekerheid 
toelevering HWP onderdelen 



Hybrid-ERA 
Hybride het nieuwe duurzaam verwarmen 

Het meiler inspelenop de duurzame verandering verwarmin 

Ondubbelzinnige boodschap; Hybride de nieuwe norm: iedereen een warm huis met veel minder aardgasgebruik 
Statemént voor deze nieuwe koers' 

<>, 

Wij dragen uit dat Hybride het nieuwe duurzame normaai is. 
Hybride verwarmen is de (minimale) nieuwe none voor duurzaam verwarmen! 

Wij dé grootste (drielvier) verwrarmingsproducten bouwen extra productielocaties -cq. lijnen in NL I 
Dit om benodigde HWP toelevering voor nationale opschaling te borgen. 

OM NAAR 
HYBRID 

-komende jaren 10.O0O vakmensen bij 1 4 - Wij dë technieksector scholen de 
Dit om benodigde uitvoeringscapaciteit te leveren voor de grootschalige uitrol HWP 

0 

Wij dá grootste fabrikanten én onderhoudspartijen richten Warmtepomp bedrïjfsacademles op, en maken deze toegankelijk! 
Dit om benodigde uitvoeringscapaciteit te leverren voor de grootschalige uitrol HWP 

wij dé verwarmingsindustrie zorgen voor een HWP product dat compleet,In één dag kan worden geïnstalleerd ! 
Dit om benodigde uitvoeringscapaciteit te leveren voor de grootschalige uitrol HWP 

Wij installatie-en onderhoudsbedrijven gaan ons (meer dedicated) specialiseren voor werken met HWP ! 
Dltom benodigde uitvoeringsefficiëntie binnen bedrijven te waarborgen 

Wij de Rijksoverheid ondersteunen 'deze boodschap en werken op termïjn aan norm voor verwarmen ! 
We werken samen aan de uitfasering vair aardgas en flankerende normstelling duurzame technieken 



Hybrid-ERA 
Hybride het nieuwe duurzaam verwarmen 

Het sneller inspelen op de duurzame verandering verwarmingsmarkt 

De storyline vanuit Techniek Nederland! 
2 'Statement voor VSK beurs op 17 mei' 

Doekte Terpstra: d̀e Hybride Wanntepomp is het nieuwe duurzame nonnaal voorverwarmen: . 
n rasepen de Instágatietechniek op om werkte maken ven de opscholing HWP. De vraag groeft ingegeven door meer 
ldfmaatbewustzljm stijgende en onzekere a~asprgzen; onafhankelrldreld van Russlsdr gas erfiggen kansen voorde 
Installatiebranche. De toekomst is duurzaam. De HWP Is een perfect instapmodel voor veel Installateurs om posftie te 
nemen in duurmem. 

OM NAAR 

HYBRIDE 

Ruwe schgIs van positionering HWP story voor achterban. 
De komende jaren zal de vraag neer duurzaam verwarmen sterk toenemen. Nu al worden wij geconfronteerd~ een vraag die groter Is dan het aanbod nu 
snel kern leveren (te weinig materialen en druk op uitvoeringscapaciteit). Het Is van belang dat we dan ook nu gaan Investeren om onze mensen bij te scholen 
en zodoende vekk~g maken: We samen met de fabrikanten neer menleren zoeken om het product eenvoudiger en sneller te laten plaatsenmaarddk dat. wij 
naar de élgerr bedrllfsvoerfng kVken. Hoe kamdeze uitvoering slimmer en effialènter we zijn (té) veel tijd k►wi t een het voonfajecr van vraag tot geaccepteerde 
offerte, dit tegen het licht van grote uitvoeringskrepté. We dienen naar slimmere me[hodleken en processen te kijken vanuit andere sectoren pees bv. 
zonnebnu~) maar ook naar de huidige koplopers. 
HWPbledt een geweldige kans maar deze kans wordt niet gegrepen door achten tte leunen onder het mom 'rk moethet nog allemaal wel zien . Kansen gnjpen 
betekent Inverteren In mensenven processen: tegen het licht, houden. Als ondenremerweren►ging zet Techniek Nederland udaarbg ondersteunen; Samen 
kunnen wr hier een succes vare maken. Een mooie manier voor onze branche om een bijdrage te leveren aars maatschappell%ke problemen maar ook 
tegelijkertijd ons mooie beroep voor de nieuwe generaties op de kaart te zetten. 

Ruwe sehe`ts.van positionering en bestuurlijke Inbedding.: 
De Het statentent past In de noodzaak die wij (d&pa►tgen) voelen om echt een de slag te gaan. Zowel in heteccfivveren van deel van d uitvoering els een de voorkant 
bo consument HetActieplen HWP dat bekrachtigd wordt door stuurgroep KeG0 geeft weer waarde samenweridng komende jaren op heet en geeft handvatten 
sen de monitoringlontorg*erng van opschaling. Iedere partij kent daarin zijnlhaar eigen roL Zo creéren van publiek privaat commitmentom echt tot ur7wering over 
te gaan. Waarzfen wij de uitrol van HWP br.woningen met; a. een netto warmtevraag H00 kWh/m21; b. gasverbruik >700m3 voor ruimteverwarming; c. een 
v/oeropp. P,100m2 (veel om problemen met geluld te voorkomen). Hier kent de HWP een technisch financlele_gunstige buslnesscese Wij weken voor uitrot H" In 
verkavelde wénntegebleden waarbinnen nu en 10 jasrook werl(elrip de geskmandiciit gaat: HWP Is niet alleen een middel om snel CO2 te besparen meer ook om 
versneld Wa een instepmoder een groter deel. ven uitwerende sedorbet ukken te k dgen bij de energfetrànsltfe (nodig gezien de uit dngscapacitelt). 

W# versvachten dat het Kabinet dé boodschap voor Hybride versterkt en ondersteunt (dit door communicatie, tin, regelingen en zicht op meer verplichtend karakter. 



Hybrid-ERA 
Hybride het nieuwe duurzaam verwarmen 

Het snelfer_inspelen op de duurzame verandering verwarmen 

De storyline vanuit de Nederlandse Verwarmingsindustrie! 
'Statement voor VSK beurs op 17 mei' 

Henk Sijbring. jNVij 
Wij kunnen als maaldndustrle en met productie in. Nederland zorgen voor 300.000 hybride toestellen in 2026. De hybride 
wordt daannee een zinnige en voor iedereen bereikbare oplossing om energie te besparen, Coluitstoot te verminderen en 
de`afhankeI kheid van fossiel gaste verlagen. Normartsering Is daarmee volstrekt bereikbaar. Dankzij de unieke 
samenwerking tussen de marktpartijen en de overheid zijn we gezamenlijk in staat dit doei te bereiken en daarmee de vraag 
neer gas In dis woningen met 70Vo te verlagen. 

Ruwe schets van positionering HWP story voor achterban. 
Door klimaatverandering en geopolitieke veranderingen zal de druk om het gebruik van fossiele bronnen te.vennlnderen fors toenemen. De absolute vraag naar 
energie neemt echterniet af. We hebben daarom technieken nodig die minder primaire `energie vragen ofhetgebruik van duurzame bronnen kunnen benutten. 
Hét combineren van technieken (hybride) en daarmee optimaal gebruik maken van dé d̀uurzame eigenschap ppen pen heen belangljke route omdat te bereiken. 

Hybride toepassingen werkend op duurzame gassen, elekbiclteg en warmte zuffen ons in staatstegen om de valabele, duurzame bronnen ende vraag naar 
warmte op elkaar af te stemmen en daarby zo efficiënt mogel]k gebruik makend van bestaande netten en bestaande afglftesystemen. 

Uitbreiding van hybride technieken zal ervoor zorgen dat dit bovendien een relevant onderdeel van het uiteinde ► jke energlesysteem is en niet slechts:een 
tussenstap. Daarmee is hybride een erg belangrijk model om stap voor. stap volledige duurzaamheid iïmogelk te maken. 

Ruwe schels van positionering en bestuurlijke inbedding. 
NVƒ werktsamen mei andere marktpartijen en overheid aan het inbedden van technische mogellkheden In het beleid en omgekeerd geeft ze wens en vraag vanuit 
overheid en merkt mee aan de R&D van de maakindustrie. De NVl wil zo een open en onbevooroordeelde positie Innemen oor verduurzaming, productontwikkeling 
eniproductie in Nederland bij elkaar te brengen. Nederland blijft hierdoorkoploperop het gebied van technische.ontwikkefing en verduurzaming van 
verwormingstóepassingen.CC? reductie, weizrjn en welvaart kunnen hand In hand gaan. 



Hybrid-ERA 
Hybride het nieuwe duurzaam verwarmen 

Het sneller inspelen op de duurzame verandering'verwatmingsmar 

De storyline vanuit het Rijk! 
'Stétement voor VSK beurs op 17 mei' 

Hugo de Jonge {of Rob Jetten): 'Een hybride warmtepomp moet zo snel mogelijk de norm 
worden' 
We moeten zo sne►'nWel jk mensen helpen om veel minder aardgas te gebruiken bij het verwarmen. van hun woning.; 
`Dat betekent-onder ardere dat hybride warmtepompen het nieuwe normaal worden. Om dit te bereiken moeterr we 
•gezamenlijk, optrekken om ervoor te zorgen dat we die nieuwe norm zo snel mogeljk bereiken. 

OM NAAR 
HYBRIDE 

Ruwe schgts van positionering HWP story 
We weten dal er kffmaatverandering Is,- dat we onze woningen moeten gaan verduurzamen en dat ivo deervoormeer moeten doendan we tot nu toe hebben 
gedaan.. Alles wat we nu niet doen, zorgt,voor een groter probleem voor volgende generaties: ae oorlog In ©ekrerne zorgt voor nog meer urgentle om onze 
efhankce jkheg ven aardgas te. verminderen. 

We moeten dus de verduurzaming van de gebouwde omgeving op alle mogeljke manieren gaan versnepen. Hybride warmtepompen zijn een belangrijk 
onderdeel van die versnelling. Hier moet een enorme opschaling plaats geen-vinden. Meivoor wil ik met de sectorefspreken maken. Overhet opleiden van 
Instegeteurg het vierlrorten van de Insteffatietyd en het verlagen van de kosten. Vanuit het Rjrk zorgen we voor subskfle en foenderingsmogerjkheden, voor 
ontzorgfng erf een duldé jke boodschap voor consumenten, installateurs en fabrikanten. 

In het'kadervan die duidelijke boodschap werk ik in ovérleg met Rob Jetten en het hele'kabfnet een normering. lk wil die normering zo snel mogefU7c na 2025 
inzetten; met het doel orn richting 2030 het overgrrite deel van de vervangingen van cv-ketels doorhybride wamtepompen te laten z1rh De hybride warmtepomp 
wordt dus hef nieuwe normaar, een nieuwe cv-ketel is aseen nog een optie In een beperkt eantel.uitz+onderingsgevallen:' Mer moeten we samen optrekken. Want 
vanuit het Rlj7: kunnen we duldei jkheid geven over hef doel en de dchdng. Maar jullie moeten ervoor zongen dat ergeleverd ken worden. Dus dat er voldoende 
Installateurs zjin en dat hybride warmtepompen makkerij7rer te installeren z jn.-

©it zorgt er voor dat het rkhting 2030 voor iedereen haalbaaren betaalbaaris.om zfjn of haar woning op een dutmamere rllanler te vetwarmen 



Hybrid-ERA 
Hybride het nieuwe duurzaam verwarmen 

Doelstelling 1 KPI van 

HWPde norm — point of no returnƒ 

Het sneller- inspelen op de duurza e verandering verwarmingsman 

Sturen en bewaken van voortgang mede o.b.v. onderstaande 
INDICATOREN 

HWP `de nieuwe norm' 

ngroel naar minlm•a1500 HWP/Werkdag 

Verdubbeling # bedrijven actief op HWP 

10.000 vakmensen-bijgeschoold 

Oprichting van> S HWP academies 

. 7000 FTE voor'dedicated werk' aan HWP 

Markt breed herkenbaar kwallteltskader 

I 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Meten om cLeericht te kunnen bomsturen  

Verkochte HWP op NUse markt per jaar 1 verschuiving ratio vervanging gas vs HWP. 
@gasmonitor 

Unieke Installatiebedrijven (kvk-nr.) bij ISDE-aanvraag j bedrijfsgrootte en regionale spreiding 
@RV© 

Bedrijven met geregistreerde branche-erkenning 

@CRT 

Aantal vakmensen met GREEN SKILLS voor HWP 
~ & @CRT (vakpaspoort) 

Kengetallen installatletijd 1 kosten warmtepomp 
@RV© & @amadis & @brandboek 

Kwalitatieve werking en prestatie HWP 
@installatlermnitor & @0emoproject HWP 

Bredere brancheontwlkkeGng 
@enquete TNL r 





A65.6 

Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

Doelgroep-matrix 

woensdag 16 februari 2022 16:41:32 

2022 02 15 Analvse doeigroeoen, momenten en woningtvDes.xlsx 

Beste M, 
Nav ons overleg zojuist een eerste schets van een doelgroepenmatrix uitrol hybride warmtepomp. 
Geeft voor ons als Techniek Nederland beleidsmatig een indruk op welke doelgroepen wij moeten 
sturen/mikken om ambities op kort al langer termijn mogelijk te maken. 
Aan het model wordt nog verder gewerkt. Doel is straks om hier ook een doelgroep-middelen model 
aan te koppelen en uiteindelijk een soort voortgangsmonitor op activiteiten. 
Doe er aub even niets mee en ga er prudent mee om. Het is niet bedoeld voor externe communicatie 
maar dient vooral als achterliggende input op Actieplan en met name interne programma Techniek 
NL. 
Met vriendelijke groet, 
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Bron: CBS oktober 2021 

Nederland 

Woningtype 

Oppervlakteklasse 

Perioden aantal 

% v/h totaal 

• 

15 tot 50 
Totaal 2 tot 15 m2 

aantal 

1.348 

0,0% 

m2 

aantal 

447,543 

5,6% 

7.966.331 

tot 75 m2 20,5% 
75-100m2 

100-150 m2 

150 tot 250 

250 en groter 

! 

aantal 

Totaal 

5.095.799 

tot 50 m2 

50-100 m2 

100-150m2 

150-250 m2 

> 250 

15 tot 50 
2 tot 15 m2 

aantal 

299 

0,0% 

m2 

aantal 

22.093 

0,3% 

0,3% 

% v/h totaal 

I 

aantal 

Totaal 

2.870.532 

tot 50 m2 

50-75 m2 

75-100m2 

> 100 

15 tot 50 
2 tot 15 m2 

aantal 

1.049 

0,0% 

m2 

aantal 

425.450 

5,3% 

5,4% 

% v/h totaal 

WONINGVOORRAA Onderwerp 

Woningtype Totaal woningen 

Regio's aantal 

Vrijstaande 
woning 

aantal 

2-onder-1-
kapwoning 

aantal 



1.035.389 

13,0% 

698.022 

8,8% 

7.966.331 Nederland 



Totaal 

75 tot 100 100 tat 150 150 tot 250 250 tot 500 tot 10 
50 tot 75 m 2 m 2 m 2 m 2 500 m 2 000 m 2 

aantal aantal aantal aantal aantal aantal 

1.182.123 1.842.152 2.984.226 1.225.204 237.847 43.833 

14,8°ía 23,1% 37,5% 15,4% 3,0% 0,6% 

23,1% 

37,5% 

5,4% 

3,5% 

I Eengezinswoning 
75 tot 100 100 tot 150 

50 tot 75 m 2 m 2 m 2 

aantal aantal aantal 

162.682 915.919 2.599.344 

2,0% 11,5°ío 32,6% 

150 tot 250 
m 2 

aantal 

1.139.484 

14,3% 

250 tot 500 tot 10 
500 m 2 000 m 2 

aantal 

217.369 

2,7% 

aantal 

38,289 

0,5% 

13,5% 

32,6% 

14,3% 

3,2°fo; , 

1 Meergezinswoning 
75 tot 100 100 tot 150 150 tot 250 250 tot 500 tot 10 

50 tot 75 m 2 m 2 m 2 m 2 500 m 2 000 m 2 

aantal aantal aantal aantal aantal aantal 

1.019.441 926.233 384.882 85.720 20.478 5.544 

12,8% 11,6% 4,8% 1,1% 0,3% 0,1% 

0 

12,8% 

11,6% 

6,2% 

100,0% 

5.095.479 

64,0% 

2.868.797 

36,0% 

Eengezins 
woningen Meergezinswo 
totaal 

aantal 

ningen totaal 

aantal 

Hoekwoning 

aantal 

Tussenwoni 
ng 

aantal 

Onbekend 
woningtype 
eengezinsw 
oning 

aantal 



1.012.593 

12,7% 

2.347.198 

29,5% 

2.597 ### 

64,0% 

2.870.532 

36,0% 



Aantal wonini 

Bouwperiode ̀  , Type woning >' • 

<1920 

>2012 

1920-1945 

1946-1965 

1966-1979 

1980-1992 

1993-2012 

<1920 

>2012 

1920-1945 

1946-1965 

1966-1979 

1980-1992 

1993-2012 

<1920 

>2012 

1920-1945 

1946-1965 

1966-1979 

1980-1992 

1993-2012 

<1920 

>2012 

1920-1945 

1946-1965 

1966-1979 

1980-1992 

1993-2012 

<1920 

>2012 

1920-1945 

1946-1965 

1966-1979 

1980-1992 

1993-2012 

Vrijstaand 

Vrijstaand 

Vrijstaand 

Vrijstaand 

Vrijstaand 

Vrijstaand 

Vrijstaand 

2-onder-1 kap 

2-onder-1 kap 

2-onder-1 kap 

2-onder-1 kap 

2-onder-1 kap 

2-onder-1 kap 

2-onder-1 kap 

Hoekwoning 

Hoekwoning 

Hoekwoning 

Hoekwoning 

Hoekwoning 

Hoekwoning 

Hoekwoning 

Rijwoning 

Rijwoning 

Rijwoning 

Rijwoning 

Rijwoning 

Rijwoning 

Rijwoning 

Appartement 

Appartement 

Appartement 

Appartement 

Appartement 

Appartement 

Appartement 

Totaal ; Met gasaansluiting % 

133.106 120.050 90% 

66.408 38.396 58% 

184.301 170.482 93% 

153.547 139.496 91% 

225.528 206.862 92% 

156.985 143.529 91% 

296.674 253.737 86% 

39.110 35.785 91% 

22.103 13.236 60% 

87.248 83.358 96% 

92.119 88.697 96% 

131.524 128.379 98% 

124.187 118.089 95% 

156.951 143.723 92% 

55.052 52.163 95% 

86.238 58.800 68% 

118.316 114.743 97% 

214.530 208.946 97% 

331.853 323.372 97% 

239.996 220.625 92% 

189.454 161.996 86% 

109.609 105.144 96% 

116.760 71.855 62% 

187.877 184.985 98% 

283.678 280.581 99% 

542.516 537.201 99% 

429.943 386.065 90% 

349.715 276.219 79% 

239.080 228.727 96% 

241.424 128.047 53% 

251.369 245.598 98% 

369.052 359.279 97% 

515.866 479.181 93% 

462.020 402.538 87% 

613.844 507.015 83% 

6.601.434 5.944.347 90% 



Gemiddeld 

r..• ---r 

f kWh/m2 Gasverbruik 

verwarmen (m3) 

Aantal w 

(Data correct 

' `, 

K 100 kWh/m2 

13.248 

20.046 

20.449 

22.413 

55.133 

65.420 

145.484 

5.092 

9.449 

12.848 

23.094 

55.463 

78.980 

107.481 

8.759 

44,580 

24.163 

68.243 

171.455 

153.651 

122.964 

18.708 

53.825 

48.348 

101.315 

309.421 

282.269 

214.342 

25.134 

28.272 

44.637 

124.444 

241.102 

170.434 

190.426 

2.738.859 

2.482 

1.719 

2.347 

2.210 

2.342 

2.049 

1,924 

1.928 

1,303 

2.004 

1.735 

1.821 

1.573 

1.509 

1.668 

1.180 

1.732 

1.479 

1.515 

1.327 

1.311 

1.553 

1.034 

1.528 

1.366 

1,418 

1.212 

1.134 

1:224 

1,084 

1.155 

971 

738 

966 

988 

101 

60 

107 

104 

101 

88 

75 

105 

56 

111 

105 

98 

84 

71 

107 

58 

110 

104 

92 

81 

67 

108 

56 

107 

.103 

89 

78 

63 

112 

119 

110 

104 

107 

101 

85 

t 

55% 

91% 

44% 

48% 

53% 

80% 

91% 

48% 

94% 

35% 

47% 

61% 

87% 

95% 

46% 

93% 

38% 

49% 

72% 

88% 

95% 

45% 

94% 

43% 

52% 

78% 

91% 

96% 

48% 

73% 

42% 

58% 

78% 

74% 

85% 

gen 

!.. ,. 
oppervlak (m2) 

257 

215 

203 

197 

194 

196 

205 

164 

165 

144 

130 

143 

139 

156 

144 

137 

128 

107 

121 

116 

137 

136 

123 

114 

99 

115 

108 

122 

88 

75 

82 

74 

79 

72 

91 

m & 7, 
data correci/compleet °.6 

24.218 

22,095 

46,393 

18% 

33% 

25% 

46.561 30% 

103.479 46% 

82.192 52% 

160.578 54% 

10.639 27% 

10.009 45% 

36.664 42% 

49.434 54% 

90.260 69% 

90.805 73% 

113.700 72% 

19.237 35% 

47.896 56% 

63.839 54% 

139.570 65% 

238.638 72% 

174.658 73% 

129.569 68% 

41.138 38% 

57.204 49% 

112.969 60% 

195.692 69% 

398.571 73% 

310.327 72% 

222.389 64% 

52.068 22% 

38.666 16% 

105.498 42% 

215.347 58% 

309.706 60% 

231.658 50% 

223.293 36% 

3.729.444 56% 



Lingen 

gasaansluiting) 

< 60 kWh/m2 

2.361 

% 

10% 

13.324 60% 

2.546 5% 

2.662 6% 

3.619 3% 

4.059 5% 

35.601 22% 

702 7% 

7.003 70% 

988 3% 

1.193 2% 

1.361 2% 

3.881 4% 

30.190 27% 

928 5% 

31.899 67% 

1.241 2% 

3.724 3% 

7.672 3% 

15.460 9% 

50.462 39% 

1.610 4% 

39.816 70% 

2.046 2% 

5.264 3% 

15.728 4% 

39.118 13% 

112.763 51% 

3.084 6% 

18.680 48% 

3.171 3% 

18.052 8% 

54.900 18% 

44.738 19% 

110.543 50% 

626.217 

Top 10 segmenten: aantal woningen . .J.,,a....,.,._ 

1966-1979 Rijwoning 537.201 

1993-2012 Appartement 507.015 

1966-1979 Appartement 479.181 

1980-1992 Appartement 402.538 

1980-1992 Rijwoning 386.065 



1946-1965 

1966-1979 

1946-1965 

1993-2012 

1993-2012 

Appartement 

Hoekwoning 

Rijwoning 

Rijwoning 

Vrijstaand 

359.279 

323.372 

280.581 

276.219 

253.737 



Segmenten gemiddeld onder 100 kWh/m2 

>2012 

>2012 

>2012 

Rijwoning 

2-onder-1 kap 

Hoekwoning 

. 

>2012 Vrijstaand 

1993-2012 Rijwoning 



1993-2012 Hoekwoning 

1993-2012 2-onder-1 kap 

1993-2012 Vrijstaand 

1980-1992 Rijwoning 

1980-1992 Hoekwoning 

1980-1992 2-onder-1 kap 

1993-2012 Appartement 

1980-1992 Vrijstaand 

1966-1979 Rijwoning 

1966-1979 Hoekwoning 

1966-1979 2-onder-1 kap 



I 

Energielabel woningen naar woningtype, 1 januari 2020 

A B c D E 

duizend woningen 

Vrijstaand 

211-kap 

Hoek 

Tussen 

Meergezins 

Anders 

55.048 

65.189 

92.967 

234.320 

401.625 

8.762 

41.242 

45.506 

67.405 

156.979 

312.837 

12.966 

50.415 

69.888 

153.359 

326.861 

449.136 

23.227 

34.580 ' 

34.192 

73.758 

134.717 

269.132 

23.385 

Totaal 

% alle woningen met een label 

857.911 636.935 1.072.886 569.764 

F 

17.452 28.173 

24.268 18.523 

38.899 23.999 

77.211 41.206 

152.184 72.320 

15.953 .8.680 

325.967 192.901 

bron RVo 

Referentiecode: www.clo.ni/nIO55608 

Indicatorcode: 0556_001 g-clo-08-n1 

Indicatorversie: 8 

A65.7 2022 02 15 Analyse doelgroepen momenten en woningtypes 



2 

Energie labels per woning type 
G 

38.590 

22.338 

21.040 

18.429 

51.510 

5.963 

157.870 3.814.234 

Tussen Meergezins Anders HoekVrijstaand 2/1-kap 

A65.7 2022 02 15 Analyse doelgroepen momenten en woningtypes 
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A65.8 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

woensdaa 16 maart 2022 08:49 

FW: Reactie NIP TK brief 

CONCEPT NIP TK brief - 2022 03 15.docx 

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! 

oetjes, 

Van: 

Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 20:39 

Aan: 

CC: 

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 isolatiepartnes de vraag is zeer 
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. 

1 



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. 

Outlook voor iOS downloaden 

M 
E -@TechniekNederland.nl 
W technieknederiand.ni 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

2 



A65.9 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Hol , 
Ik beg 
Groeten, 

 p van 

® 
Van: 

son  februari 2022 09:15 

groei naar 300.000 warmtepompen per jaar praa met sector over 

dat hij er van uitgaat dat~r wel bij wil zijn. 

Verzonden: donderda _ 17 februari 2022 09:05 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: RE: afspraak met sector over belofte groei naar 300.000 warmtepompen per jaar 
Hol 
Volgens m lopen er twee dingen. 

1. Uitwerken van een norm. 

2. Zorgen dat de condities op orde zijn om de norm in te voeren. 
Een harde norm voor hybride betekent dat er voor Iedereen een technisch en economisch haalbare optie moet 
zijn. Dus niet een pad naar 300.000 per jaar, maar een oplossing voor alle 410.000 vervangingen. Om een norm 
een reële optie te laten zijn moeten we over de condities voor de norm het gesprek voeren. 
Bij ons is het beeld dat een belangrijke bottleneck voor het groefpad zit bij de beschikbare Instaliatiecapacitelt. Ais 
Ik het goed begrijp zien jullie een norm als een goede manier om daar wat aan te doen. Vraag is dan: wat gaat er 
precies veranderen door een norm en welke harde afspraken kunnen er gemaakt worden over de 
installatlecapaciteft? Want zoals gezegd: als er een harde norm komt, dan moet er voor alle vervangingen een 
o lossing zijn. 

en Ik hebben richtingen 1 voorgesteld dat zij (in plaats van_ dit gesprek met jullie doen, 
z  at het gesprek toch eerst wat inhoudelijker gevoerd kan worden. Daarbij nodigen we ook de NVI uit, want 
naast beschikbare installateurs moeten er ook voldoende hybride warmtepompen zijn. En moeten die veel sneller 
te installeren zijn. 
Het secretariaat va 
doorgeven wie er van 

al het secretariaat van Doekle benaderen voor een afspraak hierover. Kan jij nog even 
bij aanwezig moet zijn? 

De aanwezigen worden dan In leder geval: 

TNL: Doekte Terpstra, , Iemand van 5.1 . 2.f 

NVI: Henk S1jbring 

EZK: 

BZK: . 1 ï>.. 

Met vriendel 

®,   

Van: 

e groe , 

TechniekNederland.nl> 

Verzonden: woensdag 16 februari 202219:25 

Aan: 
CC: 5.1.2. e 

r.,minbzk.nl> 

minbzk.nl> . minezk.nl>; 

Onderwo Re: afspraak met sector over belofte broei naar 300.000 warmtepompen per jaar 

Beste 
In afstemming met Doekle komt hier een iets genuanceerder beeld naar voren dan onderstaand in de 
terugkoppeling weergeven. 
Ik begreep dat leden hebben aangedrongen op een normering voor duurzame installaties, onder het mom het 
is toch van de gekken dat we nog ruim 410.000 CV ketel per jaar installeren Een normering zou mede 
helpen dit te kunnen veranderen, waarbij inderdaad een pad naar 300.000 per jaar is benoemd. Dit pad houd 
dan wel zeer sterk verband met de (harde) normstelling. 
Wij hebben vanuit Techniek Nederland eerder aangedrongen op het uitwerken van een normstelling om 
versnelling in de hybride uitrol te krijgen. Dat is toen vooral weggezet als `aan de politiek', het lijkt gezien 
de nieuwe ambities niet opportuun om ook naar een Implementatie-agenda normstelling 
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verwarmingsinstallaties bestaande bouw te kijken met daarbij onderliggend wat realistisch mogelijk is qua 
versnelling en uitvoering. Indien dit ook jullie beeld is voor het vervolg kunnen we uiteraard spoedig een 
verder dialoog met leden organiseren_ 
Het lijkt mij goed om dit met een wat gemêleerde groep uit de achterban te doen (grotere 
onderhoudspartijen tot kleine werktuigbouwkundige installateurs) die ook de handschoen kunnen én willen 
oppakken. 
Ik verneem graag een opzet en insteek van het vervolg zodat wij dit ook goed kunnen uitzetten in de daartoe 
geëigende groepen. Een dialoog volgende week is misschien wat snel, zeker gezien de voorjaarsvakantie 
maar dit moet op kort termijn te organiseren zijn. 
Ik verneem. 

-ógook voor iOS downloaden 

Van: 5.1.2•e @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag, februari 16, 2022 5:09 PM 

Aan: 

CC: Y; 5.1.2.e 

Onderwerp: afspraak met sector over belofte groei naar 300.000 warmtepompen per jaar 
Hoi , 
Hle"Jnog even de beloofde reminder. 
De minister was vanochtend bij , daar is blijkbaar aan de orde gekomen dat heeft aangegeven dat 
zij in staat zijn om toe te groeien naar 00.000 warmtepompen per jaar. Boodschap—vánu~ was dat we te 
lage ambities hebben en dat er meer mogelijk is. 
De minister en_waren natuurlijk meteen enthousiast. Eindelijk een sector die meer wil en ook meer denkt te 
kunnen realiseren. 
Conclusie: il ( natuurlijk samen met EZK) graag op korte termijn (volgende week) om de tafel met jullie om 
hier concrete afspraken over te maken. Wie van jullie uit moeten hier bij aanschuiven? Kan jij de namen 
doorgeven? 
Ter voorbereiding moeten we maar even contact hebben, de 300.000 Is wei fors meer dan dat we eerder in 
verschillende gremia gedeeld hebben. 
Groeten, 

Kan 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag i Zuid-20e etage 
Postbus 20011 

T— 

2500 EZ j Den Haag 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is ~zonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwiiKleren. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid ~schade, van welke aard ook, effe 
verband houdt net risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain khformatim that is riot untended for you If you are not the addressee or if this message was send 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 mess,ages. 
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A65.10 

Van: 

Verzonden: woensag ~ 

Aan: 

CC-

 D 

rt 2021 16:49 

Hol 

Ik had net_ aan de lijn, ik ben bezig om de verschillende onderdelen van de pilot en het kennisplatform In 
kaart te brengen. Het gaat me niet om de precieze hoogte maar meer om een richtbedrag met een activiteit en 
een partij. Dat is nodig om met onze juristen een goed gesprek te voeren over wat er precies allemaal wel en niet 
kan en onder welke voorwaarden. 

In dat kader zag ik bijgaand plan van jou. Is dat nog actueel? En In hoeverre overlapt dit met de bestaande 
posten voor cobrdinatle die In het voorstel van de NVI waren opgenomen? Nogmaals: het gaat me niet om 
precieze bedragen maar om het hebben van een richting. 
Ik zal van de andere posten een overzichtje maken, dat kunnen we dinsdag dan bespreken. 

Groeten, 

Van. 

Verzonden: dinsdag 8 december 202015:05 

Aan: ; Henk Sijbring ; 

Onderwerp: RE: afspraak woensdag 

Beste-9 en W, 

Graag zou ik in een benen op tafel overleg morgen de plannen voor pilot hybride verder bespreken. Mede in afspraak 
met Wi heb ik getracht de pilot naar een wat hoger niveau te tillen waardoor ook meer legitimatie ontstaat voor een 
concrete samenwerking. Ik voel de nadrukkelijke behoefte om morgen deze plannen te bespreken en eventuele 
plooien verder glad te strijken. 
Tevens heb ik aan mijn oud-collega's RVO gevraagd om creatief met ons mee te denken hoe wij vanuit de gewenste 
pilot ook mogelijke problemen met staatsteunkaders kunnen tackelen. Ik verwacht hier komende dagen nog in 
voorzien te worden. 

Ik kijk uit naar ons overleg morgen. 

Met vriendelijke groet, 

T 
M 
E •g-lechniekNederland.nl 
W technieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 
Zdd7 WnPrriPn 
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A65.11 

Van: 

Aan: " 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

RE: Afstemming Actieplan Hybride Warmte 

dinsdag 7 september 202113:43:41 

jmade001.ong 

Top, dank je! 
Het Haasheat idee wordt hier serieus opgepakt! Heb jij nog dat E&Y rapport? 
Groeten, 

Van: 

Verzonden: dinsdag 7 september 202111:02 

Aan: 

Onderwerp: RE: Afstemming Actieplan Hybride Warmte 

Hoi-, 
Aanwezig vanuit markt zal zijn: 

(NVI) 

a (Enpuls) (z 

zp'er ingehuurd programmaschrijver) 
(Techniek Nederland 

Daarbij hoop ik ook dat— (EZK) natuurlijk zal aansluiten. Daarmee hebben we de juiste 
mensen bijeen om ook snel uit de startblokken te schieten en doen we recht aan de beperkte 
capaciteit van de zaal. 
Met vriendelijke groet, 

Fw— 

M 

E ® naTechniekNederland.nl 

W technieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 

3447 GG Woerden 

 Oors ronkeli'ke afs raak  

Van: @rminbzk.nl> 

Verzonden: dinsda 7 september 2021 08:44 
Aan: 

Onderwerp: Geaccepteerd: Afstemming Actieplan Hybride Warmte 

Tijd: maandag 13 september 2021 09:30-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, 
Rome, Stockholm, Wenen. 

Locatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Turfmarkt 147,'s-

Gravenha e Zeeland) 
Hoi , 
Ik he een zaal gereserveerd: de Arubazaal, Z22-30. 
Laat even weten als er mensen aansluiten die niet in de uitnodiging staan, dan meld ik die nog 
aan bij de receptie ( Ni3: de capaciteit van de zaal is beperkt, er mogen maar 7 mensen in). 
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 
aansprekel jkheid voor schade, van we ka aard ook, die verfland 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 eiectronic transmission of messages.



A65.12 

Van: 

Aan: _ 

cc: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

RE: De Jonge op VSK 

dinsdag 10 mei 2022 13:21:08 

jmage001.ong 

Hoi M, 
Onze woordvoerder gaat bij de minister navragen of hi' een interview wil doen. Afhankelijk van 
zijn antwoord ik het contactpersoon de woordvoerder ) of onze 
communicatieadviseur ). 
]e hoort van me zodra er meer ui e ijk is. 
Groeten, 

Van:-

Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 09:43 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: RE: De Jonge op VSK 

Dag-, 
N.a.v. ons telefoongesprek bijgaand een aangepaste versie van het programma, de 
vertegenwoordiger vanuit de fabrikanten moet nog toegevoegd worden. 
Zoals gezegd is er plek voor max. 75 personen in de ruimte. 
Ik hoor graag wie de contactpersoon is voor de media-aanpak. 
Met vriendelijke groet, 

• 

T 

M 

E -(c•rTechniekNederland.nl 

W technieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 

3447 GG Woerden 

Van: (@ minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 08:59 

Aan: 

CC: 

C@TechniiekNederland.nl> 

0TechniekNederland.nl> 

Onderwerp: RE: De longe op VSK 
Hoi , 
Gezien et intussen toch wat korte tijdspad mail ik deze vraag maar even rechtstreeks. Onze 
speechschrijver vraagt wat voor soort mensen er in de zaal zitten. Ik begreep van- dat 
het er ca 200 zijn. Wat is hun achtergrond? 
Voor de speech willen we inderdaad ook inzetten .op het aankondigen van normering. Het Idee 
dat we met drie partijen ( installateurs, fabrikanten, overheid) gezamenlijk optrekken, zoals ook 
zo mooi weergegeven in de powerpoint die 
speeches van de drie partijen in ieder geva mop 
mooi doorloopt. Ben ' i' daar eerste contactpersoon? 

heeft gemaakt. Het lijkt me goed om de 
naast elkaar te leggen, zodat de lijn 

Ik ga vandaag met en van communicatie kijken hoe we goed aandacht kunnen 
krijgen voor het statement van e minister. 
Mbt het actieplan: goed om dit te noemen, maar voor mij even de vraag of dat vooral vanuit 
het Rijk moet komen. Het is toch echt een gezamenlijk product. 
Groeten, 

Van: PTechniekNederland.nl>



Verzonden: maandag 9 mei 202217:17 
Aan: @minbik nl>; 

f@verwarmingsindustrie.ni> 

Onderwerp: Fwd: De longe op VSK 

Beste-, 
Heb jij nog informatie gehad vanuit de begeleiding Minister wat je met mij kunt delen. 

Ik begreep dat er vanuit ons gedacht wordt aan bovenstaande programmering voor het 

bliksembezoek Minister. 

Groet, 

Outlook voor iOS downloaden 

T 
M 
E —  TechniekNederfand.nl 
W technieknederiand.nl 

Korenmoleniaan 4 
3447 GG Woerden 

Van: 0TechniekNederland.nl> 

Verzonden: Monday, May 9, 2022 5:06:00 PM 
Aan: t@TechniekNederland.ni>, 

OTechniekNederland.n(>; 

Onderwerp: RE: De Jonge op VSK 

(@TechniekNederland.nl> 

Zie bijgaand de opzet voor het bliksembezoek van De Jonge. 
Met vriendelijke groet, 

m 

Van: @TpchniQkNederland n > 
Verzonden: maandag 9 mei 202212:00 
Aan: C@TechniekNederland.ni>; 

•t'@TechniekNederiand.n(>; 

Onderwerp: RE: De Jonge op VSK 

t@TechniekNederiand.nl> 

Hoi , 
Dan voor het bericht. Goed dat de Minister komt. Nu is het ineens door wegvallen Jetten, het oude 
verzoek geworden... namelijk tijdens de opening van VSK. Komt op zich ook goed uit, was het initiële 
plan en hoeven we mogelijk ook minder voor in de steigers te zetten. 
Ik spreek over 1 uur de betreffende beleidscollega's. Ik zal nadrukkelijk deze vraag en mjrn 
verwachting hiervoor uiteenzetten. Ik koppel terug. 
Met vriendelijke groet, 

Van: TechniekNederland.nl> 

Verzonden: maandag 9 mei 202211:56 



Aan; @TerhnigkN¢derland.ril>; 

•OTechniekNedQriand.ni>; @TechniekNPderiand.n(a 

Onderwerp: De Jonge op VSK 

Goedemorgen, 
Zojuist bericht: De Jonge is 17 mei van 10 tot 10.30u op de VSK ~: is er afgesproken dat hij 
dan met een statement over hybride komt? 
Met vriendelijke groet, 

M 

Dit bericht kan infommde bevatten die riet voor u is bestemd. Indien u nice de geadn!sseróe bent of dt bericht abus~ aan u is 
toegemndah, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwyderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakell7dheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risieds verbonden aan het elektronisch verzanden van 
berichten 
This rnessage 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 bdform the sender end dekvee the message. The state accepts no L~ for darnage of any kind 
resuking kan the risks irma,d in the electronic transmission of messages.



A65.13 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

woensdao 24 maart 2021 08:22 

RE: GIS applicatie 

Hoi -, 

Mooie tooi! De kaartjes zijn erg overzichtelijk. Ik moet soms nog wat zoeken met navigeren, maar dat is natuurlijk 
begrijpelijk. 
Met welke data wordt de tooi precies geladen? Zijn dat de lVW's? 

En waar komt het Platform Energietransitie precies te staan? Is dat een dienst van TNL aan haar leden? Of is er 
bredere afstemming? 

Groeten, 

Van: 

Verzonden: vrijdag 19 maart 202115:18 

Aan: ; 

Onderwerp: GIS applicatie 

Beste- en-

Bij mijn weten heb ik onlangs toegezegd een inzage te geven in onze GIS applicatie. De applicatie komt te staan in 
een groot Platform Energietransitie waarbij ondernemers bij de hand genomen worden om een veranderproces te 
doorlopen richting duurzaam. Deze zal pas richting eind april meer onder onze leden gedeeld worden, het is dus nog 
een versie 0.8. Leuk om te testen"zeg maar.... 

Voor jullie geeft het wellicht al een beeld hoe wij straks ook hybride kansenkaarten op zullen leveren voor onze leden. 
Hieronder is kort wat uitleg om te navigeren, uiteraard worden hiervoor allerlei online tutorials gemaakt deze zijn 
echter nog niet beschikbaar. Dus op deze manier... 
De data uit de applicatie stamt van augustus 2020. Begin april zullen alle onderliggende databestanden wederom 
geactualiseerd worden en deze periodiek bijgehouden, mede vanuit extra informatie luchtfoto's. 

Vanuit de ontwikkeling is het vooral lastig om te komen tot een goede verhaallijnen voor installateurs waardoor de 
onderliggende data ook meerwaarde krijgt. Voorbeeld is komende maand de GIS applicatie te laden met een viewer: 
Fasering Transitievisie warmte; Zonnekans op buurtniveau; Hybride WP kans op PC6; Verplichtingen Utiliteit. Echter 
dient hier op de volgende interne bedrijfsvoeringsniveaus (strategisch; tactisch en operationeel) ook een verhaal met 
uitleg geladen te worden. Anders heeft deze mooie data géén direct effect. 

Voorjullie geeft het misschien op andere manieren wat meer inzichten. Ben überhaupt wel geïnteresseerd in je 
professionele mening. Gaarne voor nu vertrouwelijk omgaan met de test-inlog. 

https://www.installatiekansen.ni:8080/Lite/ 
Inloggen? Linksboven is een Techniek NL logo zichtbaar. Druk op inloggen en vul in name: 

Eigen adressen inladen? Klik op Upload csv adressen zie het voorbeeldbestand voor opmaak van het aanleveren 
van eigen postcode + huisnummer. 

Upload csv adressen Kaart opties 
• 1611 _ .. 

q 0 

I* _ 

rmtetransl 

Navigeren? De tooi heeft meerdere functionaliteiten. Zo kan je eigen zoekgebieden en eigen analyses maken op de 
beschikbare informatie. Let op hier zit een maximum op van n= 5.000 
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Zichtbaarheid kaartlagen veranderen 

Legenda 

Informatiebalk 

Eigen analyses. Let op. hierin werkt alleen de voorgeselecteerde analyses met een getal ervoor. 

Selectie en creëren van eigen zoekgebieden. 

Plotten en vastleggen kaart 

I * 
Eigen favorieten plaatsen aanmaken 

IBeschikbare downloads 

Informatie over de applicatie zelf; welke bronnen en bronbestanden (let op is verouderd sinds 1 jan. 2021) 

Gebruik huidige locatie 

Mini-map 

Inzoomen 

Uitzoomen 

2d/3d — Let op configuratie voor 3d werkt nog niet 

Met vriendelijke groet, 

T 
M 
E ••@TechniekNederland.nl 
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W technieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 
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A65.14 

Van: 
Verzonden: 

@TechniekNederland.nl> 
maan d&21 21 maart 2022 14:36 

Aan: 

CC: 

)'; 

; Te~traDoee;  

• b nex.nl 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

RE Overleg 5 versne ling hybride 
Bespreekmemo versnelling hybride warmtepompen_2103221.O.docx 

Y 

Beste. en-, 

Zojuist in het overleg is toegezegd dat we op de voorgestelde beleidstekst zouden reageren. Het betreft hier in onze 
ogen slechts verbeteringen. De inhoud is wat ons betreft akkoord en goed, zie dit als mogelijke aanscherping. 

Ik maak graag op kort termijn een afspraak om hetgeen besproken een verder vervolg te geven. 

Met vriendelijke groet, 

M 
E _@TechniekNederland.nl 
W technieknederfand.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

---Oorsaronkeliike afspraak— 
Van: 
Verzonden: vrijdag 4 maart 202214:49 
Aan: ; Terpstra Doekle; 

CC: 
Onderwerp: Overleg versnelling hybride 
Tijd: maandag 21 maart 202213:30-14:30 (UTC+O1:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Webex 

04-03-2022-LR 
Beste deelnemers, 
Na telefonisch contact is hierbij het officièle vergaderverzoek. 

Met vriendelijke groet, 

managementondersteuner 

4' ' , 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Bouwen & Energie 
Directoraat Generaal Bestuur Ruimte en Wonen 
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Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 1 Kamer Z.20■ 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

email: minbzk.nl 

aanwezig op 

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:-

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 inbelnummers 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
riiksvideo.webex.com 

kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

Kies plvnc.webex.com 

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven. 
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Hebt u hulp nodig? Ga naar http:/lhelp.webex.com 

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. 
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A65.15 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

woen aa 30 maart 2022 16:23 

RE: VSK Ministers 

Hol 

Klopt, de ochtend van de 17158 is er MCKE waarin een brief van Rob ]effen wordt behandeld. De longe moet daar 
ook naar toe. Dus we moeten iets anders bedenken. Afsluitende borrel op de 1" dag? 

Groeten 

Van: 
Verzonden: woensdag 30 maart 202216:16 
Aan: 
Onderwerp: VSK Ministers 

Goedemiddag-, 

Egaf aan dat jij misschien al meer zou weten of de Ministers überhaupt aanwezig kunnen zijn op de opening VSK. 
r zou ook een Ministerieel overleg zijn die mogelijk aanwezigheid verhinderd. Indien zo vemeern ik dan snel, ivrn 

afspraken met VSK. 

Met vriendelijke groet, 

M 
E _@TechniekNedertand.nl 
W technieknederiand.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 
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A65.16 

Van.-
Verzonden: 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

vr da 13 mei 202211:56 

5.1.2.e Y; 5.1.2.e 

RE concept pers nc t normering hybride warmtepompen 

Zie dat ik parallel gewerkt heb,.. 
Kijk maar even wat handig Is nog qua aanpassingen. 
Zou wel echt focus houden op wat dit voor woningeigenaren betekent! 
We doen het niet voor de fabrikanten, maar wel met hen... 
Zie graag definitieve versie 

Van 
Verzonden: vrijdag 13 mei 20221151 
Aan: j' ~@minezk.nl>; 

CC: @minbzk.ni>; 
@minezk.nl> 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

@minezk.nl>; 

@minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: concept persbericht normering hybride warmtepompen 

Zie mijn aanpassingen... 
Graag jullie kritische blik weer uiteraard! 

Van: 
Verzonden: vrijdag 13 mei 202211:43 
Aan: 

minezk.nl> 

«Dminezk.nl>; 

CC: t@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

minezk.nl> 
Onderwerp: RE: concept persbericht normering hybride warmtepompen 

minbzk.nl>; 

Ominbzk.nl>; 

prima 

Van: - rninezk.nl> 

Verzonden: vrijdag 13 mei 202211:43 
n: C&minezk.ni>; - 

CC: tc•íminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: concept penbericht normering hybride warmtepompen 

Pminbzk.ni> 

5.1.2.e CAminbzk.nl>; 

Is aanscherpen van huidige situatie niet op zichzelf ai niet een nieuwe standaard. Dus dan: 

concept 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Van: - minezk.nl> 
Verzonden: vrij ag 13 mei 202211:25 
Aan: - minbzk.ni> 

1 

- Cminbzk.nl> 



@minezk.nl>;•'®cc: r, i 7 p t@minbzk.nl>; 

minbzk.nl>; LEDminezk.nl> 

Onderwerp: RE: concept persbericht normering hybride warmtepompen 

Mooi, kunnen we nog een ander kop verzinnen ipv hybride warmtepompen zijn de nieuwe standaard? 

Van: minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 13 mei 202211:17 

Aan: 
 ..e5.1.21.2.e 

Ominbzk.nl>; 

minezk.nl>; 
t@minbzk.nl>: 

@minbzk.nl> 

Orninezk.nl>; 

Ominezk.ni> 

5.1.2.e 

Onderwerp: RE: concept persbericht normering hybride warmtepompen 

Hoi 5.1.2. 

In overleg meto als onder aangepast. 

Groeten, 

199 

Persbericht 
concept 
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5.1.2.e @minezk.ni> 
13 mei 2022 9:26 AM 

@minbzk.nl>, 

pminbzk.nl>, 
jFDminbzk.nl>, 

minbzk.nl> 
@minezk,nl>, 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: concept persbericht normering hybride warmtepompen 

5.1.2.e 

Ha, 

Op Inhoud prima tekst. Eens meter Ik hik zelf nog een beetje aan tegen hybride als nieuwe norm en hybride 
ais 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 alternatieve formulering bedenken? 

PS vanaf 12 uur ben ik niet meer beschikbaar. Afstemming kan via W en 5.1.2 

Van 

Verz~ew. 
Aan: 
CC:I 

@minbzk.nl> 

ag 13 mei 2022 08:13 
@minbzk.nl>;a 
minbzk.nl>; 

minbzk.nl> 

@minezk.nl> 
t@minezk.nl>; .rit9p 

Onderwerp: RE: concept persbericht normering hybride warmtepompen 

§W, wat mij op hoofdlijnen prima tekst. Heb nog wel suggesties voor redactionele verbetering en 

verbinding/volgorde tussen zinnen. Do 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...) 
ijk jij nog even met deze bril? 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberrv.com) 
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Van: 
Datum: donderdag 12 mei 2022 7:57 PM 
Aan 
Kop ïe: 

temínbzk.nl>, 
tmminbzk.nl>, 

minbzk.nt> 
Onderwerp: FW: concept persbericht normering hybride warmtepompen 

Hi 5.1.2. 

I 5.1.2.e 

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 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 daarna TNL en de fabrikanten. 

Groeten 

Persbericht 
concept 
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:(.)n («eP,• 

@Dminbzk.nl> Van: 1 5.9.2.0 
Datum: donderdag 12 mei 2022 5:40 PM 
Aan: Pminbzk.nl>, 

Onderwerp: concept persbericht normering hybride warmtepompen 

Ha •'o-1 

—]ti)minbzk.nl> 

Heel veel dank voor de voorzet) Ik heb nog een beetje geknutseld en dit ervan gemaakt. AlsL •kkoord 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,•'•• 
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concept 

Van: 1 Pminbzk.nl> 

Verzonden: donderde 12 mei 202216:42 

Aan: •- - @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: input persbericht 

Hol P.1 

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 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 var~n 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: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 12 mei 202213:59 

Aan: @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: input persbericht 

lig niet langer dan 1 A4. Maar als jullie schrijven dan kan ik schrappen ;j 

Van: á.1.2•e @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 12 mei 202213:54 

Aan: @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: input persbericht 

Dank, nuttig. 
Heb je nog een richtlijn voor minimaal / maximaal aantal woorden? 

Van: ( 5.1.2.e 

Verzonden: donderdag 12 mei 202213:53 

@minbzk.nl> 
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Aan: 
á.1.2_e Ca?minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: input persbericht 

Hoi®, 

Misschien kun je hier ook nog iets mee. Veel dank tigl 

Groeten, 

5.1.2. 

Van: `@TechníekNederland.nl> 

Verzonden: donde •kä~pminbzk.ni> 
Aam  

Onderwerp: input persbericht 

Dag 5.1.2. 

Zoals af es roken hieronder onze in ut. Contactpersoon voor het persbericht bij de fabrikanten is 
verwarminasindustrie.ni, 

We willen 100.000 hybride warmtepompen per jaar gaan plaatsen. Daarvoor 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 altijd in de buurt laten bijscholen. 
- Er kamt 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 installatiefijd voor een hybride warmtepomp binnen 4jaar 
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, bijvoorbeeld voor het maken van onnodige offertes. 

We gaan handreikingen opstellen voor klantgerichte werkprocessen, samen met bedrijven die zich nu ai 
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 vriendelijke groet, 

T 
M 
E _@TechniekNederland.nl 
W technieknedertand.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 
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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 toegezonden. wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bencht 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. 

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 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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A65.17 

Van: 

Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

maan aa 29 maart 2021 14:45 

RE: Ambitieverklaring Coalitie HR-hybride 
Persbericht_ Klimaatdoelen_ v6ór 2030 minstens 1 miljoen hybride warmtepompen (002) -
1dRdocaQ 20210309 Finale concept Coalitie HR-hyrbide - LdRdocx 

Hol 9 

Zie bijgaand de bijlagen. 

En de verklaring helpt ons zeker als ruggensteun. Goed om breed uit te dragen dat hybride één van de 
belangrijke bouwstenen Is bij het halen van de doelstellingen voor 2030. En dat de sector, overheid en andere 
betrokken partijen gezamenlijk aan de slag moeten om ervoor te zorgen dat hybride ook echt de belofte gaat 
waarmaken. 

Met vriendelijke groet, 

M 

Van. 

Verzonden: maandag 29 maart 202110:00 

Aan: ; 

CC: 
Onderwerp: RE: Ambitieverklaring Coalitie HR-hybride 

Beste- en-, 

Allereerst ook vanuit mijn kant dank voor deze reactie, zeer behulpzaam. In de mail wordt verwezen naar 

tekstsuggesties in de bijlage. Deze bijlage ontbreekt zouden jullie deze nog kunnen toesturen. 

Graag verneem ik of de verklaring jullie ook verder helpt. Tot voor kort was er een uitgesproken behoefte om elkaar 

op dit vlak wat (meer) te `ruggensteunen'; de vraag is of een publieke verklaring dit ook doet. Achtergrond bij de 
vraag is dat er wat onzekerheid bij partners leeft dat een publieke verklaring mogelijk in de wielen rijdt van het proces 

dat wij met elkaar doorlopen op het gebied van hybride. Ik zou graag weten als dat zo is, dan kunnen we hier rekening 

mee houden. 

PS. Mocht blijken dat er meer informatie nodig is rondom toezonden informatie weten jullie mij te vinden. 

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 

Yechnlok 
•  • •t•derland Nerlan 

T 
M 
E W@TechniekNedefland.ni 

I 



W tech n!eknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

Van: 

Verzonden: zondag 28 maart 202121:38 

@minbzk.nl> 

PTechniekNederland.nl> 
Aan"•"~L@TechniekNederland.nl>; CC: t?minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Ambitieverklaring Coalitie HR-hybride 

Ha Doekle, 

Allereerst veel dank voor het uitzoekwerk voor de vrouwen bij de Marine - ook aan . Heel behulpzaam! 

Dan over hybride: goed genuanceerd verhaal. Mooi dat de NVDE, Natuur en Milieu en de netbeheerders meedoen. 

Belangrijk om te laten zien dat hybride warmtepompen door opschaling en innovatie naar verwachting 

woonlastenneutraal worden, maar twijfel of je die term moet gebruiken. Niet gewoon zeggen dat hybride 

warmtepompen naar verwachting na kostendaling door opschaling vanaf 2026 een betere investering zijn dan een 

CV-ketel en dan ook geen subsidie meer nodig is? 

Let even op deze twee zinnen in het persbericht: " Het aardgasvrij maken van woningen en woonwijken wil nog 

niet vlotten. Het tempo ligt ver beneden de afspraken uit het Klimaatakkoord en de ambities van het huidige 

kabinet." Is wat negatief frame. Zie daarvoor suggesties in de bijlage met alle dank aan 

Over de relatie met de wijkgerichte aanpak: Het stimuleren van de hybride warmtepomp is één van de routes die 

bewandeld worden om de CO2 reductiedoelen voor 2030 en 2050 dichterbij te brengen. Dit kan gedaan worden als 

onderdeel van een wijkgerichte aanpak, of door individuele huis- en gebouweigenaren te stimuleren op natuurlijke 

momenten over te gaan op een hybride warmtepomp. Inzetten op een groter aandeel hybride warmtepompen via 

beide sporen draagt bij aan de doelen van het Klimaatakkoord. De uitzondering hierop is de inzet op een hybride 

spoor in wijken waarvan aannemelijk is dat ze binnen de terugverdientijd van een hybride warmtepomp overgaan 

op een collectief warmtesysteem. De transitievisies warmte die gemeenten in 2021 publiceren en de startanalyses 

per gemeente bieden een nuttig handvat om vast te stellen voor welke wijken dit geldt. 

Mooi! 

Hartelijke groet, 

a 

Van: Terpstra Doekle <d.terpstra@TechniekNederland.nl> 

Verzonden: vrijdag 26 maart 202109:05 

Aan: (• minbzk.nl> 

CC: "(@TechniekNederland.nl> 

Onderwerp: Ambitieverklaring Coalitie HR-hybride 

Beste ®, 

Uit onze bespreking afgelopen dinsdag bleek dat wij in grote lijnen hetzelfde beeld hebben bij de versnelling van de 
energietransitie en het behouden van draagvlak. Wat mij betreft werpt onze constructieve samenwerking nu al zijn 
vruchten af en we staan pas aan het begin. 

Zowel BZK als Techniek Nederland zien in de energietransitie een belangrijke rol weggelegd voor hybride 
warmtepompen. Wij vinden allebei de grootschalige toepassing noodzakelijk om het klimaatdoel van 49% CO2-

2 



reductie in 2030 te halen. Tegelijkertijd zijn wij het erover eens dat deze tweede route in de energietransitie 
complementair moet zijn aan het aardgasvrij maken van woningen in de wijkaanpak. 

Zoals je weet heeft de Coalitie HR-Hybride, geïnitieerd door Techniek Nederland, afgelopen maanden gewerkt aan 
een ambitieverklaring. In de verklaring staan de randvoorwaarden en concrete acties die nodig zijn om tot 2030 
minimaal 1 miljoen hybride warmtepompen te plaatsen. 

We willen het belang van de hybride route en de verklaring van de Coalitie binnenkort onder de aandacht van de 
media brengen. Daarmee komen wij tegemoet aan de wens van- om jullie rugdekking geven voor de hybride 
aanpak als tussenoplossing naar aardgasvrij. 

Zie je kans om inhoudelijk te reageren op de volgende punten uit de verklaring: 

- Sluit de verklaring voldoende aan op jullie visie? 
- Ondersteunt de verklaring voldoende jullie input/fiche richting de formatie? 
- Kunnen jullie een standpunt formuleren over de hybride aanpak in samenhang met gemeentelijke warmteplannen 
en de wijkgerichte aanpak? Die willen we toevoegen aan de tweede alinea van de inleiding van bijgaande verklaring. 
Met dit standpunt kunnen we helderheid verschaffen richting de coalitiepartners. Het moet daarbij volstrekt duidelijk 
zijn dat de lokale warmteplannen/de wijkgerichte aanpak en de hybride route complementair zijn en sámen zorgen 
voor de noodzakelijke versnelling in de energietransitie wat ons gedeelde doel is. 

Jouw feedback heeft meerwaarde voor het proces dat wij met de beoogde coalitiepartners (NVDE, NVI, Natuur en 
Milieu en Netbeheer Nederland) doorlopen. 

Ik hoop datje kans ziet deze e-mail de komende dagen te beantwoorden. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor. 

Je vroeg om gegevens over vrouwen in de techniek- en maritieme sectoren. Wij hebben hiervan een actuele analyse 
opgesteld die je bijgaand aantreft. Voor meer informatie en details kun je contact opnemen met~ 

Zoals toegezegd tref je hier ook ons 10-puntenplan Techniek voor de Toekomst aan zoals inmiddels in de 
publieksmedia is verschenen: Onderwiisr)lan Techniek voor de Toekomst is een verkiezingsitem  
(technieknederland.nl)  

Met vriendelijke groet, 

DoekleTerpstra 
Voorzitter 

421 Techniek 
Nederland 
T 
E —@TechniekNederland.nl 
W tech nieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

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. 

3 



A65.18 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

woensdaa 6 aQril 2022 13:49 

RE bestuurlijk overleg hybride warmtepompen met min VRO en K&E op 14 april van 17:00-18:00 

Beste mevrouw_, 

Dank u. Ik zal het doorgeven aan het secretariaat van de minister, zij zullen de uitnodiging versturen. 

Met vriendelijke groet, 

Van:-

Verzonden: woensdag 6 april 202210:53 

Aan: 

CC: Terpstra Doekle ; ; 

Onderwerp: FW: bestuurlijk overleg hybride warmtepompen met min VRO en K&E op 14 april van 17:00.18:00 

Geachte mevrouw_, 

Doekle Terpstra is beschikbaar op 14 april om 17.00 uur voor het bestuurlijk overleg. 

Graa de Webex uitnodiging sturen aan_•technieknederland.nl en 
Ctechn ieknederland.nl  

Met vnendeli'ke groet, 

Techniek & Markt 

www. echnieknederiand.nl 
Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

Techniek & Markt 

T 
E @TechniekNederiand.nl 
W technieknederiand.ni 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

Van• 
Ve rzonden: W es , Ap 

(íí•.minbzk.nl> 
6, 2022 9:59:40 AM 
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Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
18:00 

alb gmi>"zk cr.TectmiekNederland.nl> 
,ni> 

estuur~overegde warmtepompen met min VRO en K&E op 14 april van 17:00-

Hl 

Hebben jullie morgen voorafgaand of direct na het overleg over de getallen van 10:00-11:00 even tijd om dit 
overle voor te bespreken? 
0 : kan jij bevestigen dat Doekle de 14e aanwezig kan zijn? 

Groeten, 

Van: 

Verzonden: maandag 4 april 202214:58 

Aan: `Henk Sijbring' 

@TechniekNederiand.nl' 

(MTechniekNederland.nl>; 

CaDTechniekNederland.nl> 

CC: • minezk.nl>;--W@Nnex.nl> 

Onderwerp: bestuurlijk overleg hybride warmtepompen met min VRO en K&E op 14 april van 17:00-18:00 

Hi alten, 

Het bestuurlijk overleg over de versnelling hybride warmtepompen kan plaatsvinden op 

Donderdag 14 april van 17.00 tot 18.00 uur vla 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 

Directie Bouwen en Energie 

DG Volkshuisvesting & Bouwen 

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag J Zuid-201etage 

Postbus 20011 2500 EZ Den Haag 

T-

Olt bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Inden u niet de geadresseerde berd of dit gericht abusiever* aan u is toegezonden, wordt u 
vermcM dat aan de dfi=wier te melden en fret bericht te verwyderen De Staat aanvaardt geen aansWakelpdx d voor sdrade, van welke aard ook, (he 
verband houdt met nsico% verbonden aan het etektranssch verzenden van berichten. 
This message may oontain i*nnation tltat is not Mended for you. If you are nat the addressee or d dus message was sent b you by misace, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no tiabTity for damage of any kind resulting (rom the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.



A65.19 

Van: @TechniekNederland.nl> 
Verzonden: maan aa 14 maart 2022 10:20 
Aan: ; )'; @bynex.nl 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

RE: Invulling storyline HWP statements 'v u t voorwaarts'. 
Commitmentmodel Hybride-era PS 1DK TNL NVI.pdf 

Voor-. Hierbij in PDF. Wellicht dat dit beter werkt. 

Met vriendeljike groet, 

T 
M 
E —@TechniekNederland.nl 
W technieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

Van: 

Verzo~aa Aan:}' aart 202210:19; . ; @bynex.nl 

Ondetory ine s emen s v u voorwaarts'. 

Bji mji gaat het goed 

Van: 
Verzon en: maan ag 
Aan: 
•Edbyrieg.rit 

maa 
Cminezk.nl> 
:18 
(&TechniekNededand.nl>; C -minbzk.ni>; 

n erwerp: RE: Invulling storyline HWP statements'vlucht voorwaarts'. 

Hoi ~, ik krijg een foutmelding bij het willen openen van het bestand. Hebben andere hier ook last van? 

Van: 
Verzon en: maan ag 
Aan: 

a nex.n 

maa 
Cd2TechniekNederland.nl> 
09:41 

Cminezk.nl>; Ominbzk.nl>; 

-CFn erwerp: RE: Invulling storyline HWP statements `vlucht voorwaarts'. 

Beste allen, 

Bij deze de gebundelde inbreng vanuit iedere partij, toegevoegd vragen en opmerkingen die we ook straks verder 
kunnen bespreken. 

Met vriendelijke groet, 

I 



M 
E P-TechniekNederland.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

Va minezk.nl> 
Verzon en• vn a11 maart 20 
Aan: CdtTec hniekNederland.nh; 

ynex.n 
 _ 

onderwerp:  RE: Invulling storyline HWP statements Mucht voorwaarts'. 

Dag allen, 

Hierbij 152e aanzet vanaf onze kant. 
Tot maandag. 

Gr.- 

Van: 
Verzon en: ins a• 
Aan: 

maa 
TechniekNederland.nb 

5:15 
C minbzk.nb; _ Cbvnex.nl; 

n - erwerp: Invulling storyline HWP statements Mucht voorwaarts". 

Beste hybride partners, 

Cdtmïnbzk.nh; 

Iets later dan gepland bji deze de opzet PPT statement voor VSK. Ik vraag jullie de slide specifiek voor de eigen 
organisatie in te vullen. Uiteraard mogen er zaken worden toegevoegd. Maar eerste opgave voor aanstaande 
maandag lijkt mij helder. 

Concreet zou ik jullie willen vragen om vóór vrijdagochtend 10:00 de invuloefening terug te sturen. Dit kan naar reply-
all mogelijk dat op deze manier eenieder verder kan borduren op elkaars werk_ Zo niet zal ik het bundelen en 
vrijdagmiddag toesturen. 

Succes. 

Met vriendeljike groet, 

M 
E {díTechniekNedertand.nl 
W 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

Dit bericht kan infamnatie 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 
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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 Ikheid 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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A65.20 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

woensda 

RE: PPT 

2 maart 2022 14:21 

Ha-, 

Zoals beloofd nog mijn opmerkingen, per dia: 

1. Vlucht voorwaarts klinkt negatief, 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 technieksecto'r 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=S00 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 ( Europees en nationaal) wat onhandig. Europees zit het vast, nationaal niet. Zou het gewoon 

bij nationaal houden, daar zit de energie. 

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, 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 1 maart 2022 17:21 

Aan: 

Onderwerp: FW: PPT 

@minbzk.nl> 

Nieuwe versie van de ppt van_ 

Vandaag niet meer aan toegekomen om te bespreken 

Van: C@TechniekNederland.nl> 
Datum: dinsdag 01 mrt. 2022 3:34 PM 
Aan: •••ainbzk.ril>,_@bVnex.nl ~@bvnex.nl> 

Kopie: Ominezk.nl> 
Onderwerp: RE: PPT 

Beste- en® 

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; 
Doekle Terpstra én NV] onze vlucht voorwaarts te presenteren. Bij de VSK geeft men aan indien er inderdaad z'n 
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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 óf 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, 

M 
E —@TechniekNederland.nl 
W tech nieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

Van: Ominbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 1 maart 2022 09:13 

Aan: 

Onderwerp: RE: PPT 

PTechniekNederland.nl>; Pbvnex.nl 

Hoi — 

Eerste reactie: mooili 

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

Groeten, 

• 

Van: Q)TechniekNederland.nl> 

Verzonden: maandag 28 februari 2022 14:02 

Aan: 

Onderwerp: PPT 

@minbzk.nl>;_@bvnex.nl 

Beste - en —, 

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 
M 

E ®@TechniekNederland.nl 
W tech nieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

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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A65.21 

Art. 5.1.2.e, 5.1.2.1, 

Van: 

Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

~ Gagaart 2022 09:05 

RE Reactie NIP TK 

; W 
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: I @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 16 maart 2022 08:49 
Aan: @minbzk.nl>; 

Onderwerp: FW: Reactie NIP TK brief 

@minbzk.nl> 

hol ... en M, 

heeft wat opmerkingen die (o.a.) betrekking hebben op hybride. En over arbeidsmarkt. 
unnen jullie svp kijken of dat volgens jullie aanleiding geeft tot het aanpassen van de tekst? Zo ja: kunnen jullie 

(als het'op jullie terrein ligti svp concrete tekstvoorstellen doen? 

Alvast bedankt! 

groetjes, 

Van- TechniekNederland.nl> 

Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 20:39 

Aan: 
CC 

minbzk.nl> 

c-, minbzk.nl> 

On • erwerp: ' eactie NIP TK brief 

Vanuit mijn kant korte reflectie op NIP, zie bijlage. Hoop dat deze open aanmerkingen op mobiele device 
door komen. Opmerkingen zijn veelal bedoeld ter ondersteuning bij de verdere uitwerking. 

Algehele nabranders 
A. Er wordt m het begin van de brief gesproken over een breder doel van het NIP en dat het niet enkel 
maatregelen van isolatie en ventilatie betreft máar 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 isolatiepartnes 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, PM 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 installatietïjd; 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 
reageren. 

Ik wens jullie succes bij de verdere totstandkoming. Wij houden ons 
isolatie en hybride goed met elkaar af te stemmen. 

Groet 

Outlook voor iOS downloaden 

donderdag verder inhoudelijk te 

aanbevolen om zeker de communicatie 

T 
M 
E •WrechniekNederland.nl 
W technieknederland.ni 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 
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A65.22 

Van: @TechniekNededand.nl> 
Verzonden: 
Aan: 

on er aa 3 maart 2022 16:35 

CC: ;Terpstra Doekle 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Voorste conceptagenda Chris/Doekte + opzet Aanvalsplan HWP 
Commitmentmodel Hybride-era.ppb• 2022-2023 Intern program Hybrid-ON.ppbc 

Beste_ en M, 

N.a.v. het telefonisch overleg met Doekle van vanochtend doen wij jullie het ruwe plan Hybride WP: het nieuwe 
verwarmen toekomen. Daarbij een persoonlijke constatering is dat we de afgelopen periode wat zijn vastgeroest in 
een discussie welke routevolgorde versnelling HWP zou moeten doorlopen, welke garanties zijn nodig om te 
normeren en/of capaciteit in de uitvoerende sectoren sneller op te bouwen. Dit tegen een context waarin we nu bijna 
dagelijks ingehaald worden door de tijdomstandigheden. 
Voorstel is om deze kiezel uit de schoen te halen en samen een vlucht voorwaarts te maken. Wij menen dat dit 
middels het plan in bijlage Commitmentmodel Hybride-era zou moeten kunnen. Komende dagentweken proberen wij 
bij installateurs en fabrikanten de handen hiervoor op elkaar te krijgen. Wat ons betreft kan dit zich ook goed 
verhouden tot het Actieplan stimulering HWP dat met partners zich in afrondende fase bevindt 
Ik wil iullie verzoeken komende dagen oa dit voorstel `Commitmentmodel' te reflecteren.  

Doekle heeft tevens aangegeven dat het goed is dat wij inzage bieden in onze eigen interne brancheprogrammering 
HWP, ook om jullie wat meer conform te geven. De contouren hiervan zijn tevens in de bijlage opgenomen, dit geeft 
een aardig beeld waarmee wij komende jaar druk zullen zijn. 
Ik verzoekjuffie vertrouwekk hiermee om te gaan omdat deze programmering nog binnen de vereniging afgestemd 
moet worden. 

Daarnaast hebben wij komende maandag nog een voorbereidend overleg staan op de bestuurlijke bila. tussen 
Doekle Terpstra op dinsdag 15 maart. Ons voorstel zou zijn hiervoor onderstaandè onderwerpen centraal te 

Mste M,ste en, eze kunnen we maandag nog verder inhoudelijk bespreken. 
AGENDA 

i. 
ii. 
ni. 

Stand van zaken Hybride aanpak 
Voorstel verbinding KaGO met uitvoeringspraktijk (notitie Teun Bokhoven d.d. 3-maart) 
Stand van zaken TKI BTiC 

iv. Verbinding handhavingsstrategie met praktijk 

Wij spreken elkaar maandag. 

Met vriendelijke groet, 

M 
E -@TechniekNederland.nl 
W technieknederiand.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 
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A65.23 

[23-08-202121:41:30] Doekle Terpstra: Heb-gevraagd morgenjouw collega te bellen die bij 

hybride betrokken is geweest._ gevraagd om in samenspraakmet haargesprekte arrangeren. 

Wordt dus opgepakt. En jij reageert nog op handhaving thema? 

[31-08-202108:55:31] Doekle Terpstra: Mogge. Zie hybride nergens in het pakket. Zit het er wel in? 

[28-10-202112:48:211 Doekle Terpstra: En ook nog een mooie Kamerbrief over hybride zie ik! ! ! 

[28-10-202113:03:48] 9 
[14-03-2022 07:45:50] Doekle Terpstra: Good morning. Het lijkt mij dat we snel een bestuurlijk 

overleg moeten hebben, sa men met fabrikanten. Productiecapaciteit moet omhoog 1 

[14-03-2022 07:47:10] Doekle Terpstra: Groot verhaal in de Telegraaf vandaag! 

[14-03-2022 07:52:09]-: We hebben Bouwberaad 24/3. Dan op agenda, maar logisch als jij 

er al wat dieper induikt: wat kunnen we doen om masterplan hybride hier niet op stuk te laten 

lopen? 

[14-03-2022 08:15:52] Doekle Terpstra: We hebben nieuwe productiecapaciteit nodig en de 

fabrikanten moeten laten wat ze kunnen leveren. 

[17-05-2022 11:55:211-: Beetje verbaasd over bericht dat in 

2026 wachttijd nog een jaar is! Inzet is toch ophogen productiecapaciteit en verkorten plaatsingstijd. 

Dat haalje nu al onderuit?? Daarmee lijkt sector minister beetje alleen in de wind te laten staan! 

[17-05-2022 11:56:35]-: Denk dat minister not-amused is.... 

[17-05-2022 11:56:59] Doekle Terpstra: Wie zegt dat? Ik niet inieder geval. 2026 is 2026 

[17-05-2022 11:57:49]-: Staat op ANP en Techiek NL en jijzelf wordt geciteerd... 

[17-05-2022 11:59:28] Doekle Terpstra: Snap ikniets van, komt niet bijmij vandaan.■ gaat anp 

even bellen. 

[17-05-2022 12:00:28]-: Ja graag corrigeren en zeggen dat er actieplan komt om het 

mogelijk te maken! 

[17-05-2022 12:07:22] Doekle Terpstra:.heeft het geregeld. Wordt gecorrigeerd. Statement 

"wachtlijstenweg, komende maanden actieplan". 

[17-05-202212:15:09]-: El 

[17-05-2022 12:41:15] Doekle Terpstra: Hier heeft■ net naar ANP akkoord opgegeven. 

WOERDEN (ANP) - De wachttijdenvoor het plaatsenvan de in 2026 verplichte hybride warmtepomp 

zijn tegen die tijd verdwenen. Volgens ondernemersvereniging Techniek Nederland verdubbelt de 

komende jaren het personeelstekort in de installatiebranche tot40.000 mensen, maargaat een 

actieplan ervoor zorgen dat warmtepompen wel snel worden geplaatst. Door personeel bij te 

scholen en de branche te innoveren moet de " enorme uitdaging" toch lukken, zegt voorzitter Doekle 

Terpstra. Elders in de sector, zoals bij windmolens plaatsen, blijft de wachttijd waarschijnlijk wel lang. 



[17-05-2022 12:49:37] Doekle Terpstra: Oktoch zo? 

[17-05-202218:58:53]-: Ja prima! 



Bijlage bij 65.16 

Persbericht 

Hybride warmtepomp de nieuwe standaard vanaf 2026 

Het kabinet kondigt vandaag aan dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de standaard worden 
voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen 
moeten overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride 
warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting 
op een warmtenet zijn mogelijk. Het kabinet wil hiermee voor leveranciers, installateurs en 
woning- en gebouweigenaren duidelijkheid bieden en wijzigt hiervoor het besluit bouwwerken 
leefomgeving, ook wel bouwbesluit genoemd. 

Minister De Jonge: ` De urgentie van verduurzaming is groot en het tempo moet omhoog. Ook voor 
ieders portemonnee is het beter als we minder aardgas gebruiken. Daarom wil het kabinet dat 
vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt als de cv-ketel aan vervanging toe is. 
Samen met installateurs en leveranciers wil het kabinet een omslag maken. Voor woningen die 
niet geschikt zijn, of als een woning op korte termijn op een alternatief voor aardgas wordt 
aangesloten, is er uiteraard een uitzonderingsmogelijkheid.' 

Minister Rob letten: `Vanaf 2026 wordt de ( hybride) warmtepomp de norm voor het verwarmen 
van woningen die niet op een warmtenet worden aangesloten. Een warmtepomp levert namelijk 
niet alleen een forse gasbesparing op, maar is ook nog goed voor de energierekening en het 
klimaat. In de tussentijd, slaan we de handen ineen met fabrikanten en installateurs om in de 
komende jaren meer monteurs op te leiden en de productie van warmtepompen in Nederland op 
te schalen.' 

Forse besparing van aardgas 

Door over te stappen op meer duurzame verwarmingsinstallaties kan veel aardgas worden 
bespaard, dat is goed voor het klimaat en zorgt voor een lagere energierekening. 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 als lange termijn ( in combinatie met een duurzaam gas) bijdragen aan de verduurzaming 
van de gebouwde omgeving. Dit leidt tot gemiddeld 60% besparing op het aardgasverbruik. In 
goed geïsoleerde woningen kan ook direct worden overgestapt naar een volledig elektrische 
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. 

Normering verwarmingsinstallaties vanaf 2026 

Het kabinet bereidt normering voor zodat deze in 2026 in kan gaan. Met de normering worden 
eisen gesteld aan de efficiëntie van de verwarmingsinstallatie. Dat betekent dat bij vervanging van 
de huidige cv-ketel mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. Voor woningen die 
niet geschikt zijn, of op korte termijn op een ander alternatief voor aardgas worden aangesloten 
(bijvoorbeeld een warmtenet), is er een uitzonderingsmogelijkheid. Om de ontwikkeling van deze 
techniek te ondersteunen, biedt het rijk subsidie op de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. 
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 bij de aanschaf van 
een (hybride) warmtepomp. Daarnaast is er financiering via het Nationaal Warmtefonds, met een 
rentetarief van 0 procent voor lage- en middeninkomens, beschikbaar. 

Kabinet trekt samen op met installateurs en fabrikanten 

Het kabinet trekt hierin samen op met de installatiebranche (vertegenwoordigd door Techniek 
Nederland) en de fabrikanten (vertegenwoordigd door de Nederlandse Verwarmingsindustrie en de 
Vereniging Warmtepompen). Techniek Nederland zet alles op alles om ervoor te zorgen dat er 
voldoende warmtepompmonteurs zijn. Door te zorgen dat er straks in iedere regio een 



opleidingslocatie is waar monteurs zich kunnen laten bijscholen en door het ontwikkelen van 

specifieke opleidingen voor zij-instromers. Techniek Nederland gaat monteurs ondersteunen door 
tools die bijvoorbeeld laten zien welke woningen geschikt zijn voor ( hybride) warmtepompen. 

Woningeigenaren worden geholpen doordat er kwaliteitseisen gesteld gaan worden aan producten, 
installaties en vakmanschap. Fabrikanten investeren in een forse opschaling van de productie, 
onder andere door op korte termijn drie extra productielocaties in Nederland te openen. Daarnaast 
komen er meer trainingsfaciliteiten voor monteurs. Hybride warmtepompen worden eenvoudiger, 
gebruiksvriendelijker en uniformer. Dit zorgt voor goedkopere apparaten die veel makkelijker te 
installeren zijn. 



A66.1 

Van. 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp:' 
Datum: 

warmtepompen Contaà 
dorderdag'23 sepbeinbèr 202116:23:32 

Ik spryHoi , vandaag van TIVO. HU werkt' bij, hetwbrmtépompën lab van 17N0 aan 
praktijksimulaties en mo e e ng Van hybride_wárm tepop-en. Het zou interessant zijn om te m 
.kijken hoe de data uit de pilot."200 hybridés" input kan zijn voor de simulaties. En hoe de 
'slmulaties,kunnen helpen di data uit de pilot té.Intérpréteren. 
pij deze hebben jullie elkaars emailadressen. 
Met vriéndélijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken :en KànAnJksrélaVes, 

Directie Bouwen gn Energie 

Turfrriàrkt 14T,I.2511 -DP I Dën Haag] Zuid.20e'i ta_gë 

Postbus 20011 12500'EZ I Den Haag 

T.• 



Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

§mm 
RE: aangepaste acid e aaziv:aag demo 2200 en 
vr~ 9 0 202117:2435 
❑dv~ Sr Smart FnerQy Frw ixoject Hybride IMat aoomoen off 

Beste 
Met vee p ez er an u lee me en at net de beschikking heeft ondertekend. Deze zal 
ook per post naar jullie verzonden worden. 
Het project kan van start! 
Met vriendelijke groet, 

Van:-@bynex.nl 

Verzonden: woensdag 23 juni 202120:49 

Aan: 

CC: ' ; -' ; @Iwc-associates.com 

Onderwerp: aangepaste subsidie aanvraag demonstratie 200 hybriden 

Goedenavond M 
Bijgaand zoals besproken de aangepaste aanvraag, projectplan en begroting. 
We hebben de opmerkingen in de pdf versie en uit jouw mail verwerkt. 

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groeten, 
Namens de NVI 



A66.11 

Van: 

Onderwerp: 
Datum: 

9RE van gerneenóes 
woerísdag 28 jus 202117:20-53 

Hol 
Ik hom' net aan de lijn, leuk gesprek! 
We zijn aan het kijken wat we gaan doen richting gemeentes. We willen In oktober een ronde 
tafel doen gericht op het beter in beeld krijgen van de concrete stappen die we nu kunnen 
zetten. Dus een beetje los komen van de generieke beleidsadviezen (zoals meer communicatie 
en opleiding) en kijken in welke gemeenten en/of bij welke bedrijven het nu wel al goed loopt. 
En wat anderen daarvan kunnen leren. De lessen daaruit willen we gebruiken voor een 
communicatie naar gemeentes. 
Dit Idee Is nog heel pril, Ik kreeg een mogelijkheid om hiervoor een opdracht uit te zetten en die 
heb ik meteen aangegrepen. Offerteverzoek gaat wsl naar Berenschot ). 
Ik zal navragen of we ergens een overzicht van adressen hebben die we urnen e en. 
Morgen werk ik nog, dus dan kan ik evt nog wat toelichten over de ronde tafel. Anders weer 
vanaf 23 augustus. 
Groeten, 

ffVan:W~ 
Verzonden: woensdag 28 juli 202116:36 
Aan:M,-

Onderwerp: Adressen van gemeentes 

Hoi ml 
Begin september willen we een mailing sturen naar de gemeentes inzaké hybride. Weet jij 
hoe wij aan juiste adresgegevens kunnen komen van bijvoorbeeld de wethouders welke 
over de transitie gaan? 
Gaan jullie vanuit B2K nog iets doen richting gemeentes? 
Misschien kunnen we iets combineren met de derde tranche aardgasvrije woning? Dit gaat 
uiteindelijk ook over 
isolatie en hybride. 
Ik heb  gevraagd ie te bellen, misschien heeft hij dat vanmiddag al gedaan. 
Groet en !Je niet meer hoor een fijne vakantie. 

Met 'endeliike groet, 

WE 
E 

in energi esparing 
Terug naar duurzaam 



A66.12 

van: 
Mn: 
cc 
onderwerp: 
Daftun: 
Bij~ 

Hoi 

RE: a~ tbv ptbt HR-Hybrtde 
woensdag 10 maart 202113-01:38 
Ima^jmg 

iiet vanuit BZK de inhoud van de pilot, maar ik wil graag even aangehaakt worden bij de 
vormgeving/ timing. Dus vragen als: wordt het een subsidie of een opdracht. In competitie of niet. 
En wie gaat het uitvoeren, RVO of direct vanuit BZK? 
Ik heb intussen redelijk wat ervaring met procedures, hoe sneller we hier een lijn in kiezen en de 
juiste Interne afdelingen aanhaken, hoe beter we tem o kunnen houden. Volgens mij moeten we zsm 
een concreet voorstel op hoofdlijnen hebben dat■,enffi kunnen accorderen. 
Fijn als jij een gespreksdocument maakt. 
Op basis van de agenda van_ en mijzelf hebben we voor dinsdag een voorkeur voor een overleg 
voor 11:00. 
Groeten, 

Van:_ @ bynex.ni 

Verzonden: woensdag 10 maart 202111:14 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: bijeenkomst comite tbv pilot HR-Hybride 

Beste-,_,_ e~, 

We hebben afgelopen maandag afgesproken dat wij met elkaar in klein verband een voorstel zullen 

uitwerken mbt de pilot HR-hybride. 

ik zou daarvoor graag een Teamsmeeting willen voorstellen op dinsdag 16 maart in de ochtend of in 

het eerste deel van de middag. Ik hoor graag even jullie mogelijkheden. 

Ik heb eerder een pilot van deze omvang mogen organiseren en managen, ik stel voor dat ik vanuit die 

ervaring een voorzet doe mbt de thema's die we moeten uitwerken, akkoord? 

Ik zorg dan dat er voor de meeting een gespreksdocument ligt zodat we een snelle start kunnen 

maken. Als jullie al input hebben mbt thema's en hoe die aan te vliegen vanuit jullie perspectief hou ik 

me aanbevolen, die neem ik dan graag mee in het gespreksdocument. 

Met vriendelijke groet, 

min 



A66.13 

Van: 

Onderwerp: 
Datum: 

REN Aargermnen motie varuwdit 
vrijdag 9 ju6 202114-06:58 

Hoi P 

Dank, dit is mooie aanleiding om een aantal zaken rond hybride goed neer te zetten! 

a ten, 

Van: - _ ,a1> 
Datum: vrijdag 09 jul. 2021 1:53 PM 
Aan:@Mwh&nl> 
Onderwerp: Fwd: Aangenomen motie vannacht 

Nu met bijlage

 Forwarded messa e  
Van: 
Date:W • PoJWAO= 

Sub'ect: Aan enomen motie vannacht 
To:Wj 

Beste-

Bijgaande motie is vannacht aangenomen. Mooi bericht 

We gaan kijken hoe we mee kunnen werken aan het uitvoeren van de motie 

Met 'endelijke groet, 

m 
E 

Thuis in energiebesparing 
Terug naar duurzaam 

Met vriendeli'ke groet, 

m 
E 

Thuis in energiebesparing 



Terug naar duurzaam 



A66.14 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

w w 
RE: Inverter~ naar aanle~ van je says 
woensdag 6 okóober 202109:05:14 
illiaawOLpm 

Hoi , 
Ik kreeg on erstaand antwoord, helpt dit? 
Wij volgen hierin de richtlijnen van het NBA ( Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van 
Accountants) zodat we actueel blijven met eventueel nieuwe richtlijnen. 
Zij hebben een modelverklaring 10.3 Controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de publieke 
en semipublieke sector. Dit is een verklaring met een oordeel. 
lhttps:llwww.nba.nl/themaslpublieke-sector/accountantsverklaringen-publieke-sector/ 
wroeten, 

Van:_— 

Verzonden: maandag 27 september 202121:15 

Aan:_,-

Onderwerp: Inventarisatie naar aanleiding van je sms 

Ik weet HalloM, t in de Gemeente Hoogeveen het warmtebeleid gericht is op isoleren en hybride 
oplossingen. Verantwoordelijk wethouder daar is Jan Zwiers, die ken ik goed en kan je dus 
ook met hem in contact brengen. 
In de gemeente wagenborgen (Groningen) loopt (samen met nog een buurtgemeente) een 
pilot met hybrides op waterstof , ik weet zelf niet wie daar contactpersoon is die vraag 
staat uit. 
Ik weet dat, na wat rondvragen, er meer gemeentes actief bezig zijn met het stimuleren van 
hybrides . Ik probeer hiervan de informatie boven water te krijgen. Wel beloofd maar 
helaas nog niets ontvangen. Waneer ik meer informatie heb dan stuur ik het aan je door. 
Nog, iets heel anders 
Ik ben samen met een accountant in de subsidievoorwaarden gedoken. Er moet aan het 
einde namelijk een controleverklaring afgegeven worden. Nu kunnen nergens m de 
beschikking vinden welk protocol voor de controle van toepassing is. 
Weet jij wie me deze informatie kan geven en wie het van toepassing zijnde protocol aan 
mij kan toesturen? 

Met vriendelijke groet, 

0 

De informatie In dit ~bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekidng aan en gebruik door 
anderen Is niet toegestaan. 
databestand verwijderen en 

ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht 
tervan via email op de hoogte stellen? 



Van: 

Aan: 

CC 

Onderwerp: 

Datum: 

Btpagen: 

RE -- - van • hybride 

t hvhride f d~rdien.nrt 

woensdag 26 januari 202213:27:27 

770175 stand van raltwn dpnxy 

Goedemiddag-, 
We hebben net gisteren een overzicht gemaakt van de stand van zaken. Ook omdat we vanaf nu 

wat meer gaan sturen op de aanmeldingen (type huis, fabrikant en dergelijke) 

Bijgaand een paar dia's met de aantallen. 

Wat opvalt is dat er relatief veel aanmeldingen zijn van mensen die mee willen doen maar nog 

niet precies weten hoe en wat. Dat zijn dan onvolledige aanmeldingen waar we achteraan gaan 

om de ontbrekende zaken te regelen of daarbij te helpen. Op zich geen probleem maar wel erg 
arbeids- en tijd intensief. 
De eerste 20 adressen zijn nu zover dat de meetapparatuur is uitgeleverd en die kunnen dus eik 

moment geinstalleerd worden gemeld. 

Gisteren hebben— en ik ook gesproken over de criteria. we hebben afgesproken de situatie 

nog even te houden zoals die is en elke paar weken contact te houden en dan aan de hand van 

de cijfers bij te sturen als dat nodig is. 
Kan jij je ook vinden in die aanpak? 

Hartelijke groet, 

•  
Van: ,m 
Verzonden: woensdag 26 januari 202213:14 

Aan: 
Onderwerp: stand van zaken demo hybride 
Hoi-,_, 

Hoe loopt het met de demoproject hybride? Zijn de 200 deelnemers al in zicht? 

Ik begreep eerder aan dat het misschien nodig zal zijn om de criteria wat te verruimen om zo toch voldoende deelnemers 

te vinden. Is al duidelijk of dat nodig is en/of wanneer wordt daar een besluit over genomen? 

Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkríjksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

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

Postbus 20011 2500 EZ Den Haag 

T— 

Dit bericht kan inforrnatle 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 aansprakeli•eid voor 

schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicoo's verbonden aan het elektronisch verzenden van berldrmn. 

This message may contain fnforma~ that is not h~ed for you. tf you are not tha addressee or ff this massage 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 dfectronic transmission of massages. 



:\66.1 c' 

Van: 
Aan: 
Onderwesp: 
nahun: 

ti.1.?.e 

RE V: _ _ van cijfers 
woaísdag 24 maart 202113:12:50 

Art. 5.1.2.e en Art 5.1.2.a 

Beste 
Een va a e van het business plan Is op zich nuttig. Geeft toch een extra stempel van 
betrouwbaarheid. 
Wat wordt er dan precies opgeleverd? Is het een check op de vermindering van de CO2-
uitstoot? Of gaat het ook over de ingroelpaden en de beoogde kostenreductie. 
Dus niet alleen de vraag: wat is haalbaar, maar ook de vraag: welk tempo is reéel en waar Is 
dat van afhankelijk. Een harde uitspraak (voor zover dat echt mogelijk Is) dat nu subsidléren 
ervoor zorgt dat hier op termijn van x jaren geen subsidie meer nodig is voor hybride is heel 
handig. Met misschien ook een idee voor hoe dat bijvoorbeeld zou kunnen worden aangepakt 
(bljv aflopende subsidiepercentages over de jaren). 
Maar ik denk dat Ik nu te veel aan het vragen ben voor 
Met vriendelijke groet, 

Van: , . i . 

Verzonden: woensdag 24 maart 202110:37 
Aan: ,... . 

Onderwerp: Valideren van cijfers 

Beste M 
Binnen ons groepje ontstond het idee om de cijfers welke in het concept businessplan 
worden genoemd tav besparingen en CO2 reducties extern te laten valideren. 
Als we dan in een later stadium de monitoring gegevens van de pilot hebben kunnen we 
wellicht nog waardevoller vergelijken tussen metingen en berekening 
Ik heb alvast een prijsopgave gevraagd bij Berenschot en deze komt op 
Wat vindt jij , is dit het waard om te laten doen? 
Volgens mij moeten we dit laten doen voor rekening van NVI, maar ik doe het alleen als jij 
het ook waardevol vindt 

Met vn•endeliike groet, 

E : tri :. _ - , 

's in energi • • esparing 
Terug naar duurzaam 



A66.17 

Van: 

Onderneep: 
Datum: 

B~ 

Wgtot higt:àefi He~ 

dQísdag 27 jufl 202108:26:59 

tM Haard Ooi W~ Headrq open PS.pdf 

Dag M, 
Zie een paar opmerkingen In de bijlage. Daarnaast: leg nog even uit wat een hybride precies 
doet. Dus een plaatje dat warmte uit de buitenlucht gewonnen wordt, en dat dus geen 1 op 1 
vervanging van gas naar elektriciteit is, maar veel efficiënter. 
Belangrijkste opmerking: ben niet te negatief over de andere oplossingen.. Dat geeft alleen 
maar een welles-nietes reactie, krijgen mensen geen energie van. Mensen krijgen wel energie 
van innovatie, kostendalingen, nieuwe kansen, vergelijking met ASML, etc. 
En de beste oplossing zal uiteindelijk winnen. 
Hoe verhoudt de cloud van Intergas zich nu precies tot de pilot? En zijn de data van intergas 
(geanonimiseerd) openbaar? Dat zou een hele mooie bijdrage aan de transitie zijn, zou ook 
onderzoekers en beleidsmakers die aan isolatie werken echt helpen. Is het een idee om hier een 
keer metM over door te praten? 
Bijgaand e nzet van BZK voor de formatie, behandel dit aub vertrouwelijk. Ik hoor het graag 
als je er opmerkingen bij hebt. 
Groeten, 

Van:W~ 

Verzonden: maandag 26 juli 202122:31 
Aan: ,m 
Onderwerp: Van Haard tot hightech Heating 
Dag-, 
Nog even voor je vakantie, zie je nog hiaten? 
Deze gaan we straks samen met het rapport HR Hybride gebruiken zoals ook door jou 
voorgesteld 
Laat nog maar even wat weten svp 

Met 'endeliike groet, 

m 
EI 
Thuis in energiebesparing 
Terug naar duurzaam 



A66.18 

Van: 

Verzonden: Iffinag14 ecember 2021 13:21 
Aan: @bynex.nl' 

Onderwerp: RE voorstel voor een moment van overleg 

HI _ 

Na afloop Is prima, tot dinsdag. 

Groeten, 

Van:—@bynex.ni 
Verzonden: dinsdag 14 december 202110:49 

Aan:_,-

Onderwerp: RE: voorstel voor een moment van overleg 

mm' 
• 

Dinsdag voor of na is prima. Zullen we het na afloop doen? 

Groeten, 

Van: ,m
Verzonden: dinsdag 14 december 202110:02 

Aan: _@bynex.nr ~ Càbvnex.nl> 

Onderwerp: RE: voorstel voor een moment van overleg 

Hol 

Vrijdag Is lastig. 
Ik kan wel maandagochtend, of dinsdag voor of na het actiegroep overleg. 

Groeten, 

M 

Van:_t@bvnex.nl ~ CWbvnex.nl> 

Verzonden: dinsdag 14 december 202109:57 

Aan:_,- <•CPminbzk.nl> 

Onderwerp: voorstel voor een moment van overleg 

Goedemorgen-, 

Ik zou nog een voorstel doen om elkaar even te spreken. Past vrijdag rond 10:30 jou? 

Onderwerpen: 

testen andere technieken dan hybride 
waterstof 

huidige demoproject 

zet hem op 45-50-60 campagnes 

I 



Groeten, 

NVI 

Dit bencht 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 

2 



A66.2 

Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

9 

FW. 1 9 en onderzoek 'kenrds over (subsidie op) hybride warmtepomp - embargo tot 14:00 uur 
donderdag 3 maart 202212:32:10 
facPbook handtekening download ~3ba17actr4177~7-7atNIh' IV45nm 
)witter hardtekening downland 154e+re( t 3757.4177-8564-M71d78199c.Png 
pzstarjtam handtekening downkaai 05079A(N}-IVa-4cd;,R~W7tMlt eng 
youtube handtekeninn dnwnkzd b7616 if ld4s►4ef,7 R3hb ar•41dtf77refi rnq 
pieuwsbrietien handtekening drnmkzxi a57PrrtrR-5Q1 D •kiarl hord-4b5is•?cr4fa•3. nopt 
lama handtekening drmnkaad 7( 446«iW7ri4a-4*]7f"7rt-c1I16ï04f1eílfla mg 
Pasbericht -Helft wornngeígenxen weet niet wat hryFxide warmtepornir IC - def ndf 
fkvk-~ kennis h~ wnnntepom«h-n - Krieta reroraa8' fx3f 

Ter Info, embargo tot 14:00  

Van: 

Verzonden: donderdag 3 maart 202211:34 

Aan: @enexis.nl;-@minezk.nl; ; 

CC: 

Onderwerp: Persbericht en onderzoek'kennis over (subsidie op) hybride warmtepomp 

embargo tot 14:00 uur 

Beste mensen (betrokken bij Coalitie hybride warmtepomp en communicatie hybride 

warmtepomp), 

Graag breng ik jullie op de hoogte van ons persbericht en onderzoek over kennis over (subsidie 

op) hybride warmtepompen. Er is een embargo tot 14:00. vandaag, Het ziet er naar uit dat de 

NOS er vanmiddag op nos.nl en vanavond op Journaal aandacht aan gaat besteden, als 
onderdeel van een breder item over de grote belangstelling voor (hybride) warmtepompen. 
De belangstelling voor (hybride) warmtepompen is groot. Zo zien we in januari-februari een 
verdrievoudiging van het bezoek aan onze webpagina's over (hybride) warmtepompen tov van 
een jaar eerder. Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat de helft van de huiseigenaren niet 
weet wat een hybride warmtepomp is, en 70 procent niet weet dat er subsidie beschikbaar is. Er 
is ook geen uitgesproken houding ten opzichte van een hybride warmtepompen. Veel mensen 
hebben geen beeld bij kosten, voordelen en nadelen. Kortom, er is nog heel wat werk aan de 
winkel als het om communicatie gaat. Maar daar zijn plannen voor. 

Met vriendelijke groet, 

Programmamanager Energie in huis en Mobiliteit 

Milieu Centraal 

www.milieucentraal.nl 

N  U1 Pal Wal Fal 

Op de hoogte blijven? Abonneer je op onze nieuwsbrief! 

F0 



A66.20 

Van: 

Verzonden: maan6 " ecember 2021 17:08 

Aan:
Onderwerp: 

0 ï' 
RE: Even contact? 

Prima, 
Tot morgen! 

Van:-_ 

Verzonden: maandag 6 december 202116:04 

Aan:_,-
Onderwerp: Re: Even contact? 

Is het dan het beste om je om 15.00u. te bellen? 

Om 16.00u. heb ik een vergadering met de sectie warmteopwekkers (Intergas, Remeha, Nefit-Bosch, 
Vaíllant, Viesmann ,Atag en Ferroli) van de NVI. 

Zou mooi zijn als ik daar nog even wat vragen kan stellen of info kan inbrengen 

Op ma 6 dec. 2021 om 15:53 schree~, - ~@.minbzk nl>-

Hol -, 

Sorry, Ik loop een beetje achter met mijn mall, wilde nog naar je reageren. 

Morgen kan. Of voor 10 uur (ik ben dan wel deels onderweg naar die bijeenkomst voor het actieplan) of na 3 
uur. 

Groeten, 

• 

Van:-_ .nl> 
Verzonden: maandag 6 december 202115:46 
Aalt: _....._._ _....,® 

Onderwerp: Even contact? 

Calminbzk.nl> 

5 

I 



Kan ikje morgen even bellen? Hoe laat? 

Met vriendelijke groet, 

M 
EIM.nl 

Thais in energiebesparing 
Tenig naar duurzaam 

tit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Inden u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievefn}lc aan u is toegezonden, wordt u 
verzot!. dat aan de afzender te melden en het bericht te verve jder en. De staat aanvaardt geen aansprakeLjidneid voor schade, ran we ke aard ook, die 
vetband houdt met risico's verbonden aan het clekL-misch verzenden van berichten, 
This message may cor ain 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 itkxm the sender and delete the message. The State accepts no fiabi ity for damage of any kind resulting from the rids inherent in the 
electronic bansmssíon of messages. 

Met vriendeli'ke groet, 

Thuis in energiebesparing 
Tenig naar duuraam 

2 



A66.21 

Van: 
Ven 
Aan: 
CC: 

■. Z @hague.company> 

Onderwerp: Re: onderwerpen en acties TNL NVI EZK BZK 
Bijlagen: 20210311 - Gespreksverslag en acties overleg hybride BZKQKRVONVITNLdocx 

Dag-, 

Veel dank voor het heldere overzicht van afspraken en acties. Vanuit de Verwarmingsindustrie een enkele 
toevoeging (in het rood). We denken dat het vooral goed is om de komende weken in de werkgroepen aan de slag 
te gaan en alvast een volgend overleg in te plannen om de voorstellen vanuit de werkgroepen gezamenlijk te 
bespreken. 

Ik had zelf voor intern ook een kort verslagje gemaakt van de belangrijkste onderwerpen uit ons overleg. Ik ben zo 
vrij geweest dit verslag achter de acties in het Word-document te plakken. Het verslagje is redelijk staccato, dus als 
er vanuit de ministeries of TNL nog toevoegingen zijn, pas ik dat graag aan. 

Groet,

 Forwarded message 
Van:_ - @minbzk.nl> 
Date: di 9 mrt. 2021 om 10:04 
Subject: onderwerpen en acties TNL NV] EZK BZK 
To: @fine.ni - @fine.nl>, 

@minbzk.nl> 
techniekneder_land.nl>, 

Cc: ) • ,Dminezk.nl>, 
ominbzk.nl>, 
@minezk.nl> 

@minezk.nl>, 
t@rvo.nl>, 

@minbzk.nl>, 

Hi allen, 

Bijgaand mijn overzicht van de afspraken die we gisteren gemaakt hebben. Vullen jullie aan? 

Gisteren kwam ook even het fiche over hybride aan de orde. Ik weet niet of deze bij iedereen bekend is. Het fiche is 
opgenomen in de bijlage van het rapport van de studiegroep van Laura van Geest. Zie pag. 116 van het bijgevoegde 
document voor het fiche en de link voor het hele pakket. 

Aanbieding eindrapport studiegroep Klimaatopgave Green Deal 1 Kamerstuk 1 Rijksoverheid.nl  

1 



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 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. 

Met vriendelijke groet, 

Thuis in energiebesparing 
Terug naar duurzaam 

z 



A66.22 

,■ Van: 

juli 2021 08:42 
Aan:  Verzonden: &Mi@byriex.nP;-

Onderwerp: twee vragen voor subsidie hybride 

Urgentie: Hoog 

@Iwc-associates.com 

Hoi ~, 

Vanuit de financiële afdeling nog twee vragen over de subsidie. 

1. De subsidie valt onder een andere variant dan eerst gedacht. Dat betekent dat er een tussenrapportage 
nodig is, die gekoppeld wordt aan een bevoorschottingsmoment. Ik denk nu aan het volgende ritme: Nu 
60%, rond de jaarwisseling een voortgangsrapport met 20 % en dan 20 % voor de afsluiting. Ik moet 
even checken (wsl maandag) bij een andere financiële afdeling of er voor onze kasstromen voorkeur is 
voor de tweede 20% nog in 2021 of juist in 2022. NB: de verdeling is een voorstel. Laat me weten als het 
handig is om het anders te doen. Wat wel echt hard is: dat we niet meer dan 80% bevoorschotten. 

2. Betere onderbouwing ,van een paar posten. Zie ook onder. Kunnen jullie aangeven hoe jullie tot de 
bedragen gekomen zijn? Dus onderverdelen aparte onderdelen. Bij technische storingen bijv. opnemen 
dat ervaring leert is dat er van de 200 hybrides 10% problemen hebben. Of iets anders. 

Met vriendelijke groet, 

• 

Tru ss è n rap p'o r,tá ge ;ë n'ë • n d ra p p à►rta ge 
.•' ,ta., f  

••}•• —_. •ix •• 

Reis lén verblijfkosten'.J   o 
• . 

plokaties)Y-• b•Jeenkc  _ 

Hardware • • software-tbv projectmanagement(cJ •  - om=-a 

;Oplossen technische storingen 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

Turfmarkt 147 12511 DP ( Den Haag 1 Zuid-201etage 

Postbus 20011 1 2500 EZ 1 Den Haag 

T- 

1 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken én 
Koninkrijksrelaties 

Art. 5.1.2.e en Art. 

5.1.2.a> Retouradres 20011 2500 EA Oen Haag 

Stichting Smart Energy Foundation 
T.a.v. de heer §. 
Postbus 190 
2700 AD ZOETERMEER 

Datum 
Referentienummer 
Betreft 

13 juli 2021 

Subsidie Stichting Smart Energy Foundation: 
Demonstratie project Hybride .Wateroomp 200 
Woningen in combinatie Hr. Hydriden" 

DGBRW 
Diaare Bouwen en Energie 

Turfmarkt 147 

Den Haag 
,oerbus 20011 
2500 EA Den Haag 

wwiv. rfjksoverheid. ni 
www.facetrook.com/minbzk 
www:twttter.com/minbzk 
www.ónkedin.com/cmnpany/ 
ministerirvan-bzc 

co •arfoo 

T • 

'EMMU" Omi„ bZt:nil 

Uw kenmerk 
Projeapian van 23 juni 2021 

Geachte heer 

Onder verwijzing naar uw Subsidieaanvraag van 28 juni 2021 waarin u verzoekt 
om een subsidie voor het projectplan 2021-2022:" Demonstratie Project 200 
woningen Hybride Warmtepomp" deel ik u mede dat ik bereid ben u op grond van 
de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 een 
projectsubsidie toe te kennen voor een bedrag van € 1.008.400 op basis van de 
activiteit zoals beschreven in het projectpián 2021-2022. 

Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, 
waaronder de btw.' De start van de subsidieactiviteiten is op 30 juni 2021. De 
activiteiten zullen uiterlijk 31 december 2022 zijn afgerond. 

Bevoórschotting 2021 
Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot met betrekking tot het 
projectplan 2021 verstrekt van 80% van het te subsidiëren bedrag. Dit voorschot 
(80% van C 1.008.400) €806.720 wordt na het verzenden van de beschikking 
betaalbaar gesteld op uw rekeningnummer 
van Stichting Smart Energy Foundation. 

en name 

3aarrapportage afronding meetperiode beschikbaar december 2022 
De subsidieverstrekker ontvangt de eindrapportage in december 2022. Daarnaast 
opgebouwde kennis en de volledige dataset overgedragen aan het kenniscentrum 
en aan RVO. Dit akkoord is uiterlijk 15 november 2022 schriftelijk gegeven en ter 
kennisgeving gezonden aan de subsidieverstrekker. 

Na betaling 2023 
Het resterende bedrag van deze subsidieverlening (E 20% van € 1.008.400) 
C 201.680 ontvangt u na de definitieve vaststelling van deze subsidieverlening in 
2023. Na afloop van de gesubsidieerde activiteiten heeft u 13 weken de tijd om 
een vaststellingaanvraag in te dienen. Wij verwachten uw vaststellingsaanvraag 
daarom uiterlijk 1 april 2023 te ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken na 
ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van 
hieronder beschreven bewijs. 
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Oirectië Bouw en n Energlë_ 
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aanméidingsverpl,ic- ` uit artikel 1'08, derde lid, VWEU, mits wordt:voldaan,aan 
de voorwaarden uit `artikel 25, allsmedé aan de ,voorwaarden uit. het hgófdstuk I. 
vàn'de AGVV. Artikel 25„ lid l,,onder e). en,)Id 3 AGW máken_steun'=tnógèiijk•Voor 
.dé in áanmèrkingc,kómende;Wdstkr Van'-óndérweks=. én-ont"rlrikkëlingsprojectëh 1n 
dévprm vàn: a)` 'soneelskóstë- ri; r kóstën.váin-appaPátuurë"rí uitrusting; kgstën 
vàh.—eltió ïnrën "èn g%ndën'tiié gëpnaikt w•rdén .voor het ,p'eojëct 'kbstën•voor 
confràct onderroek, kennis én octrooien;;°àismédè cónsulti"ncy-1e—wgëlijkwáárdige 
diensten die uitsluitend voor het project,, woráen gebruikt; ej 6ijkomende 
a gemene. ostén en andere,operatiónété uitgayenwaarondé• die.,voor materiaal; 
,leveranties en dérgeiijke p, du - - n,die'rèditstreeks,uit hetproject:vóoítvlóeién. 

Op,grónd van ártikei.•25, d 5 AGW•mag,.een'básispercentáge-Vári 25% Ván-'dè. 
sublid abeié`áctivitèitën, vergoed wórdeh;,ir et di.:iWogelijkhiid ván•éèn,gpslèg 

;•van iD% voos een rriiddelgrote ónd4erpemmg en.20•i6 voor•een,klelne, 
onderneming,, met,159b vónr,•ófwel een sámenwer{cingsverbáridi,tussen grote en 
kleine,-,nl f middelgrote ondernemingen;;ofwel een samenwerkingsverband 
-tussen, een.oh4meming.en één',of, rneerdere;organisaties voorIldndérzoek en. 
kenniáVërspreiding. De',stèunintensiteit bedraagt-ten.hóogsté:80<Yo•Vhïde in 
aánniérkiiig komende kostën:, 

Vóor,.deze-subsidie is een .vërhóging vin 20% aan de orde, op -grond,'van een 
MKB-ve•kláring: ten behoeve ván deze, subsidie. 
:De voorwaarden vari•artikei.25 va n deze verordening zijn aan deze 
-subsidiebeschikking- toegevoegd. ln bijlage 1.. 

=Ik'héb .geconstátéerd dát dè Stichting ,SEF geen onderneming in:mbeilijkheden is 
áls:bédóëld i`n;artikël 1, vierde Íidi-ónderdeél c, van de AGVV-IkSét"' M, er 
gecónstàtéérd dàt er tëgèn SNchting,:SEF geen bevel tot tèrugvóu r̂déring•uitstáat 
ais;bedoeld in artikel 1, kierde Ífd, onderdeel a, ván de AGW. Ví órts heb ik 
vastgesteld dát,met de uitvoerng ,van .het voorstel w_ aarvoor de subsidie ,wordt 
-§evraagd-niet,is begonnerrdah na;dé áanvraag van [21 = 06.- 202L],hErr•gaat; 
_der iàNë -.ondër meër om-deze rédèn - een stimulerend effèct uitw n'dëte 
subsidiëvériening aan de Stichting SEF. 
Beknopte infórih'atie over deié subsidiéverlening wordt op grond van-artikel 9, 
,eerste lid, .van de AGVV.géméld aan de Europese Commissie. ge volledige tëkst 
van de onderhavige beschikking wordt gëpubhceerd op de,staatssteunwé_ bsite op 
het internet. Op grond van artikel.'§, vierde lid, van de AGW, moetende gegevens 
van deze subsidie voor tien jaar vanaf de.datum van deze,subsidieverÏening 
bëschikba'ar blijven. 

Volledighëidsháive attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 : van de 
Algëmenè,-1Met Bestuursrecht bèvóégd ben de subsidie op een láger bedrag vast 
te steilen, ais u de aan de subsidie vetbonden vérpiichtingën ,niët of niet in 
voldoende mate naleeft. 

Daarnaast verwijs ik naar artikel 25 van'het Kaderbesluit 13U-subsidies (Besluit 
van 30,Mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik_ én 
oneigenlijk gebruik een depártementaal register wordt bijgehouden. In dit register 
wórdt'óndér meer bijgehouden wëike sanctiemaatregel (bèstuurlijk`e boete, lagere 

DGBRW. 
DÍrectlé Bouwen en Ertérgie 

Datum 
13 full 2021 

Keémerk 
- oi1-Ó00035544i 
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vaststèlling, intrekking van'dè.subsidieveriening of,intrekking ,ván"de 
subsidievaststelling) I édpMéh is. 

Ik .vertrouw erop,u:hiermee voldoende te hebben einformegrd 1Modïtg.nog 
vragérï°hebben,;neemt,u,dan,éoritad,op met 
.op;nurhmer 

•.. bëreikbaar 

.Hoógachténd,, r 
Dé.niinistáfván-Binnèniandsé,:Zákén én-"Kónirikríjksrëlatie's, 
-námèns°*deié, 

OGBRW 
uïréaié eóuvien én Ene(gle 

Dagas 
13 juli 2021 

Kenmark 
2021.0ÓÓ0355447 

Belanghebbenden kunnen binnéri .zés weken na bekendináking van dit besluit daartegen per brief 

bezwaar maken bij dé Minister'van Binnergdnse-Záken:en Koninkrljksrelaties, t a.v. ÓGBRW B&E, 

Pástbus.20Ó11, 2500 FA ben,Heage Hét bezwaarschrift moet zijn ondertekend-,voorzien zijn van eerf 

datum alsmede de naam en het adres van'de indiener en dient vergezeld te *aan van,de,g~!i waarop 
,het bezwaar berust en, zo mogelijk. een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar Is 4ericht. 

• 

I 

I 
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[04-07-202108:29:42] U hebt de groep Subsidie hybride gemaakt 

[04-07-202108:29:42] Subsidie hybride: Berichten en gesprekken worden end-to-end versleuteld. 

Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet. 

(04-07-202108:31:12] 5.1.2. e : Hoi 5.1.2.e 

even een appgroepje omdat het zondagochtend is en ik niet weet wie van jullie twee dan zijn mail 

checkt. 

[04-07-202108:32:211 5 .1 2 e : De subsidie is in het stadium laatste loodjes. Staatssteun is 

akkoord, nu nog de puntjes op de i voor de financiële controle. 

5. ,1.2.e [04-07-202108:33:26] 

reageren? 

: Ik zettwee vragen op de mail. Kunnen jullie daarzsm op 

(04-07-202108:35:10] 5.1.2.e : Goedemorgen®, dank je wel voor de goede berichtenl Ik 

kijk er snel naaren pak het op. 

(04-07-202108:42:35] 5 1. 2 " : Top) Het zit in je mail. 

[04-07-202108:48:46] 

meteen door. 

5.'1.2. e :Kan je een appje sturen alsje gemaild hebt? Dan stuur ik het 

Beetje tempo houden en een beetje urgentie uitstralen. 

(04-07-202108:56:19] á.'1.2.e : Helemaal eens. 

[04-07-202108:59:10] :i. I.L.e :Goedemorgen, 

Inderdaadgoede berichten. 

[04-07-202109:03:51] :1a, we zijn er bijna) 

5.2.2 
[05-07-202107:56:47] :á.1.2.e :Goedemorgen 

Punt van de bevoorschotting is opgelost. Het kan gewoon 80 procent blijven. 

Ik heb dus alleen nog een extra uitwerking van de geraamde posten op de begroting nodig 

[09-07-202109:58:01] •.1.2.e : Kleine update: alles gaat nog goed en we zijn er echt bijna. 

Maartwee verschillende financiële afdelingen met 4 ogen principe en die toevallig een cursus oid 

hebben kost toch even tijd. 

[09-07-202110:09:401 

[09-07-202110:11:55] 

[09-07-202117:20:42] 

. 1.:• c.á.1.2.e Hallo®, dank je wel voor de update) Groet 

á.1.2.e Goed te horen dat we er echt bijna zijn) 

-5-1-?- e . subsidie is akkoord) 

Ik mail zo de beschikking) 

[09-07-202117:50:43] 

[09-07-202119:02:471 

5.1.2.e 

5.1.?.• :Dankjewel voor a) je inspanningen 



Fijn weekend 

[09-07-202119:14:05] 5.1.2.e : Heel fijn om te horen. Hartelijk dankvoor je bericht LS [S. We 
gaan aan de slag. Groeten en een fijn weekend. 



A66.25 

[05-05-202109:02:04]—: Berichten en gesprekken worden end-to-end versleuteld. 

Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet. 

[05-05-202109:02:04] Wanneer kunnen we heel even contact hebben? 

[05-05-202110:04:48) Doe maar na je vakantie. Ik was dat even vergeten Grt.-

[11-05-202117:38:23] I: Ik bel je morgen 

[11-05-202117:38:37] 1: Of je moet nu nog aan het werkzijn. 

[11-05-2021 22:24:44]—: Heb morgen tot half elf een call met 

Verder nog wat losse telefoontjes maar ik hoor je heel graag 

[28-07-202117:34:00] : Kan ik je morgen omstreeks 11 u nog even bellen? 

[28-07-202117:36:17] I: Prima, tot morgen 

[14-03-2022 07:58:33] 1: Goedemorgen 
Er staat vandaag een groot verhaal over gebrekaan (hybride?) warmtepompen in de Telegraaf. 

Wanneer kunnen jullie concreet worden met plannenvoor opschaling? 

Nb: ik spreek straks ook-, maar het leek me goed om ook even rechtstreeks bijjou de vraag te 

leggen. 

[14-03-2022 10:13:52]—: Dank. Ik kom er snel bij je op terug 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

mm 
donderdag 14 april 2022 11:41 
_@bynex.nl 

willekeurig idee 

Beste 

in een vergadering kwam laatst een willekeurig idee op, die ikje toch even wilde sturen. 

Als bewoners een CV-ketel laten vervangen en er is nog geen hybride beschikbaar, dan kan het wel waardevol zijn 

om de CV-ketel op te hangen zodanig dat de hybride ernaast past. Ik zag laatst bij de aanleg van glasvezel dat er een 

soort plakker werd aangebracht in de meterkast waar de glasvezelmodem zou passen, zodat die ruimte 

gereserveerd blijft. Dat kan wellicht ook voor hybride pompen een idee zijn: Een poster aan de muur hangen ter 

grote van een hybride pomp. Zo krijgt de bewoner een gevoel hoe de hybride ketel een plek kan krijgen, en is het 

een goede aansporing om de hybride te bestellen zodra ze meer beschikbaar zijn. Op die poster kan dan natuurlijk 

ook de info staan die een bewoner nodig heeft om de komen tot een keuze van de hybride pomp. De hybride-ready 

ketel wordt dan dus ook hybride ready geïnstalleerd. 

Groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directoraat Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 
Directie Bouwen en Energie 
Programma Aardgasvrije wijken 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

M 

1 



A66.27 

[10-06-202112:06:48] : Berichten en gesprekken worden end-to-end 

versleuteld. Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet. 

[10-06-202112:06:48] 

_vcf> 

: <bijgevoegd: 00000002 

[10-06-202112:10:43] 

[10-06-202112:11:31] 

[10-06-202112:30:52] 

https://dutchtechzone.nl/ 

https://www.regiodea lzuidoostdrenthe.nV 

: Hierbij min contactgegevens. Link naar 
Dutchtechzone en regiodeal zuid-en Oost-Drenthe websites maar eventoegevoegd. 

[10-06-202113:12:54] :Dank je, mijn mail is-[@minbzk.nl 

[23-09-202116:26:28] 

16-26-28.jpg> 

[23-09-202116:26:54] 

ingetrokken 

: <bijgevoegd: 00000007-PHOTO-2021-09-23-

: Het waterstofhuisje is inmiddels de regio 

[23-09-202116:37:15]-: Interessant 1 

Lees ik goed dat er in het huisje waterstof wordt gemaakt? 

[23-09-202116:43:56] : Dit bericht is verwijderd. 

[23-09-202116:44:27] 

uitzoeken 

: Ik bezoek as dinsdag het huisje dus ga dat 

[23-09-202116:44:58] : Als ik weet hoe het zit hoor je het 

[28-09-202115:19:16] 

15-19-16. jpg> 

_: <bijgevoegd: 00000013-PHOTO-2021-09-28-

[28-09-202115:19:27] 

15-19-27. jpg> 

: <bijgevoegd: 00000014-PHOTO-2021-09-28-

[28-09-202115:19:48] : Er zit een mini elektrolyser in 

[28-09-202115:21:10] 

15-21-10. jpg> 

: <bijgevoegd: 00000016-PHOTO-2021-09-28-

[28-09-202116:57:07]-: Interessant I 

[28-09-202117:18:01] 

keer ergens wik neerzetten de komende tijd. 

: Hij kan op transport, dus als je het huisje een 

[08-10-202117:18:48] : https://www.linkedin.com/posts/intergas-

verwarming-b-v__ tiny-house-vol-waterstoftechniek-installatienl-activity-6852171642341220352-

ID60 

108-10-202117:20:12) 

[17-03-202210:24:04] 

Het is gelukt I Het tiny waterstof huisje met hybride 

locatie tweede kamer. 

Ter infol 

HallcM 

, staat op5,6,7april in den haag vlakbij huidige 



Jij vertelde mij datje er met je collega's heen wilt. Volgende week even afstemmen? 

Groeten 

[17-03-2022 14:56:24]-: Wat leuk! 

Goed plan om volgende week even af te stemmen 

[27-03-2022 09:51:30] 

<bijgevoegd: 00000023-artikel Rabo & Co.pdf> 

[27-03-2022 11:23:34]-: Leuk verhaal! 

[27-03-2022 11:24:13] _ 

zijn studenten zijn er dinsdag 

[27-03-2022 11:24:29] :11 

[27-03-2022 11:25:16] 

[27-03-2022 11:26:45] : Jij ook! 

artikel Rabo & Co.pdf • 6 pagina's 

Krijgje al een beetje een beeld., 

Fijne Ozondag 
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Products' definitions 

• Gas condensing: gas condensing boilers, up to 400 kW 
• Oil condensing: oil condensing boilers, up to 400 kW 
• Gas non condensing: gas non condensing, low temperature boilers, up to 400 kW 
• Oil non condensing: gas non condensing, low temperature boilers, up to 400 kW 
• Biomass: biomass boilers, up to 400 kW 
• Heat pumps: hydronic heat pumps for heating purposes, not chillers, up to 400 kW 
• Hybrid heat pumps: h dronic products that are a combination of one electrically 
driven heat um ana at least a second heat generator using a different end energy 
(for exampplele g . aspl • oil or wood solid fuel / and sold as one pp ,roduct unit(for example exam
in one box or with one order number) from the manufacturer. This hybrid heat pump 
product is managed by a master control for space heating (with optional cooling / 
and / or domestic hot water). Up to 4.00 •W. 
• Solar thermal systems: solar thermal collectors, both flat plate and vacuum tubes, 
with the exclusion of collectors used in thermosiphon systems 

Please note: figures are provided by national heating associations, who are required to 
repp ort data wifh 1 00 % market covera g e. 

ehi ossocro>nofthe 
European Heating Industry 
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BeIgium/1 
Q3 2021 vs. Q3 2020 

1European Heating Industry 

Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

Solar thermal systems: 

+14,8% 

+14,2% 

+2305% 

+ 50,0 % 

+ 50,0 °ro 

000% 

+213% 

-42,9% 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 
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ehi 

Additional slide comparing Q3 2021 
with Q3 2019 (no COVID). 

Belgium /2 
Q3 2021 vs. Q3 2019 

osaeoea. at 1h. 

European Heating Industry 

Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

Solar thermal systems: 

+2410% 

+19,6% 

+ 31,3 % 

+20j0% 

+9019% 

o,0 % 

+63,,0% 

-56,3% 

59.900 

50.600 

2.100 

600 

2.100 

100 

4.400 

2.800 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m 2 

Date óf presentation to EHI members: 20 October2021 4 



Belgium /1 
2021 vs. Q1-Q3 2020 

1 European Hea Industry oa.oà 01 , of owting 

• Total market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

Solar thermal systems: 

-Q 

+2103% 

+20j7% 

+25,6% 

+42,9% 

+ 31,7 % 

010% 

+2005% 

-27,7% 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 

196.400 

169.500 

5.700 

2.000 

5.400 

300 

13.500 

10.200 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m2 

5 



ehi 

Additional slide comparing 1 st 3 quarters 
2021 with 1 st 3 quarters 2019 (no COVID). Belgium /2 

Q1-Q3 2021 vs. Q1-Q3 2019 

• Total market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

• Solar thermal systems: 

+ 20,1 % 

+17,7% 

+23p9% 

-901% 

+ 42,1 % 

010% 

+57,0% 

-50,2% 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 auodOW 010íe 

European Heating Industry 

196.400 

169.500 

5.700 

2.000 

5.400 

300 

13.500 

10.200 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m 2 
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ehi 

Belgium 
Estimates 2021 

.nodaftnde. 

European Heating Indvstry 

Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

➢ Hybrid heat pumps: 

Solar thermal systems: 

+219% 

+0,16% 

+1018% 

+1010% 

+1219% 

0,10% 

+25j8% 

000% 

-20,3% 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 
Updated 10 November 2021 

236.344 

200.000 

7.200 

2.200 

7.000 

400 

19.500 

200 

14.500 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces-

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m2 
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France /1 
13 2021 vs. Q3 2020 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

Solar thermal systems: 

1 anoae".r" 
European Heating Industry 

+30,6% 

+26,8% 

+810% 

+413% 

+11 j8% 

+8313% 

+4911% 

-2,1% 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 

258.400 

166.600 

2.700 

14.700 

3.800 

7.700 

62.900 

9.200 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m 2 
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ehi 

Additional slide comparing Q3 2021 
with Q3 2019 (no COVID). 

France /2 
Q3 2021 vs. Q3 2019 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

+37)2% 

+43j9% 

➢ Oil condensing: +12,5% 

➢ Gas non condensing: +5,0% 

➢ Oil non condensing: + 35,7 % 

➢ Biomass: +2612% 

➢ Heat pumps: +33,3% 

• Solar thermal systems: -4,2% 

omocwm of the Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 
European Heating Industry 

258.400 

166.600 

2.700 

14.700 

3.800 

7.700 

62.900 

9.200 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m2 
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ehi 

France /1 
3 2021 vs. Q1-Q3 2020 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

Solar thermal systems: 

cuodaftno(Ow 

Europeon Heating Industry 

+42,3% 

+3811% 

+17,5% 

+21,8% 

+24,7% 

+65,4% 

+61 18% 

+1611% 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 

756.100 

475.000 

7.400 

50.300 

11.100 

22.000 

190.300 

29.500 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m 2 
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ehi 

Additional slide comparing 1 st 3 quarters 
2021 with 1st 3 quarters 2019 (no COVID). France /2 

Q1-Q3 2021 vs. Q1-Q3 2019 

owomfta of 00 

Europeon Hooting Industry 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

Solar thermal systems: 

+4018% 

+3813% 

+2313% 

+1,6% 

+35j4% 

+7819% 

+62,0% 

-9,2% 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 11 

756.100 

475.000 

7.400 

50.300 

11.100 

22.000 

190.300 

29.500 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m2



ehi 

France 
Estimates 2021 

• Total Market: +3016% 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

➢ Hybrid heat pumps: 

• Solar thermal systems: 

+2317% 

+6,7% 

+910% 

+6;1 % 

+65,9% 

+57,6% 

+13,5% 

+14,6% 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 
European Heating Industry Updated 2 becernber 2021 

1.023.100 

620.200 

9.500 

66.500 

14.000 

28.700 

280.000 

4.200 

47.000 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m 2 
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ehi 

Germany /1 
Q3 2021 vs. Q3 2020 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

• Solar thermal systems: 

ouodoxm d rlr Date of presentation to EHI members: 10 November 2021 
Evropeon Hoofing Industry 

+11 17% 

+811 % 

+8,3% 

+19,2% 

-50,0% 

+18,8% 

+25,4% 

-1 18% 

248.500 

161.000 

13.000 

15.500 

500 

19.000 

39.500 

190.000 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces' 

m 2 
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ehi 

Additional slide comparing Q3 2021 
with Q3 2019 (no COVID). 

Germany /2 
Q3 2021 vs. Q3 2019 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

• Solar thermal systems: 

ossocksw of the Date of presentation to EHI members: 10 November 2021 
European Heating Industry 

+2615% 

+1510  % 

-13,3% 

+19,2% 

010% 

+192#3% 

+83j7% 

+3318% 

248.500 

161.000 

13.000 

15.500 

500 

19.000 

39.500 

190.000 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m 2 
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ehi 

Germany /1 
Q1-Q3 2021 vs. Q1-Q3 2020 

• Total Market: +20,9% 

➢ Gas condensing: +13,4 % 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

+12,1% 

+21,4% 

➢ Oil non condensing: +010% 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

• Solar thermal systems: 

+64,4% 

+ 39,8 % 

+8,2% 

.uodaNwdin. Date of presentation to EHI members: 10 November 2021 
European Hoofing Industry 

707.000 

437.000 

32.500 

59.500 

2.000 

60.000 

116.000 

515.000 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m 2 

15 



additional slide comparing 
2021 with V-3 3 quarters 20 

='3quarters 
9 (no COVID). Germany /2 

en1 

Q1-Q3 2021 vs. Q1-Q3 201 9 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

+32,3% 

+19,7% 

-14,5% 

+20,2% 

➢ Oil non condensing: +33j3% 

➢ Biomass: +25219% 

➢ Heat pumps: +82,7% 

• Solar thermal systems: +2917% 

oao0aila.u/dn Date of presentation to EHI members: 10 November 2021 
European Hwtirg Industry 

707.000 

437.000 

32.500 

59.500 

2.000 

60.000 

116.000 

515.000 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m 2 
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Please note: 
Hybrid heat 
pumps figures 
do not add up 
to the total 
market, as they 
are already 
included in heat 
pumps and 
boilers 

Germany 
Estimates 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

> Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

➢ Hybrid heat pumps: 

Solar thermal systems: 

elil aaodono.dMi. 
European Hooting Indv" 

+1019% 

+419% 

+1,2% 

+15,0% 

+010% 

+ 33,3 % 

+30,0% 

+57,1% 

+0,2% 

Date of presentation to EHI members: 2 December 2021 

934.000 

580.500 

42.500 

80.500 

2.500 

72.000 

156.000 

5.500 

645.000 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m2 
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ehi 

Italy /1 
Q3 2021 vs. Q3 2020 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

Solar thermal systems: 

ouada+o. atA o 
European Healing Industry 

+ 39,9 °ra 

+34,2% 

+25,0% 

-19,6% 

0,0% 

NA 

+ 143,5 °/Q 

+ 51,0 %' 

308.800 Pieces 

257.000 Pieces 

1.000 Pieces 

8.200 Pieces 

1.200 Pieces 

NA Pieces 

41.400 Pieces 

38.500 m 2 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 
Updated 10 November 2021 
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ehi 

Additional slide comparing Q3 2021 
with Q3 2019 (no COVID). 

Italy /2 
Q3 2021 vs. Q3 2019 

• Total Market: +73,7% 

➢ Gas condensing: +61 j9% 

➢ Oil condensing: + 11,1 % 

➢ Gas non condensing: - 18#0% 

➢ Oil non condensing: 090% 

➢ Biomass: NA 

➢ Heat pumps: +491 04% 

• Solar thermal systems: +6094% 

of RW Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 
European Heating Zing Industry Updated 10 November 2021 

308.800 

257.000 

1.000 

8.200 

1.200 

NA 

41.400 

38.500 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m2 
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ehi 

Italy /1 
Q1-Q3 2021 vs. Q1-Q3 2020 

• Total Market: + 7415% 

➢ Gas condensing: + 70,2 % 

➢ Oil condensing: + 40j0% 

➢ Gas non condensing: + 1016% 

➢ Oil non condensing: + 11 11 % 

➢ Biomass: NA 

➢ Heat pumps: + 19414% 

Solar thermal systems: + 7014% 

0"Odab. d ow 
Europeon Heating Industry 

936.100 

782.000 

2.100 

39.500 

3.000 

NA 

109.500 

121.000 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m 2 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 
Updated 10 November 2021 
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ehi 

Italy /2 
3 2021 vs. Q1-Q3 2019 

Additional slide comparing 1 st 3 quarters 
2021 with 1 sc 3 quarters 2019 (no CQVID). 

Q 

• Total Market: + 68#8% 

➢ Gas condensing: + 6002% 

➢ Oil condensing: + 16,7% 

➢ Gas non condensing: + 1910% 

➢ Oil non condensing: - 6j3% 

➢ Biomass: NA 

➢ Heat pumps: + 291,1 % 

Solar thermal systems: + 2714% 

.NodCON al dw 
European Heating Industry 

936.100 Pieces 

782.000 Pieces 

2.100 Pieces 

39.500 Pieces 

3.000 Pieces 

NA Pieces 

109.500 Pieces 

121.000 m 2 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 
Updated 10 November 2021 
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Italy 
Estimates 2021 

Please note: 
Hybrid heat 
pumps figures 
do not add up 
to the total 
market, as they 
are already 
included in heat 
pumps and 
boilers 

• Total Market: 
➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: _ 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

+ 47,7 % 

+43,6% 

+30,0% 

p 
V 

+8,7% 

+ 9,6 % 

NA 

➢ Heat pumps: 

➢ Hybrid heat pumps: 

• Solar thermal systems: 

+137,3% 

+228,6% 

+49,2% 

.,wam+o.orn•. Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 
i  Ewopeon Hooting Industry Updated 2 December 2021 

1.267.400 

7.061.500 

2.600 

57.600 

5.700 

NA 

140.000 

46.000 

151.000 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m2



ehi 

The Netherlands /1 
Q3 2021 vs. Q3 2020 

• Total Market: + 7,0 % 

➢ Gas condensing: +790% 

➢ Oil condensing: NA 

➢ Gas non condensing: 090% 

➢ Oil non condensing: NA 

➢ Biomass: NA 

➢ Heat pumps: 

• Solar thermal systems: 

NA 

NA 

osrodaxon of the 
European Heating Industry 

Date of presentation to EH  members: 20 October 2021 

93.200 

93.000 

NA 

200 

NA 

NA 

NA 

NA 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

M2 
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Additional slide comparing Q3 2021 
with Q3 2019 (no COVID). 

The Netherlands /2 
Q3 2021 vs. Q3 2019 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

Solar thermal systems: 

1Europeon Hooting Industry 

- 1,6 % 

-1,6% 

NA 

030% 

NA 

NA 

NA 

NA 

93.200 

93.000 

NA 

200 

NA 

NA 

NA 

NA 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m 2 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 24 



ehi 

The Netherlands /1 
Q1-Q3 2021 vs. Q1-Q3 2020 

• Total Market: +7,3% 

➢ Gas condensing: +7j2% 

➢ Oil condensing: NA 

➢ Gas non condensing: +16#7% 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

• Solar thermal systems: 

NA 

NA 

NA 

NA 

assodatA n of the 

European Heating Industry 
Date of presentation to EH  members: 20 October 2021 

319.300 

318.600 

NA 

700 

NA 

NA 

NA 

NA 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

M2 
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ehi 

Additional slide comparing 1 s# 3 quarters 
2021 with 10 3 quarters 2019 (no COVID). The Netherlands /2 

Q1-Q3 2021 vs. Q7-Q3 2019 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

• Solar thermal systems: 

osso , I- old» 
Evropoon Hooting Indvstry 

date of presentation to EHI members: 20 October 2021 

-0,8% 

-0,9% 

NA 

+ 40,0 % 

NA 

NA 

NA 

NA 

319.300 Pieces 

318.600 Pieces 

NA Pieces 

700 Pieces 

NA 

NA 

NA 

NA 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m 2 
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The Netherlands 
Estimates 2021 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

➢ Hybrid heat pumps: 

Solar thermal systems: 

elil Europeon Heating Industry 

+4#0% 

+4,0% 

NA 

0,0% 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 

445.700 

445.000 

NA 

700 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

mZ 
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ehi 

Poland /1 
Q3 2021 vs. Q3 2020 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

+1410% 

+14j3% 

➢ Oil condensing: 000% 

➢ Gas non condensing: +8#0% 

➢ Oil non condensing: 080% 

➢ Biomass: NA 

➢ Heat pumps: NA 

• Solar thermal systems: +17,3% 

euoda+rwád+e Date of presentation to EH1 members: 20 October 2021 
European Hoofing Industry Updated 2 December 2021 

124.100 

118.400 

200 

5.400 

100 

NA 

NA 

58.400 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

mZ 
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Additional slide comparing Q3 2021 
with Q3 2019 (no COVID). 

Poland /2 
Q3 2021 vs. Q3 2019 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

• Solar thermal systems: 

+2799% 

+ 30,1 % 

0,0% 

_ 5,3 oja 

030% 

NA 

NA 

-9,2% 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 ell1 anodoibr of fim 
Empean Heating Industry Updated 2 December 2021 

124.100 

118.400 

200 

5.400 

100 

NA 

NA 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

58.400 m 2 
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ehi 

Poland /1 
Q1-Q3 2021 vs. Q1-Q3 2020 

Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

• Solar thermal systems: 

ouOddlced0w 

Europeon Heating Industry 

+19,8% 

+1913% 

+25,,0% 

+2913% 

0,0 % 

NA 

NA 

+ 15,3 % 

311.300 Pieces 

294.600 Pieces 

500 Pieces 

15.900 Pieces 

300 Pieces 

NA Pieces 

NA Pieces 

146.800 m 2 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 
Updated 2 December 2021 
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ehi 

Additional slide comparing 1 st 3 quarters 2021 
with 1St 3 quarters 2019 (no cOVID). Poland /2 

Q1-Q3 2021 vs. Q1-Q3 2019 
..:K.: 

Total Market: +34,8% 

➢ Gas condensing: +37o3% 

➢ Oil condensing: +25#0% 

➢ Gas non condensing: +1,9% 

➢ Oil non condensing: 000% 

➢ Biomass: NA 

➢ Heat pumps: NA 

• solar thermal systems: -40,5% 

"UOCR Wtinre Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 
Europaon Heating Industry Updated 2 December 2021 

311.300 

294.600 

500 

15.900 

300 

NA 

NA 

146.800 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m2 
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ehi 

Poland 
Estimates 2021 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

➢ Hybrid heat pumps: 

Solar thermal systems: 

+14,4% 

+890% 

+ 16,7 % 

+16,9% 

090% 

+2090% 

+5091% 

+25,0% 

+24,1 % 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 
Updated 2 December 2021 

osard» 
European Heating industry 

557,100 

353.400 

700 

20.800 

300 

117.000 

64.400 

500 

200.000 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m2 
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ehi 

Spain /1 
Q3 2021 vs. Q3 2020 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

+818% 

+810% 

➢ Oil condensing: 000% 

➢ Gas non condensing: -100,0% 

➢ Oil non condensing: +22,6% 

➢ Biomass: 000% 

➢ Heat pumps: NA 

• Solar thermal systems: -74j8% 

asoodoro. dAr Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 
European Heating Industry 

72.600* 

64.800 

1.100 

0 

6.500 

200 

7.300 

3.400 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m2 

*Heat pumps not included in the total market to 
allow comparison with 03 2020 for which HPs 
data are not available 33 



ehi 

Additional slide comparing Q3 2021 
with Q3 2019 (no COViD). 

Spain /2 
Q3 2021 vs. Q3 2019 

• Total Market: +6,6% 

➢ Gas condensing: + 4,7 % 

➢ Oil condensing: 0,0% 

➢ Gas non condensing: -100$0% 

➢ Oil non condensing: + 35,4 % 

➢ Biomass: 0,0 % 

➢ Heat pumps: NA 

• Solar thermal systems: -76,4% 

onodownof" Date of presentation to EHI Execmembers: 20 October 2021 
European Hooting Industry 

72.600* 

64.800 

1.100 

0 

6.500 

200 

7.300 

3.400 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m 2 

*Heat pumps not included in the total market to allow 

comparison with 2019 (when HPs data not available) 34 



ehi 

Spain /1 
Q1-Q3 2021 vs. Q1-Q3 2020 

• Total Market: +41,6% 

➢ Gas condensing: +40j2% 

➢ Oil condensing: +3488% 

➢ Gas non condensing: 010% 

➢ Oil non condensing: +62s6% 

➢ Biom"ass: 000% 

➢ Heat pumps: NA 

• Solar thermal systems: -30,0% 

emadaftoof0w Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 
European Heating Industry 

250.700* Pieces 

227.000 

3.100 

100 

20.000 

500 

38.100 

41.100 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m 2 

"Heat pumps not Included in the total market 
to allow comparison with Ql-Q,3 2020 for 
which HPs data are not available 35 



Additional slide comparing 1 st 3 quarters 
2021 with 1 St 3 quarters 2019 (no COVID). Spain /2 

Q1-Q3 2021 vs. Q1-Q3 2019 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

+615% 

+416% 

+6#9% 

010% 

+37#0% 

250.700* 

227.000 

3.100 

100 

20.000 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

➢ Biomass: - 28#6% 500 Pieces 

➢ Heat pumps: NA 38.100 Pieces 

• Solar thermal systems: -41,7% 41.100 m2 

*Heat pumps not included in the total market to allow 

ll European i Heating Industry ossoclanw of 00 
Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 comparison with 2019 (when HPs data not available) 36 



ehi 

Spain 
Estimates 2021 

Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

➢ Hybrid heat pumps: 

• Solar thermal systems: 

+3212% 

+ 29,5 % 

+22,0% 

000% 

+2212% 

-12,5% 

+61 j7% 

NA 

-38,9% 
onodnkw of the 

Europeon Heating Industry Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 

431.800 

339.000 

5.000 

700 

27.000 

700 

60.000 

NA 

50.000 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

Pieces 

m 2 
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Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

+3j9% 

-1000% 

-20,0% 

➢ Gas non condensing: 010% 

➢ Oil non condensing: 010% 

➢ Biomass: +10)0% 

Heat pumps: +14j9% 

➢ Hybrid heat pumps: NA 

• Solar thermal systems: -20,3% 

1 enoctatim of t4 
European Heating Industry Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 

Updated 2 December 2021 

Switzerland 
Estimates 2021 

51.100 Pieces 

11.700 Pieces 

4.800 Pieces 

. 0 Pieces 

100 Pieces 

2,200 Pieces 

32.300 Pieces 

NA Pieces 

18.100 m2 

38 



5,5 % 

-8,0% 

+5218% 

000% 

010% 

NA 

NA 

+53s3%  

418.000 Pieces 

390.200 Pieces 

27.500 Pieces 

300 Pieces 

0 Pieces 

NA Pieces 

NA Pieces 

m2 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

Heat pumps: 

Solar thermal systems: 2.300 

ehi .noaaeaeof0w 
European Heating Industry 

39 Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 



ehi 

Additional slide comparing Q3 2021 
with Q3 2019 (no COV1D). 

United Kingdom /2 
Q3 2021 vs. Q3 2019 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

Biomass: 

➢ Heat pumps: 

Solar thermal systems: 

ospdotbe or di. 
European Heating Industry 

+6,9% 

+ 5,5 % 

+32,9% 

-25,0% 

0,0% 

NA 

NA 

+64j3%  

418.000 Pieces 

390.200 Pieces 

27.500 Pieces 

300 Pieces 

0 Pieces 

NA Pieces 

NA Pieces 

2.300 m 2 

Date of presentation to EHI members: 20 Odober202f 40 



ehi 

United Kingdom /1 
Q1-Q3 2021 vs. Q1-Q3 2020 

Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

• Solar thermal systems: 

of the 
European Healing Zing Industry 

+ 27,2 % 

+2512% 

+6518% 

+16,7% 

010% 

NA 

NA 

+108p3% 

1.417.100 Pieces 

1.325.200 Pieces 

91.200 Pieces 

700 Pieces 

0 Pieces 

NA Pieces 

NA Pieces 

7.500 m2 

Date of presentation to EHI members: 20 October 2021 
Updated 10 November 2021 
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ehi 

Additional slide comparing 1 st 3 quarters 
2021 with 1 st 3 quarters 2019 (no COVI©). 

±•.: 

United Kingdom /2 
-Q3 2021 vs. Q1-Q3 2019 

• Total Market: 

➢ Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

➢ Gas non condensing: 

➢ Oil non condensing: 

➢ Biomass: 

➢ Heat pumps: 

• Solar thermal systems: 

European Hewing Industry 

+12,4% 

+10,6% 

+47,6% 

-12,5% 

010% 

NA 

NA 

+70,5%  

1.417.100 Pieces 

1.325.200 Pieces 

91.200 Pieces 

700 Pieces 

0 Pieces 

NA Pieces 

NA Pieces 

7.500 m 2 

Date of presentation to EHl members: 20 October 2021 
Updated 10 November 2021 
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• Total Market: 

> Gas condensing: 

➢ Oil condensing: 

> Gas non condensing: 

Oil non condensing: 

Biomass: 

> Heat pumps: 

• Solar thermal systems: 

elli ,.Sswknw of tFw 
European Heating Industry 

Date of presentation to EHI members: 2 December 2021 

+11,2% 

+ 9,5 % 

+4696% 

+12,5% 

090% 

NA 

NA 

+7992% 

United Kingdom 
Estimates 

1.850.500 Pieces 

1.735.600 Pieces 

113.900 Pieces 

900 Pieces 

100 Pieces 

NA Pieces 

NA Pieces 

8.600 m2 

43 



Van:-

Verzonden: maandag 14 maart 202213:02 

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

@minbzk.nl> CC: 

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 Jetten? 
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> 

CC: @minbik nl> 

Onderwerp: 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 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 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 actles 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 Koninkrjksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

Turfmarkt 147 

Postbus 20011 

T-

2511 DP 

2500 EZ 

Den Haag 1 Zuid-20e etage 
Den Haag 



A66.4 

Van: 

orderwesp: 
Datum: 

@@L overleg op 14 apnl met aa de beDoldcen min~ 
woeredag 13 aprá 2022 17:24:13 

Telefoonnummer van 

Beste-

Er is door mij een foutje gemaakt met het telefoonnummer van-

Het nummer war ik had opgegeven is van een collega van-

Het moet zijn: 

Voor nu is het geen probleem maar ik wilde dit toch even rechtzetten 

Groet

 Forwarded mess e  
Van: 
Date: wo apr. om 0 :59 

@minb* nl> 

Sub'ect: RE: Bestuurli' overle o 14 april met o.a. de betrokken ministers 
To: 

Doe ik, dank je 

Van: 
Verzon e - n: w 
Aan: 
Onderwerp: 

7 
inpik nl> 

over eg op 14 april met o.a. de betrokken ministers 

Beste-

Alle drie de managers hebben toegezegd Jullie doen de verdere uitnodigingen? 

De contactgegevens zijn: 

-j.@ ntergas.l>i1. — 

climateforli.fe.nl... . . .. . . _ (1THO) 

Met vriendelijke groet, 



Thuis in energiebesparing 
Terug naar duurzaam 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestem. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bendd abusieveó{k aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meen 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 etetdronisàm 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 vn the electronic transmission of messages. 

Met vriendeli'ke groet, 

m 
E 

Thuis in energiebesparing 
Terug naar duurzaam 



A66.5 

Van: 

Aan:  

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

Pkincie Utrecht 
donderdag 29 juli 202111:49:12 
Ra000rt - Mooeliikheden voor de inzet van hybride warmteoomoen in de Drovinde Utrecht def.odf 

Hoi , 
Bijgaan een rapport over de mogelijke inzet van hybride warmtepompen in de provincie 
Utrecht. 
Ik weet dat de gemeenten Bunnik, Stichtse Vecht, Vijfheerenland en Wijk bij Duurstede bezig 
zijn met hybrides voor hun gemeenten. 
Van grijs naar groen is een van de opstellers van het rapport, zij kunnen je misschien helpen 
aan directe contactgegevens en een inschatting van welke gemeente / persoon graag zou willen 
meewerken Contact - Grijs naar groen Duurzame energie oplossingen voor vandaag en morgen.  
Directe contactgegevens (namen) mag ik niet zo maar delen en veel mensen zijn op vakantie 
nu. 
Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

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

T- 

2500 EZ Den Haag 



A66.6 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
BIJ~: 

donderdag 2 deo~ 202111:51.09 
1~1 FumpeRn market c;rmi%bra Q3 7071 aM "~ 2091 P-4bn~c rmdatExl 2 nrr 

2021-

Hoi -, 

Is bijgaande info interessant voor je? 
Met name als we denken via normering de Mono HR ketel uit te faseren en je ziet de grote 
groei hiervan in Europa dan is er nog wel weer wat te doen. 
Nog even een keer contact dit jaar? 

Met vriendeli'ke groet, 

m 
E 

Thuis in energiebesparing 
Terug naar duurzaam 



A66.7 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

; 
mn er emoproject 

donderdag 2 september 202118:01:10 
)0710903 NVI persheridtit hybride wamitepomrwx: AorY 

Dame, Heren, 
Eerder hebben jullie een concept persbericht ontvangen. Dank voor jullie reacties. Op verzoek 

hebben we echter het hele stuk met betrekking tot ons gezamenlijke project uit de publicatie 

geschrapt. Wat overblijft is de publicatie van onze businesscase. 

We zijn voornemens bijgaand bericht morgen uit te sturen. Jullie krijgen dit nu alvast ter 

informatie. 

Eventuele opmerkingen blijven uiteraard welkom. 

Met vriendelijke groeten, 



A66.8 

Van: 
Aan: - 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

publicatie ophoging ISDE 
dinsdag 7 december 202115:34:40 
publicatie wiiziaine ISDE oer 1-1-2022 stcrt-2021-48521.odf 

Hoi -, 
Vers van de pers: 
Vandaag is de wijziging van de ISDE met daarin de tariefsverhogingen voor isolatie en 
warmtepompen gepubliceerd in de StaatsCourant. Zie bijgevoegd of via 
https•//www officielebekendmakingen.nilstcrt-2021-48521.htmi 
Met vriendelijke groet, 

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 



a66.s 

•• 
Onde~ 
oatwn: ~ 

HR H~ 
u,Jufi zou zi:46:sz 

8ijla9e•: DIE 

Beste I 

Mede namens stuur ik je hierbij bijgaand tapport. We hopen dat het aan je 
verwachtingen voldoen. 
Kan ikje volgende week maandag erover bellen? Nu nog even met vakantie 

Met vnendeh*ke groet, 

m 
E 

Thras m, energiebesparing 
Terug naar duuywain 




