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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

dinsda• 31 au.ustus 2021 09:57 

FW: Urgenda-pakket klimaat gebouwde omgeving 

Ha- en-, 

We hadden het vorige week over hoe je geld naar hybride kan laten gaan. We komen nu in een brainstormfase over 

hoe je dit kan doen. Ik heb wat plussen en minnen verzameld voor de route via gemeenten. 

Wat is het idee: 

Een gemeente kan bv. 500 euro bijleggen voor een hybride warmtepomp (en een bedrag voor energiebesparing?), 

bij een wijkaanpak. 
De gemeente voert een verduurzamingscampagne in een wijk waarbij iedereen wordt ondersteunt en ontzorgt tot 

verduurzamen, en heeft dus eenmalig een financiële prikkel bij zich om de beweging in gang te stellen. ( Lijkt op de 

aanpak van een proeftuin Oldambt). 

Voordelen: 

- Je zorgt voor urgentie bij de bewoners; 
- Je zorgt voor gezamenlijke inkoop; 

- Je zorgt voor momentum in een buurt waardoor mensen mee gaan doen die anders moeilijk bereikt 

worden; 
- Een wijk wordt hiermee opgeknapt omdat de woningen meer waard worden en de energierekeningen lager; 
- Door groeperen kun je ook fysiek advies geven via bijvoorbeeld bewonersavonden, en gepaste financiering; 

- Ja kan inzetten op wijken waar de hybride pomp veel waarde toevoegt. 

Nadelen: 

- Je gaat hiermee niet altijd mee in natuurlijke vervangingsmomenten; 
Niet iedereen heeft toegang tot deze subsidie. Je wijk moet uitgekozen zijn; 

2022 is ambitieus; 
Mensen kunnen gaan afwachten tot hun wijk de voordelen krijgt. 

Groet, 

Van: — 

Verzonden: maandag 30 augustus 202119:12 

Aan: DGBRW - Directie Bouwen en Energie 

Onderwerp: Urgenda-pakket klimaat gebouwde omgeving 

Beste Bouwers! 

Er is zoals jullie ook al uit de media kunnen leen overeenstemming bereikt over substantieel klimaatpakket. 
De ingewijden weten over welke bedragen het gaat. Die staan in de fiches. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling 
dat wij deze bedragen noemen of delen met anderen buiten de departementen. Het gaat om een stevige impuls 
voor de jaren 2022-2024 voor versnelling isolatie en hybride en voor maatschappelijk vastgoed. Plus een bedrag 
voor de uitvoeringskosten van medeoverheden. En daarnaast ook nog extra middelen in kader van SDE++ voor 
warmte. 

Dit is gelukt dankzij onze inzet van velen in het traject Laura van Geest, het traject Ecorys met Maarten van 
Poelgeest en het traject beleidsrijke begroting. We hebben aangetoond dat de huidige middelen niet volstaan, 
laten zien dat Fit for 55% in 2030 nog veel meer van gebouwde omgeving gaat vragen en hebben ter 
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onderbouwing van onze claims degelijke fiches gemaakt die we nu hebben weten te verzilveren O! Uiteraard 
mede dankzij de inzet en vasthoudendheid van onze minister. Maar vooral heel veel complimenten voor al jullie 
werk in afgelopen maanden en het mooie samenspel onderling, maar ook met en mij in de 
afgelopen weken. Echt teamwork! Goede basis om verder te kunnen met afsluit ëv-oèg2Béi3 voor gemeenten en 
natuurlijk met de verdere voorbereiding voor de formatie. Maar dit is natuurlijk voor de komende jaren alvast heel 
goed nieuws! 

Inmiddels zijn we ook het gesprek over hoe de middelen effectief in te zetten al opgestart, want met Urgenda op 
de achtergrond dringt de tijd altijd, want in 2022 moet de uitvoering in volle gang zijn. Dus als het even kan 
willen we al per 1 oktober bestedingsplannen hebben om het geld van de aanvullende post bij FIN naar onze eigen 
begroting te halen. Moeten we gesprek met RVO opstarten, etc. Afijn, over nieuwe uitdagingen hoeven wij ons na 
deze zomer geen zorgen te maken J! 

Over wat dit voor ons betekent spreken we natuurlijk ook tijdens onze Directiedag op 9 september! 

z 



Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Maag 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Prinses Irenestraat 6 
2595 BD DEN HAAG 

Datum 28 oktober 2021 
Betreft Stimulering van de hybride warmtepomp 

Geachte Voorzitter, 

De hybride warmtepomp is een belangrijk warmtealternatief voor de cv-ketel en in 
veel gevallen een kansrijke techniek om reeds op korte termijn stappen te nemen 
in zowel het (stapsgewijs) verduurzamen van de woningvoorraad als het verlagen 
van het aardgasgebruik. Om optimaal gebruik te maken van de natuurlijke 
investeringsmomenten, bijvoorbeeld bij vervanging van ketelinstallaties, zet het 
demissionaire kabinet aanvullende stappen om deze techniek te stimuleren. 

Een hybride warmtepomp zal een belangrijke rol spelen in het reduceren van de 
CO2-uitstoot In de gebouwde omgeving en dan met name op de korte termijn in 
gebieden waar de komende 10 tot 15 jaar geen volledig aardgasvrije 
alternatieven, zoals een warmtenet, voorzien zijn (Kamerstuk 30 196, nr. 754 ). 
Bewoners en eigenaars kunnen ook in deze situatie al belangrijke stappen richting 
verduurzaming zetten door te isoleren en op het moment dat het hen past een 
hybride warmtepomp aan te schaffen. Met de installatie van een hybride 
warmtepomp kan het aardgasverbruik gemiddeld 60%1worden gereduceerd. Op 
de lange termijn kan de hybride warmtepomp in sommige gevallen ook een 
volledig aardgasvrij warmtealternatief zijn, in combinatie met duurzame gassen. 

In deze brief zal ik, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkr jksrelaties, allereerst ingaan op de aanvullende finandéle stimulering van 
de (hybride) warmtepomp waar in de begroting 2022 middelen voor zijn 
gereserveerd, vervolgens geef ik een stand van zaken van de motie Van der 
~Bontenbal (Kamerstuk 32 813, nr. 786) en tot slot neem ik uw Kamer graag 
mee in het actieplan hybride warmtepomp. 

Het kabinet zet In op drie sporen. Met het oog op effectief klimaatbeleid en 
draagvlak Is het van belang om op korte termijn in te zetten op 1) subsidiëring en 
op 2) stimulering, via afspraken met de sector en een publiekscampagne. Dit 
draagt bij aan opschaling, kostendaling en productverbetering van de hybride 
warmtepomp. Op deze manier wordt de hybride warmtepomp voor bewoners en 
gebouwelgenaren steeds meer haalbaar en betaalbaar. Dit biedt vervolgens de 
benodigde ruimte om na te denken over 3) de uitfasering van de cv-ketel, ofwel 

1 Gemiddeld kunnen aardgasreducties van 60% worden bere0ft, dit hangt echter sterk af van het type woning en 
installatie (Eco", 2021, Mande van de hybride warmtepomp voor de werntetransdya /n de gebouwde 

mag) 
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Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

Ons kenmerk 
DGKE-WO / 21257130 normering, zoals verzocht in de motie Van der Lee/Bontenbal. Elk van deze drie 

sporen wordt hieronder verder toegelicht. 

Financiële stimulering hybride warmtepomp via de ISDE 
De huidige'investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing' (ISDE) 
ondersteunt eigenaar-bewoners van koopwoningen, VvE's en zakelijke gebruikers 
door een deel van de investeringskosten te dekken voor verschillende duurzame 
technieken. Via deze regeling wordt onder meer subsidie verstrekt voor (hybride) 

warmtepompen. Vanuit het oogpunt van eenvoud gaat het daarbij om in de 
regeling vastgestelde subsidiebedragen. De hoogte van deze bedragen is op dit 
moment gebaseerd op het uitgangspunt dat de subsidie 20% van de gemiddelde 

totale Investeringskosten bedraagt. 

Gezien de gewenste opschaling van de inzet van (hybride) warmtepompen voor 

de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving en mede in het licht van, 
mogelijke normering van verwarmingsinstallaties in de toekomst worden de 
bovengenoemde subsidiebedragen in de ISDE verhoogd naar een niveau waarbij 

de subsidie 30% van de gemiddelde totale investeringskosten bedraagt. Hiermee 
zal de aanschaf van een (hybride) warmtepomp voor meer mensen aantrekkelijk 
worden en zullen er naar verwachting aanmerkelijk grotere aantallen (hybride) 
warmtepompen met ISDE-subsidie worden aangeschaft. Om dit mogelijk te 
maken wordt het budget voor de ISDE de komende drie jaar (2022 — 2024) 
verhoogd met in totaal € 282 miljoen2 Naast het op deze wijze aantrekkelijker 
maken van de aanschaf van een (hybride) warmtepomp wordt € 3 miljoen 

uitgetrokken voor een begeleidende publiekscampagne, als onderdeel van het 
actieplan hybride warmtepomp. 

Aanvullend op de beleidsmaatregelen voor de hybride warmtepomp wordt ook 
uitgewerkt hoe het Nationaal Isolatie Programma (NIP) wordt vormgegeven. 
Hierover wordt uw Kamer later geïnformeerd door de minister van Binnenlandse 

Zaken, en Koninkrijkrelaties. 

Actieplan Hybride Warmtepomp 
Om de gewenste opschaling te bereiken ter verduurzaming van de gebouwde 
omgeving is een samenwerking van alle betrokken partijen nodig. Om die reden 

stelt de sector, en verschillende brancheorganisaties, samen met de ministeries 
van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
een actieplan hybridè warmtepomp op. Het doel is om in de komende 3-4 jaar 
belemmeringen voor de hybride warmtepomp weg te nemen en op deze manier 
een robuuste basis te bieden voor de verdere uitrol van deze techniek. 

Stand van zaken Motie Van der Lee/Bontenbal 
Uw Kamer heeft op 9 juli jl. de motie Van der Lee/Bontenbal (Kamerstuk 32 813, 
nr. 786) aangenomen, die de regering verzoekt om 'normering voor te bereiden 

die de uitrol van hybride warmtepompen stimuleert'. 

2 De benodigde middelen zijn gereserveerd in de begroting van 2022 en ik zal pas tot uitgaven overgaan nadat uw 

Kamer en de Eerste Kamer de begroting hebben geautoriseerd. 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

Ons kenmerk 

DGKE-WO / 21257130 Op basis van de huidige ruimte is het kabinet reeds bezig met het in beeld 
brengen van de (juridische) haalbaarheid en de wenselijkheid van normering. Een 
definitieve analyse van de speelruimte voor normering en daaropvolgende 

besluitvorming is pas mogelijk na bekendwording van de voorstellen voor drie 
Europese richtlijnen. Ik licht dat hieronder nader toe. 

Zoals verzocht in de motie ben ik de mogelijkheden voor normering om de hybride 
warmtepomp verder te stimuleren aan het uitwerken. Ik zie normering als een 
belangrijk middel om in de toekomst op natuurlijke momenten zoveel mogelijk cv-

ketels in woningen en andere gebouwen te laten vervangen door duurzamere 
alternatieven, zoals de hybride warmtepomp. Hierbij hecht ik wel waarde aan het 

zorgvuldige proces dat partijen met elkaar in aanloop naar het Klimaatakkoord 
hebben doorlopen en de afspraak die daarin gemaakt is om eventuele prestatie-
eisen aan verwarmingsinstallaties pas na 2025 in te voeren3. 

Onder normering versta ik het uitfaseren van apparaten die volledig functioneren 
op fossiele brandstoffen, zoals de mono cv-ketel4, om deze op natuurlijke 

momenten te laten vervangen door duurzamere alternatieven, zoals de hybride 
warmtepomp. Het omgekeerde, een verplichting van de hybride warmtepomp als 
apparaat, is namelijk restrictiever voor de eindgebruiker en sluit daarnaast niet 
aan bij de juridische mogelijkheden die er op dit moment zijn om te normeren 

binnen Europese regelgeving. 

Voor het normeren van de hybride warmtepomp, begrepen als het uitfaseren van 

de mono,cv-ketel, zijn verschillende Europese richtlijnen van belang. De 
Ecodesign-richtlijn, de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) en de 
richtlijn hernieuwbare energie ( RED) zijn hierbij het meest relevant. De 

Ecodesign-richtlijn stelt eisen aan onder andere verwarmingsapparaten en bepaalt 
de interne-marktkaders voor de handel in deze goederen. De EPBD bevat 
regelgeving ten aanzien van de energieprestatie van gebouwen en de betreffende 

installaties in gebouwen. De RED ten slotte bevat regelgeving ter bevordering van 
energie uit hernieuwbare bronnen. 

De Ecodesign-richtlijn, de EPBD en de RED worden herzien in het kader van het Fit 
for 55-pakket van de Europese Commissie en de Renovation Wave-mededeling 

van de Commissie (Kamerstuk 22 112, nr. 2982)5. Het RED-voorstel is reeds 
gepubliceerd op 14 juli jl. Uw Kamer heeft hiervan een eerste beoordeling 
ontvangen via een BNC-fiche6. Het voorstel bevat een nieuwe verplichting die het 
gebruik van minimumniveaus van hernieuwbare energie in gebouwen voorschrijft, 
in lijn met de EPBD. Aangezien de EPBD later dit jaar wordt herzien, kan het 
kabinet nu geen goede inschatting maken van het effect en de reikwijdte van deze 
voorgestelde verplichting. Publicatie van het EPBD-voorstel is naar verwachting op 
14 december 2021. Publicatie van de herziene Ecodesign-richtlijn is naar 

7 Klimaatakkoord, p. 21. Link: Klimaatakkoord 1 Publicatie 1 Klimaatakkoord 
4 Het woord 'mono' in 'mono cv-ketel' duldt hier op het feit dat alleen op zichzelf staande cv-ketels worden 
uitgefaseerd. Een deel van de hybride warmtepompen kan namelijk aan een bestaande cv-ketel worden 

gemonteerd, waardoor volledige uitfasering van dit type cv-ketels averechts zou werken. 
6 'Fit for 55": het EU-Kllmaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit, COM (2021) 550 

Mnal. 
6 Fiche 1 Herziening Richtlijn hernieuwbare energie 1 Richtlijn 1 Rgksoverheid.nl 
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Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

Ons kenmerk 

DGKE-WO 121257130 verwachting in maart 2022. Uw Kamer ontvangt na publicatie een eerste 
kabinetsbeoordeling van deze twee voorstellen via een BNC-fiche. 

In lijn met het BNC-fiche voor de RED zet dit kabinet zich op EU-niveau, 
vooruitlopend op de publicatie van de EPDB en Ecodesign voorstellen en samen 
met gelijkgestemde lidstaten, in voor het realiseren van meer nationale 
speelruimte om normering mogelijk te maken. Uw Kamer zal hier in 2022 nader 
over geïnformeerd worden. 

Tot slot 
Samengevat, vertrouw ik erop dat deze maatregelen ertoe zullen leiden dat de 
hybride warmtepomp in de komende jaren een belangrijke bijdrage gaat leveren 
aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving en dat het voor steeds meer 
bewoners en gebouweigenaren een aantrekkelijk warmte-alternatief wordt. 

Hoogachtend, 

D. Ye5ilgöz-Zegerius 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie 
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A35.3 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

cG 
Onderwerp: 

zater!lag300 ober 2021 15:16 

@mrnezk nl; ; 
normering hybride voor ormatie, toc nog een paar a ematieven 

Hi allen, 

Ik weet dat er al over normering hybride is gesproken, maar een juridisch onhaalbare formulering In het RA Is ook 
zo wat. 

Dus toch nog een paar alternatieven: 
- We gaan een helder doel bieden voor leveranciers en gebouweigenaren middels een langetermljn 

perspectief op eisen aan energiezuinigheid en gebruik van hemieuwbare energie in gebouwen en 
Installaties. Om het voor Iedereen haalbaar en betaalbaar te maken om aan deze eisen te voldoen wordt 
eerst Ingezet op opschaling en kostendaling (verwijzing naar subsidie), of 
Voorbereiden van normering van verwarmingsinstallaties door middel van onder andere uitwerken van 
rendementseisen waar verwarmingsinstallaties op termijn aan moeten voldoen. Invoering van deze 
normering op het moment dat er voor Iedereen een haalbaar en betaalbaar alternatief is, of 
Hybride warmtepompen en andere zuinige verwarmingsinstallaties zijn nodig om voldoende energie te 
besparen. Deze zullen op termijn de norm worden in plaats van de CV-ketel. 

Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 Zuid-20e etage 
Postbus 20011 2500 EZ Den Haag 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken er 
Koninkrijksrelaties 

nota. Mede namens akkoord dp Kamerbrief EZK hybride 
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Aanleiding 
EZK heeft In de begroting 2022 áanvul.lendg middelen gekregen voor de 
stimulering ván hybiidé ►yarmtepomPen. De stas EZK infórmeert de TK met deze 
brief over de besteding. Geilen het belang van h• brlde warmtepompen vóor de 
opgave In de gebouwde omgeving en de samenhang met het Nationaal Isolatie 
Programma, wordt u geadvlseerd dë brief mede namens u te laten verzenden. 

eadviseerdsi besiui   

- U wordt gèádvisëerd akkoord te gaán met d inhoud van de briefen met 
verzenden mede namens u. 

- U wordt'verzocht uw ikkoord uiterlijk 26 október te geven i.v.m. verzendin 
door EZK voor hun begrotingsbehandeling. 

Kernpunten 

Inhoud brief 
- De brief Is een gezamenlijk product ván EZWen BZK. Er zijn geen 

geschllpuntén. 
- Inde begroting 2022 wordt E288 ml xtra'vrijgemaakt voor stimulering van 
'hybride w'armtepompe m . 4. Dit word rotendeels ingezet voor een 
ophogln'g van het ISDE subsidiépercentage n 20% naar 30% (gelijk aan de 
stimulering voor Isolatie) en een klein deel g•at'naar een publiekscampagne. 
EZK Inforéneert de TK Met deze brief over de11ze besteding. 
Daarnaast wordt ingegaan op de uitvoering van de motte van der 
kee/B"nbal. die oproept om normering voor te bereiden om hybride 
warmtepompen te stimuleren. De brief geef laan dat EU regelgeving verwacht 
wordt die'hiervoor relevant Is en dat daar op gewacht wordt voor definitief 
Invulling te geven.aan de motie. 

- Ten slotte wordt aangekondigd dat er met de sector gewerkt wordt aan een 
actieplan hybride warmtepomp tb.v. o.a. opschaling. 

Planning 
De nota van wijziging voor de begroting van£ZK gaat woensdag 27 oktober 
uit. Deze beleldsbrlef wordt tegelijk verzonden om de stimulering voor hybride 
warmtepompen verder toe te lichten. Beide komen zo op tijd voor de 
begrotingsbehandeling van EZK. U wordt daárom gevraagd uiterlijk 26 
oktober akkoord te geven op de verzending mede namens. 
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Pleidooi versnelling klimaatbeleid door klimaatcoalitie van bedrijven, 27 oktober 2021 
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2030 is volgend jaar! 
Klimaatdoelen 2030 vragen radicale versnelling besluitvorming 

Samenvatting 

Het behalen van het klimaatdoel van 2030 is nu al een race tegen de klok. Belangrijke 

klimaatoplossingen moeten uiterlijk in 2022 starten om operationeel te kunnen zijn in 2030, zoals de 

planning voor 10 GW extra wind offshore, het mogelijk maken van elektrificatie in de industrie, 

waterstofproductie en investeringen in warmte-infrastructuur en regionale elektriciteitsnetten. 

Vanwege de lange doorlooptijden voor vergunningen, nieuwe wetgeving en investeringen, kan het 

2030-doel alleen in zicht blijven als de nieuwe regering in de komende twee jaar alle kritische 

beslissingen neemt. Doet zij dat niet, dan moeten we mogelijk al in 2023 constateren dat het CO2-

doel van 2030 uit zicht is - en zal er minder geïnvesteerd worden in de duurzame versterking van 

onze economie. 

Een Klimaatcoalitie van bedrijven' en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie ( NVDE) pleit 

voor een radicale versnelling van besluitvorming zodat grote CO2-reductie maatregelen tijdig worden 

gerealiseerd. Het betreft maatregelen, die beslissend zijn voor de realisatie van het doel in 2030 en 

de ' Road to Zero' in de jaren daarna. De versnelling van besluitvorming betreft onder meer: 

• Duidelijkheid rond investeringen in infrastructuur voor grote CO2besparingsprojecten 

(warmte, elektriciteit, waterstof en CO2), 

• Verkorting van (vergunnings)procedures, 

• Flankerende wet- en regelgeving en 

+ Financieringsmogelijkheden, 

• Duidelijke en werkbare kaders ten aanzien van ruimtelijke ordening. 

' Eneco, Shell, Vattenfall, TenneT, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Gasunie, Stedin, Dow, Enexis, 
Ennatuurlijk en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) ondersteunen dit pleidooi. We nodigen 
andere bedrijven en organisaties van harte uit om dit pleidooi ook te ondersteunen. Mail aub naar 

communicatiePnvde.nl 
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Klimaatdoel 2030 vergt een versnelling van de CO2-reductie met factor 5 

In de periode,1990-2019 (3í) jaar) heeft Nederland volgens het CB5.18 procent broeikasgassen (40. 

Mton opeen totaalvan 220 Mton) verminderd, ofwe,1,3 Mton per jaar. In de periode, 2020-2030 is 

nog een reductie van ca 68 Mton,npdig c m #et Nederlandse klimaatdoeLvan 49 procent in 2030 te 

halen, ofwel 6,8 Mton per jaar. Dit betekent datde,jaarlijkse emissiereductie,in Nederland meteen 

,factor., S moet versnetlenl Djt is nog zonder de extra reductiemaatregelen die nodig zijn om de 

Europese kltmaatdoetstelling,van,55 procent te halen. Incrementete stappen volstaan niet meer. 

Radicale versnellingen van besluitvormingszijn op korte termijn nodig. 

Deel 11 van dit pleidooi bevat een overzicht van de belangrijkste (beleids)beslissingen voor ieder van 

de grote klimaatoplossingen die in de komende twee jaar moeten zijn genomen om deze 

operationeel te krijgen in 2030. Waarbij opgemerkt dat voor enkele klimaatoplossingen geldt dat 

2022 een sleuteljaar is en er slechts nog één jaar rest om kritische beleidsbeslissingen te nemen. 
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Deel 1: 2030 is volgend jaar 

Teruggerekend vanaf 2030 hebben we nog twee jaar 

De eerste twee jaar van het nieuwe kabinet zijn bepalend voor de haalbaarheid van het klimaatdoel 

in 2030. Zaken als (in)directe elektrificatie in de industrie, de bouw van windparken op zee, de 

opbouw van waterstofinfrastructuur, en het bouwen van nieuwe warmtebronnen (zoals 

aquathermie en geothermie) hebben volgens een studie van CE Delft2een gemiddelde doorlooptijd 

van acht tot tien jaar indien je alles meeneemt, zoals de benodigde netverzwaring en-uitbreiding, 

beleidsbeslissingen, vergunningsprocedures, aanpassen en toepassen van subsidieregelingen, en de 

zakelijke besluitvormingsprocessen en investeringsbesluiten. De doorlooptijden zijn bij uitstek lang 

voor oplossingen die meer sectoren raken, zoals bij (offshore) elektrificatie en de daarvoor 

benodigde uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur. Bij deze systeemintegratie is het nog 

ingewikkelder om risico's te verlagen en investeringsbesluiten op elkaar af te stemmen. 

Comprimeren van de doorlooptijden is essentieel. Regeren is vooruitzien: teruggerekend heeft het 

nieuwe kabinet dus geen negen jaar, maar slechts twee jaar om alle belangrijke beleids- en 

investeringsbeslissingen te nemen. 

Versnellen projecten door nieuwe tijdsnorm 

De reali'satie`van grote, projecten voorde energietransitie duurt vaak 8:a 10 jaar. Zowel,voor het 
verbouwen van fabrieken, voor de aanleg van energie-infrastructuur als,bijvoorbeeld v 

• 
de hnuw. 

van eeq windpark. Daarbij duurt het bouwen zelf vaak zo'n twee tot drie jaar, de beslissingen en 

vergunningen duren drie tot acht jaar. Heel concreet: het duurt gemiddeld 7 jaar om een 

transformatorstation te realiseren, terwijl de feitelijke aanleg hooguit twee jaar in beslag neemt. 
Ruimtelijke en vergunningsprocedures nemen de rest van de tijd in beslag. 

Wij pleiten er daarom voor om die tijden gelijk te trekken: als het bouwen lukt in maximaal 2 jaar, 

moet. het vergunnen'inclusief alle andere beleidsbeslissingen ook lukken in 2 jaar. Ons voorstel is dat 
er een tijdsnorm komt met een maximale doorlooptijd van 2 jaar. Daarbinnen moet de 
,noodzakelijke borging van zorgvuldigheid, weging van andere belangen, draagvlak en inspraak goed 

zijn geregeld. . 

Wederkerigheid 

Het realiseren van grote klimaatoplossingen komt in een tijd dat energieprijzen historisch hoog staan 

en het draagvlak gemakkelijk verloren gaat. Een zodanige verdeling van lusten en lasten zodat 

iedereen de energietransitie kan meemaken is daarvoor van groot belang. 

De realisatie van het klimaatdoel in 2030 is alleen mogelijk met een beleidskader van de overheid dat 

zowel de wortel als de stok hanteert. Om private investeringen aan te jagen is het nodig CO2-

2https://www.nvde.ni/wp-
content/uploads/2021/02/CE Delft 200408 Doorlooptiiden Investeringen Elektrificatie def.pdf 
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beprijzing3en normering' slim te combineren met klimaatsubsidies. Daarbij past het ook om 

wederkerige prestatieafspraken te maken tussen overheid en bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld 
daarvan was de opschaling van wind op zee: de overheid die toezegt 3.500 MW windenergie op zee 

capaciteit aan te besteden met een aparte SDE-subsidie en een sector die 40 procent kostenreductie 
realiseert door innovatie en opschaling en uiteindelijk subsidieloze parken bouwt en de marktrisico's 

volledig zelf draagt. 

Bedrijven hebben de overheid nodig, maar moeten zelf ook sneller en fundamenteler leiderschap 
tonen. Wij roepen dan ook ieder bedrijf en sector op, om aan te geven met welke roadmap van 
maatregelen zij volledig CO2-neutraal willen zijn. Ook dit zou binnen twee jaar klaar moeten zijn, net 
als onze vraag voor beleid. Dit biedt de overheid en andere actoren dan ook weer de mogelijkheid 
om daar beter op in te spelen, maatwerkafspraken te maken, regie te voeren en samen te werken 
aan de ontbrekende schakels en het wegnemen van belemmeringen. 

Maak slim gebruik van beschikbare middelen 

De zeven grote kilmaatoplossingen in Deeldl van dit pleidooi vergen naast honderden miljarden aan 
private investeringen ook tientallen extra miljarden aan investeringen en subsidies van de overheid 

tot 2030, Slim gebruik van reeds beschikbare of aangekondigde middelen kan daarbij helpen: 

• De EU gelden in de Recovery en Resilience. Facility ( RRF) met totaal 5,6 miljard euro voor 

Nederland; 

• Beter benutten van de SDE++ budgetten kan tenminste 500 miljoen euro per jaar opleveren 

die weer ingezet kunnen worden voor extra CO2-reducerende projecten. Deze ruimte 

ontstaat door de hogere CO2-prijzen als gevolg van het Fit-for-55 programma waardoor 

minder subsidies nodig zijn. Dit veegt wel dat budgetreserveringen voor nieuwe SDE++ 
projecten gebaseerd worden op actuele voorspellingen van verwachte CO2-prijzen. De 

analyse van CE Delft bevat daarnaast andere aanbevelingen om de structurele 

onderbenutting van de SDE++ te voorkomen; 

• Het fit-for-55 van de Europese Commissie stelt: 'De lidstaten moeten al hun inkomsten uit 
de ETS-handel In emissierechten aan klimaat- en energie gerelateerde projecten gaan 

besteden.' De totale opbrengst hiervan is afhankelijk van de hoeveelheid geveilde rechten 

en de CO2-prijs, maar zal naar schatting tenminste 1 miljard euro per jaar bedragen voor 

Nederland; 

• Groelfonds 4 miljard euro per jaar. 

3 Hierbij is het belangrijk dit zoveel mogelijk in Europees verband te doen om de concurrentiekracht van Nederland te 

behouden. Het Fit-for-55 pakket van de Europese Commissie (incl. versterking van het ETS) dient daarom zo snel mogelijk 
ingevoerd worden, mede met hulp van Nederlands leiderschap. 
Bewezen succesvolle normering betreffen de Europese CO2-normen van nieuwe personenauto's en de energienormen van 

energieverbrui kende apparaten (Ecodesign richtlijn). Voorbeelden van mogelijke minimum normen zijn die voor het 
energieverbruik van bestaande gebouwen en woningen, verwarmingsketels of de CO2-inhoud van elektriciteit en gas die 
leveranciers aan hun klanten leveren. 
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Deel 11: gevraagde besluiten per klimaatoplossing 

Bij iedere grote klimaatoplossing gaat het om complexe en samenhangende investeringen die snel 
gecoordineerd in gang moeten worden gezet. Daarbij is het van belang om meteen verder vooruit te 

denken, voorbij 2030. 

Bij ieder van onderstaande klimaatoplossingen wordt een overzicht gegeven van ( i) het noodzakelijke 
operationele doel van de maatregel in lijn met het CO2-reductie van 49 procent in 2030, (ij) de 
doorlooptijd tot operationele status; en ( iii) de belangrijkste besluiten en acties die uiterlijk in 2022 
van start moeten gaan. Onderstaande maatregelen houden nog geen rekening met een ophoging 

van de CO2-reductie opgave als gevolg van een vertaling van het 55 procent doel van de EU naar 

Nederland. 

1. Windenergie op zee 

Doel 
Doel is om de operationele capaciteit van 4,5 GW in 2023 te verhogen naar 21 GW in 2030. Dit is 
gebaseerd op de afspraak van ca. 11 GW uit het Klimaatakkoord aangevuld met 10 GW die nodig is 
vanwege extra vraag naar elektriciteit en waterstof (zie maatregel 2). De ambitie van 21 GW houdt 
nog geen rekening met de extra CO2-reductie-opgave en groene waterstof-doelen in het Europese 

Fit-for-55 pakket' . 

Doorlooptijd 
De doorlooptijd van wind op zee bedraagt tussen de 7 en 10 jaar (CE Delft, 2021). 

Tijdlijn realisatie extra wind op zee in 2030 
2020 2021 2022 202 2025 2026 2027 

Extra wind op zee Ind. aanlanding 

r--f Bandbreedte ■ wenntty.n 
engln~. 

3 Vergunningen 
subsidketrolt<:t 

3 RnaneteMg,ccxstre[Oe 
enaan:dWtuK 

• 

Noodzakelijke besluiten en acties in de tijd 

• Zorg voor een aanvullend ontwerp Programma Noordzee voor de aanwijzing van de benodigde 
gebieden en neem kavelbesluiten op de Noordzee van 10 GW extra en maak uiterlijk in 2022 de 
routekaart bekend. 

• Tref daarnaast voorbereidingen voor de doorgroei van wind op zee van 28 tot met 72 GW in 

2050 additioneel aan het Klimaatakkoord. Betrek daarbij ook een besluit tot aanleg van 
internationale energie hubs (waaronder mogelijk een energie-eiland) in de Noordzeel. 

• Organiseer open tenders voor de extra 10 GW verdeeld over de periode 2023-2027 en laat 
TenneT de ontwikkeling van bijbehorende infra en substations uiterlijk in 2022/23 beginnen. 

• Garandeer gelijkwaardige groei van de vraag naar hernieuwbare elektriciteit en daarmee de 
investeringszekerheid van subsidieloze windparken door verdere stimulering van CO2-vrije 

elektrificatie (direct en via waterstof); zie punten 2 en 3. 

5 Dit betreft o.a. 50% groene waterstof in de industrie, 2,7% groene waterstof in transportbrandstoffen ( REDIII) en 0,7% 

doel van synthetische brandstoffen voor de luchtvaart. 
6Denemarken is gestart met een besluitvormingsproces m.b.t. een energie-eiland en neemt uiterlijk in 2023 een 

investeringsbeslissing. 
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« Zorg voor aanlanding van het extra windvermogen op zee voor 2030 direct bij grote 

verbruikscentra als industrieclusters, zoals opgenomen in het Klimaatakkoord en waarborg dat 
de elektriciteit ook daar door de industrie wordt afgenomen 

2. Directe elektrificatie door o.a. hybride e-boilers 

Doel 
Stel een beleidsdoel voor extra elektrificatie ten opzichte van het Klimaatakkoord van tenminste 42 

TWh in 2030'. Hiervan dient tenminsté 30 TWh extra (directe en indirecte) elektrificatie in de 
industrie te worden gerealiseerd conform aanbevelingen van de Routekaart Elektrificatie. Er is hierbij 

nog geen rekening gehouden met extra vraag vanuit de gebouwde omgeving en mobiliteit'. Voor de 
productie van 42 TWh is ongeveer 10 GW extra capaciteit aan windenergie op zee nodig. Indien de 
extra elektrificatie volledig wordt voorzien met extra hernieuwbare bronnen bedraagt de CO2-
reductie tot 9 Mton'. Voor wat betreft de inzet van directe elektrificatie, zoals hybride e-boilers, 
moet rekening worden gehouden met wat dit op korte en lange termijn betekent voor het 
elektriciteitsnet en met een vergelijking van de systeemkosten van alternatieven, zoals waterstof. 

Doorlooptijd 
Grootschalige warmtepompen en elektrische boilers in de industrie en gebouwde omgeving kunnen 
gerealiseerd worden binnen vijf tot tien jaar. De ondergrens van vijf jaar is alleen haalbaar als er geen 
netverzwaring nodig is. 

1Tijdlijn keten realisatie hybride elektrische boiler in 2030 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Verzwaring elektriciteitsnet 

Verhoging aansluitwaarde 

elektriciteitsnet 

Hybride elektrische boiler 

1 2018 )  

rneclo 
2016 

Totaalketen 

H Bandbreedte 5 planningen 
enghreerhg 

U Vergunning en 
subsidietralect 

a Finandering,canstructie 
enaanslWOng 

L.-.._—.-w...._..___._— —...... —  — 

Conform het advies aan de minister van EZK van de Stuurgroep 'Extra opgave' van het Klimaatakkoord. 

8 Een onderzoek van CE Delft ( 2020) in opdracht van TenneT, schat de extra vraag naar elektriciteit in de gebouwde 
omgeving en mobiliteitssector in op 6 tot 18 TWh in 2030 t.o.v. het verbruik in 2018. Zie https://ce.nl/wp-
content/uploads/2021/03/CE Delft 190446 Elektrificatie en Vraagprofiel TenneT.pdf  
9 indien in de extra elektriciteitsvraag van 42,0 TWh op ieder moment kan worden voorzien met extra hernieuwbare 
elektriciteitsproductie, dan bedraagt de emissiereductie door elektrificatie in de industrie 9,3 Mton. Indien wordt uitgegaan 
van de jaargemiddelde CO2-emissiefactor in 2030 voor Nederland uit de Klimaat- en Energieverkenning 2020, dan bedraagt 
de emissiereductie door elektrificatie in de industrie 4,0 Mton. (TNO/DNV-GL, 2021). 
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Noodzakelijke besluiten en acties in de tijd 

• Creëer in de SDE++ een separaat schot voor industriële elektrificatie, zodat beschikbare 

elektrificatietechnieken voor 2030 worden toegepast. 

• Verhoog het volume subsidiabele uren wanneer elektrificatie-technieken aantoonbaar 
hernieuwbare elektriciteit gebruiken zodat CO2-reductie is gegarandeerd lo 

• Besluit uiterlijk in 2022 op welke plekken elektriciteitsnetten moeten worden uitgebreid en 

verzwaard dan wel extra opslag- en flex-oplossingen of waterstof moet worden ingezet om de 

(extra) elektriciteitsvraag vanuit de vraagsectoren voor 2030 te faciliteren. Stem daarom 
programmatisch de investeringen in industriële elektrificatie en in de infrastructuur af via het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat ( MIEK) en continueer dit na 2030. 

• Besluit uiterlijk in 2022 over een versterking van de kapitaalspositie van de regionale 

netbeheerders, zodat de komende jaren de enorme investeringen in de regionale netten tijdig 

worden gerealiseerd. Voldoende eigen vermogen is randvoorwaardelijk om deze investeringen te 

kunnen financieren. In aanvulling op de bestaande aandeelhouders, ligt er ook een rol voor het 

Rijk om de kapitaalspositie van de netbeheerders te versterken" 

• Verhoog op korte termijn de capaciteit van het elektriciteitsnet en de betaalbaarheid ervan door 

flexibele middelen (zoals opslag, conversie en vraagsturing) te stimuleren en door aanpassing van 

de tariefstructuur van elektriciteitsnetten. Besluit uiterlijk in 2022 in samenspraak tussen het 
Rijk, netbeheerders en marktpartijen welke aanpassing van wet- en regelgeving hiertoe de beste 

route is. 

3. Opschalen grootschalige groene waterstof inclusief import 

Doel 
De EU-ambities (en beoogde bindende doelstellingen) komen voor Nederland overeen met 7 GW 

waterstof, waarvoor zowel import en/of eigen productie ingezet kan worden. Voor binnenlandse 

productie: Realiseer 500 MW productie in 2025 en garandeer dat 3 tot 4 GW minimaal operationeel 

is in 2030 conform het Klimaatakkoord. 
Daarnaast heeft Nederland de ambitie om zich te positioneren als hub in Noordwest-Europa voor de 

invoer en doorvoer van waterstof, en één van de koplopers te zijn in deze ontwikkeling van 

import/export ketens. De doelstelling voor de import van groene waterstof naar Nederland is 3-4 GW 
in 2030. 12 

Doorlooptijd 
De gemiddelde realisatietermijn van waterstofproductie uit elektrolyse en van opslag is gemiddeld 

acht tot dertien jaar en mede afhankelijk van de noodzakelijke netinfrastructuur, de tijdige 
beschikbaarheid van voldoende groene elektriciteit en investeringen ten behoeve van de afzet. 

10 gijvoorbeeld een subsidie 6000 uur voor de onrendabele top van een elektrische boiler die een gasboiler vervangt en de 

elektriciteit wordt afgenomen van een subsidieloos offshore windpark. Dit zou aangetoond kunnen worden door een 
stroomafnamecontract ( PPA) en garanties van oorsprong (GvOs) van hetzelfde windpark. 

11 werk, in lijn met het advies uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Financiering Energietransitie, uit hoe de kapitaalbasis van de 

regionale netwerkbedrijven door het Rijk versterkt kan worden, aanvullend op een kapitaalstorting van de huidige aandeelhouders. 

13 20210422-csww-inbreng-subgroep-import-export.pdf (nationaalwaterstofprogramma.nl) 

7 Pleidooi versnelling klimaatbeleid - Klimaatcoalitie van bedrijven 



f . _ -

Tijdlijn keten realisatie grootschalige waterstofproductie uit elektrolyse in 2030 

2020 2022 2023 2024 2030 2026 2028 2027 2029 2025 

Verzwaring elektriciteitsnet 

(HS) 

Verhoging aansluitwaarde 

elektrititeltsnet (HS) 

Elektrolyser 

Totaalketen 

Realisatie 

waterstofinfrastructuur 
~Mciodevo11•6'!►11 . . . . 27) 

i--+ Bandbreedte Planningen 
engineering 

3 vergunningen U FinandennB.cOnsttunfe 
subsidietraject en aanslidtFng 

• 

Noodzakelijke besluiten en acties in de tijd 

• Maak in 2022 een wederkerige prestatieafspraak tussen de Rijksoverheid, netbeheerders 

(nationaal en regionaal) en marktpartijen voor waterstofproductie analoog aan die van wind op 

zee in het Energieakkoord uit 2013 voor de doorgroei vanaf 500 MW in 2025 naar ten minste 4 

GW in 2030. 

• De wederkerige prestatie 'Opschaling groene waterstof' bestaat tenminste uit de volgende 

elementen: 

0 De Rijksoverheid stelt uiterlijk in 2022 een uitrolpad vast voor het volume aan 
waterstofproductie via elektrolyse dat ieder jaar in de periode 2025-2028 zal worden 
getenderd (zowel onshore als offshore) tot een totaal van 4 GW eind 2028. Tenders 

lopen daarbij op in grootte om innovatie en leerervaringen beter te benutten. 

Uitgangspunt is dat nog tenminste 2 jaar nodig is voor de bouw, na subsidiebeschikking. 
0 Het bedrijfsleven committeert zich tot 2030 aan een in overleg met het Rijk nader te 

bepalen kostenreductiepad van 40 tot 65 procent 13 per ton geproduceerde groene 

waterstof bij uitbouw naar 3-4 GW en de afname van stroom van hernieuwbare bronnen 

zodat maximale CO2-reductie wordt gegarandeerd". 

• De Rijksoverheid en netbeheerders stellen in 2022, maar uiterlijk 2023 in samenspraak met 

marktpartijen een landelijke en regionale waterstofinfrastructuur vast, waarbij zoveel als 

mogelijk gebruik gemaakt wordt van de bestaande gasinfrastructuur. Daarbij moet worden 

gezorgd voor een uitrolplan van de landelijke waterstofinfrastructuur waarin de conclusies van 
Hyway27 worden meegenomen, met inachtneming van het PIDI programma's en passend bij de 

ambitie van 4 GW tot 2030 en doorgroei in de jaren daarna. 

• De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven zorgen, in aanvulling op de conclusies uit 

HyWay27, voor finale besluitvorming en finale investeringsbeslissing uiterlijk medio 2023 of en 

hoe een directe waterstofverbinding van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot en het 

Ruhrgebied (Deltacorridor) vanaf 2026 noodzakelijk is en operationeel kan zijn. 

• Maak experimenten en pilotprojecten met waterstof door netbeheerders in bestaande 

gasnetten wettelijk mogelijk. 

13 In Klimaatakkoord (p. 175) wordt uitgegaan van een kostenreductie van 65% indien vanaf 2020 wordt geïnvesteerd in 3 

tot 4 GW. 
24 Deze koppeling kan worden bereikt door het overleggen van een PPA incl. Gv0's van dezelfde hernieuwbare bron. 

Daarnaast zorgt de Rijksoverheid ervoor dat de groei van elektrificatie en hernieuwbare stroomproductie gelijke tred houdt 

in de tijd). 

ts https://www.riiksoverheid,nl/documenten/publicaties/2021/05/20/programma-infrastructuur-duurzame-industrie-plan-

van-aanpak  
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4. Warmtenetten en groei (rest)warmtebronnen 

Doel 
De realisatie van 750.OÓ0 extra woningen en gebouwen op warmtenetten inclusief de benodigde 
nieuwe hernieuwbare warmtebronnen (geothermie, aquathermie, WKO), etc. en restwarmte 
uitkoppeling. Deze doelstelling is in lijn met de afspraken uit het Klimaatakkoord en is cruciaal voor 

de realisatie van 3,4 Mton CO2-reductie in de gebouwde omgeving. 

Tijdlijn keten realisatie MTwarmtenet met centrale warmtepomp en aqua- en geothermie in 2030 

2020 2021 2022 2023 202. 2025 2028 2022 2028 2029 2030 

Verzwaring elektriciteitsnet 

Verhoging aansluitwaarde 

Aqua- en geothermie 

PAT-warmtenet 

Totaalketen 

f--i Bandbreedte a Planningen ■ Verrnningen 
engineering suMidietr*it 

u faunnering, construcoe 
en aamiultlng 

::.. ..-.. . ... ..........._..._. _.....• ..___"_..d,..._..•.r..•:___'._-'______.•••___s 

Doorlooptijd 
De doorlooptijd van de aansluiting van een stadswijk op een nieuw warmtenet inclusief ontwikkeling 
van een warmtebron ligt tussen 5 en 15 jaar. De termijn van 5 jaar is alleen mogelijk als er al een 
warmtenet en beschikbare bronnen in de buurt liggen en er geen enkele tegenvaller in het proces 
optreedt. 

Noodzakelijke besluiten en acties in de tijd 
• De invoering van een nieuwe Warmtewet uiterlijk per 1 januari 2023 inclusief 

duurzaamheidseisen en vernieuwde prijsregulering (kostprijs-plus) die essentieel is voor de 
betaalbaarheid en het investeringsperspectief voor nieuwe en bestaande netten. 

• Een besluit in 2022 voor het versterken van de uitvoeringskracht van gemeenten (budget & 
competenties) voor het voeren van regie in warmtetransitie en bijbehorende instrumenten om 
bij een wijkgerichte aanpak ook daadwerkelijk de volledige wijk te kunnen verduurzamen. 

• Tijdige aanwijzing van warmtekavels door gemeenten voor de exploitatie van collectieve 
warmtesystemen uiterlijk in 2025 zodat 750.000 extra woningen daadwerkelijk in 2030 zijn 

aangesloten. 

• Vaststelling van een subsidieregeling in 2022 die tot 2030 investeringszekerheid geeft voor de 
dekking van de onrendabele top van zowel de aansluitkosten als de inpandige kosten voor 

woningeigenaren (streven naar woonlastenneutraliteit). 

• Een aanpassing van de SDE++ in 2022 zodanig dat warmtebronnen (geothermie, aquathermie, 
restwarmte, groen gas, elektrische boilers, warmtepompen) in zowel de gebouwde omgeving als 
de industrie voldoende in aanmerking komen voor subsidie. Bijvoorbeeld door een 'schot' in de 
SDE++ te plaatsen waardoor alle warmtebronnen met elkaar concurreren en niet meer met 

andere technieken zoals CCS, zon en wind. 
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5. (hybride) Warmtepompen woningen 

Doel 
De omschakeling van 1 miljoen 100 procent aardgasgestookte bestaande woningen/gebouwen naar 
meer duurzame opties zoals ( hybride) warmtepompen en duurzame gassen tot 2030. Volgens de 
Gasmonitor 16 van Natuur & Milieu werden er in 2020 ca 65.000 hybride en oll electric 
warmtepompen geïnstalleerd, maar het overgrote deel betrof nieuwbouwwoningen. Bij de hoge 

gasprijzen en de voorgestelde verlaging van de belastingen op elektriciteit, in combinatie met de 
aanschafsubsidie (ISDE) zal deze omschakeling voor de gemiddelde woning per saldo leiden tot 
lagere maandlasten over de levensduur van de hybride warmtepomp. Dit verlaagt ook de 

afhankelijkheid van Nederland van de import van aardgas. 

Doorlooptijd 
De doorlooptijd van de installatie van een ( hybride) warmtepomp in een enkele woning kan binnen 
een maand, maar het volume van 1 miljoen woningen vergt een grootschalige en wijkgerichte 

aanpak. Uitgaande van een omschakeling in een natuurlijk vervangingsmoment van een 
conventionele gasketel moet in de komende 9 jaar gemiddeld meer dan 25 procent van het jaarlijks 

ca. 400.000 vervangingsvolume van HR-ketels overstappen op een (hybride)warmtepomp. 

cumulatieve Instal atie (hybride)warmtepompen 2022-2030 
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Noodzakelijke besluiten en acties in de tijd 

• Ophoging ISDE-regeling en aanvulling met nieuwe instrumenten zoals vouchers in eerste helft 
2022 om 1 miljoen woningen om te laten schakelen en te combineren met isolatiemaatregelen. 
Voor een effectieve inzet van schaarse middelen en het realiseren van schaalvoordelen, is het 

aan te bevelen de subsidies maximaal te benutten voor de wijken die door gemeenten voor 2022 
worden aangewezen om voor 2030 te verduurzamen conform de Transitie Warmte Visie (TWV). 

• Verlagen van de belastingen van elektriciteit zodat de terugverdientijd van een gemiddelde 
hybride warmtepomp maximaal 7 jaar bedraagt". Concreet; door het afschaffen van de ODE op 

elektriciteit voor zowel huishoudens als bedrijven en door de verlaging van de energiebelasting 
op elektriciteit (voor de compensatie van hoge energieprijzen) structureel te maken na 2022. Dit 

levert een gemiddeld huishouden een lastenverlichting op van ruim 300 euro/jaar. 

• De aankondiging en voorbereiden van de invoering van een CO2-norm voor de verkoop van 

nieuwe verwarmingstechnieken. De efficiencynorm moet uiterlijk in 2025/2030 ingaan en de 
verkoop van 'stand alone' gasketels uitfaseren. De hybride ketel/warmtepomp wordt dan het 
minimum dat nog verkocht wordt door de installateur. Deze aanpak is analoog aan de CO2-norm 
voor bijvoorbeeld personenauto's en de energie-efficiency normen voor apparaten zoals 
koelkasten en verlichting. 

16 https://www natuurenmilieu.nI/wp-content/uploads/2021/10/NM-Gasmonitor-2021.pdf 

17 De TvT van 7 jaar is een vergelijkbaar uitgangspunt als gebruikt wordt bij de salderingsregeling van zon-pv 
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6. CO2-afvang en opslag (CCS) 

Doel 
Tijdige realisatie van de CCS infrastructuur en opslag opgave (met een cap op de maximale 
hoeveelheid subsidiabele CCS van 9,7 Mton" voor industrie) door te investeren in een CCS-systeem 
in plaats van stand-clone CCS-projecten. Doel is dat er een CO2-transport- en opslagsysteem 
gerealiseerd wordt dat modulair uit te breiden is en CCS samen met andere klimaatmaatregelen kan 

bijdragen aan het -55 procent doel. 

Doorlooptijd 

Tijdlijn realisatie CCS in 2030 
2020 

Doorlooptijd CCS infrastructuur 
en opslag 
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Noodzakelijke besluiten en acties in de tijd 

• Zorg dat het minimum volume van 5 Mt/jaar voor het Aramis CCS project tijdig gefaciliteerd 
wordt in de SDE++ en het vergunningenproces zodat het project vóór 2027operationeel is 19 . 

• Stimuleer het gebruik van waterstof, gemaakt uit onvermijdelijke restgassen uit industriële 

processen (incl. bio-raffinage en chemie), in de SDE++vanaf 2022. 
• Maak afspraken met Duitsland en België over het gebruik van het Nederlandse CO2-transport- en 

opslagsysteem ten behoeve van CO2-reductie over de grens uiterlijk eind 2022, om zo een 
maximale klimaatbijdrage te leveren en de gemiddelde opslagkosten omlaag te brengen. 

11 Dit betreft 7,2 Mton conform Klimaatakkoord plus 2,5 Mton volgens de Miljoenennota 2021. 
19 SDE++ beschikkingen op projecten die vanaf 2022 SDE++ worden beschikt, moeten binnen vijf jaar 
operationeel zijn. 
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7. Zonne- en windenergie op land 

Doel 
De doorgroei van zonne- en windenergie op land boven 35 TWh mogelijk maken voor projecten, mits 
(i) de extra capaciteit voortkomt uit de ruimte in de Regionale Energie Strategieën ( RES), ( ii) er 
voldoende lokáal draagvlak bestaat, ( iii) voldaan wordt aan de afspraken over participatie in het 

Klimaatakkoord en ( iv) er ruimte is op het elektriciteitsnet. 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er ruimte ls voor'ten minste 35 TWW. Echter de overheid 

heeft een plafond ingesteld voor de SDE++ van 35 TWh. Voorstel is niet om gemeenten en provincies 
een hogere doelstelling te geven, maar wel om het SDE++ plafond voorlopig los te laten. Een eerste 
reden is dat 10 GW extra wind op zee wel de extra vraag naar elektriciteit en waterstof door de 
industrie en datacenters kan bedienen, maar waarschijnlijk niet de extra vraag van andere sectoren 
en ook niet de extra hernieuwbare productie als gevolg van een ophoging naar een EU-doel van 55 
procent CO2-reductie in 2030. Een tweede reden is dat een analyse van de concept-RES strategieën 
door PBL Iaat zien dat er tot 45,7 TWh aan kwalitatief goede plannen zijn opgesteld 20; zon en wind op 
land kunnen dus dit tekort helpen dichten. Een derde reden is dat zon en wind op land, daar waar ze 
nog op het net kunnen worden ingepast zeer kosteneffectieve productie-opties zijn; met de 
elektriciteitsprijzen van dit moment zijn ze zelfs rendabel en hebben ze geen subsidie nodig. De 
SDE++ fungeert in dat geval alleen als vangnet. 

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat op dit moment het elektriciteitsnet al grotendeels vol is 
voor zon- en windprojecten. In 2022 zal dit nog verder toenemen. Netbeheerders werken aan de 
versterking van het net, maar aanvullende capaciteit is pas over een aantal jaar beschikbaar. De 
doelstelling van tenminste 35 TWh hernieuwbare opwek op land in 2030 is haalbaar, mits alle 
partijen nu samen de RES-opgaven concretiseren en uitvoeringsprogramma's opstellen voor het 
aanpassen, ruimtelijk inpassen en realiseren van infrastructuur. Gezien de forse opgaven in andere 
sectoren, zoals mobiliteit, industrie en gebouwde omgeving, is het alleen realistisch om meer dan het 
beoogde doel uit de RES'en voor 2030 aan te sluiten, indien er oplossingen kunnen worden gevonden 
via opwek zonder teruglevering op het openbare net (eigen verbruik + opslag), cable-pooling of een 

directe koppeling (geografisch) tussen vraag en aanbod (lokaal gebruik, eventueel gekoppeld aan 
lokale opslag). Dit vergt dat marktpartijen zich ook committeren aan het gebruik van opslag voor 
hernieuwbaar opgewekte elektriciteit boven 35 TWh en het Rijk de inzet hiervan ondersteunt. 

Doorlooptijd 
De gemiddelde doorlooptijd van windprojecten op land bedraagt tussen de 5 en 10 jaar. 
Zonprojecten op land hebben veelal een veel kortere doorlooptijd. Juist vanwege die veel kortere 
doorlooptijd van zon is de realisatie van een netaansluiting sneller het knelpunt. Deze besluitvorming 
is ook urgent omdat een stabiele pijplijn van projecten belangrijk is voor een goed Nederlands 
investeringsklimaat voor zon en wind op land; een plotselinge stop in deze pijplijn is zonder meer 

schadelijk. 

Ir--,-- ---------- ,__. 

Tijdlijn realisatie wind en zon op land in 2030 
-2020 2021 2022 2023 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 

1 

IDoorlooptijd zon en wind op land 

0 Planningen 
engineering L. 

■ Finanpering,caistructie 
en aansluittng 

■ vergunningen 
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20 httos://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-monitor-concept-res-een-analyse-van-de-concept-regionale-enersie-

strategieen 4297.pdf 
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Noodzakelijke besluiten en acties in de tijd 

• Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord: Zorg dat voor het einde van het jaar de inventarisaties 

gereed zijn van de extra elektriciteitsvraag in de sectoren mobiliteit, gebouwde omgeving en 

glastuinbouw, zodat samen met de informatie over de extra vraag uit de industrie (Stuurgroep 

Extra Opgave en Routekaart) het beeld hiervan compleet is. 

• Neem, conform Klimaatakkoord, op basis van dit beeld definitieve besluiten over het bijstellen 

van de doelen voor wind op zee, kleinschalig zon op daken en zon en wind op land. Betrek 

daarbij ook de eerste verwachtingen over het effect van de hogere doelen vanuit FitFor55. 

• Hangende deze besluitvorming: houd de SDE++ open voor zon- en windprojecten die aan de 

hierboven gestelde criteria voldoen. 

• Verken intussen in hoeverre de marktomstandigheden het mogelijk maken om zon en wind op 

land al vóór 2025 uit de SDE++ te plaatsen en verder te stimuleren onder de regeling 

bodemprijsgarantie, waar EZK samen met marktpartijen al een eerste opzet van gemaakt heeft. 

• Maak investeringen in opslag en conversie lonend ( o.a: via subsidies en de beoogde afbouw van 

de salderingsregeling). 

• Ontwikkel sturingsmechanismen die ervoor zorgen dat een slimme afweging wordt gemaakt 

tussen de lokaal en regionaal beschikbare netcapaciteit, kosten,- realisatiesnelheid en 

ruimtebeslag. -Dat is relevant bij locatiekeuzes voor onderdelen van het energiesysteem, maar 

ook om lokaal gebruik of opslag van lokaal geproduceerde elektriciteit te stimuleren. 

• Stimuleer ook producenten om duurzame opwekte plaatsen waar ruimte is op het 

elektriciteitsnet, of eenvoudig gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld: zon- en wind delen een 

aansluiting ( cable-pooling) of plaatsen van opwek nabij vraag. 

• Creëer voor regio's wettelijke mogelijkheden om regie te voeren op zon-op-dak. 
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A35.ó 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

z ondag 1 o tober 2021 10:01 

CC: 
Onderwerp: ne"ormatie, toch nog een paar alternatieven ^ 

Toch nog van gemaakt: 
Met normering gaan wij een helder perspectief bieden zodat op natuurlijke momenten steeds meer hybride 
warmtepompen worden geinstalleerd en de CV-ketel op termijn niet langer de standaars! is. 

Om ruimte te houden voor andere routes 

Van: 
Verzonden: zondag 31 oktober 202109:58 
Aan: 
cc: ; 
Onderwerp: Re: normering hybride voor formatie, toch nog een paar alternatieven 

Ha-, 

Okt Op zich een prima zin. Ik heb hem iets uitgebreid met een variatie op jouw laatste tekstvoorstel uit vorige mail. 
(Ik vond de zin over wat de norm/ standaard is wel mooi, dus heb gepoogd die hierin te verwerken.) En heb verder 
iets meer aangegeven wat het kabinet gaat doen. Hoe vind jij dit voorstel? (Of willen we bewust wegblijven van de 

belofte dat we gaan normeren?) 

Met de normering van CV-ketels gaan wij een helder perspectief bieden zodat op natuurlijke 
momenten steeds meer hybride warmtepompen worden geinstalleerd en de CV-ketel op termijn 
niet langer de standaard is. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 31 okt. 2021 om 09:33 heeft 

geschreven: 

Pminbzk.nl> het volgende 

HI 

Terecht punt, ~wil ook maar één optie (en kort). Ik denk aan: normering geeft een helder 
perspectief zodat op natuurlijke momenten steeds meer hybride warmtepompen worden 
geinstalleerd. 

Groeten, 

Van: ~ 
09:25 

t@minezk.nl> 

Verzonden: zon^Ilminezk.nl>; Aan:minbzk.nl> 

cc: • CPminbzk.nl> 
Onderwerp: Re: normering hybride voor formatie, toch nog een paar alternatieven 
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Ham, 

Ik heb deze loop niet helemaal meegekregen, maar heeft tafel als besluit genomen dat er normering 

moet komen? Ik zie in stuk dat■ gisteravond stuurde staan dat we gaan normeren bij leverancier 

(?!) en dat we 2+ MLD hiervoor nodig is na 2025? 

Wat mij betreft zijn tekstvoorstellen hieronder verder prima. Weet niet of het nog zinvol is dat ik er 

iets van vind, maar ik twijfel alleen een beetje over het laatste zinnetje bij twee: invoering als voor 

iedereen haalbaar en betaalbaar. Is op zich natuurlijk vrij interpretabel, maar maakt tzt het gesprek 

over maatvoering en moment met FIN en TK niet per se makkelijker: een volledig kostenneutrale 

normering lijkt me namelijk best een opgave. 

Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 30 okt. 2021 om 15:16 heeft 

volgende geschreven: 

@minbzk.nl> het 

Hi allen, 

Ik weet dat er al over normering hybride is gesproken, maar een juridisch 
onhaalbare formulering in het RA is ook zo wat. 

Dus toch nog een paar alternatieven: 
- We gaan een helder doel bieden voor leveranciers en gebouweigenaren 

middels een langetermijn perspectief op eisen aan energiezuinigheid en 
gebruik van hernieuwbare energie in gebouwen en installaties. Om het 
voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken om aan deze eisen te 
voldoen wordt eerst ingezet op opschaling en kostendaling (verwijzing 
naar subsidie), of 

Voorbereiden van normering van verwarmingsinstallaties door middel van 
onder andere uitwerken van rendementseisen waar 
verwarmingsinstallaties op termijn aan moeten voldoen. Invoering van 
deze normering.op het moment dat er voor iedereen een haalbaar en 
betaalbaar alternatief is, of 
Hybride warmtepompen en andere zuinige verwarmingsinstallaties zijn 
nodig om voldoende energie te besparen. Deze zullen op termijn de norm 
worden in plaats van de CV- ketel. 

Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

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

T 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusieve) jk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen 
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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 viformation 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 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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A35.7 

Van: 
Verzonden: zon a. 31 o ober 202110:06 
Aan: 
CC: 

5. 1 . 2.e 5.1.2.e 

Onderwerp. 
Bijlagen: 

RE Stu en voor ormatle 
30L1 O Verwachte effecten_aanpassingen BZK EZK aan ng schoon.dooG 30 10 
Vernachte effecten aanpassi 
omgeving BZK EZK 30102021 
30102021 schoon.docx 

en BZK EZK aanvullingW.docx< Appreciatie pakket gebouwde 
docx; Appreciatie pakket gebouwde omgeving BZK EZK 

Hl allen, 

Bijgaand de laatste versie, zowel schoon als met de wi zl 
Zin over normeren van hybride Is met EZK IjNE en 5.1 

Groeten, 

w 

Ingen gemarkeerd. 
te) afgestemd. 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: zondag 31 oktober 202107:19 
Aan 
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2 .e 5.1.2.e I ; 

Onderwerp: RE: Stukken voor formatie 

Mooi! Ziet er wat mij betreft goed uit! ! 

Paar dingen: 
Buiten reikwijdte 

Kan deze ochtend voor 9:15 nog even overleggen, maar kan verder lastig wat doen, want familiefeest; ■ 
5.1.2.e 

Beweegt de goede kant op!! 

Verzonden met B1ackBerry Work 
(wwwblackberrv.cam) 
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5.1.2.eeinbzk,nJ>, 

* n o erwerp: ` : Stukken voor formatie 

Allen, dank voor mooie werk 0!1 

Ik heb pakketje doorgestuurd naar 

Ten o zichte van wat Ik van ullle had ekre en heb Ik paar aan assin•en • edaan. 
Buiten reikwijdte 

Ik wacht morgenochtend reactleog even af, 
kan het wat jullie betreft zo doo . 

Van: 5.1.2.e - @minbzk.n!> 

Verzonden: zaterdag 30 oktober 202122:58 

Aan 
CC: r, 1 9 A 

5.1.2.e • minbzk.nl> 
• minbzk.nl>; 

pminezk.nl>; 

minbzk.nl> 

Onderwerp: Stukken voor formatie 

Ha S 

Pminbzk.nl>; 

cr minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Zie met dank aan allen 1n cc bijgaand een appreciatie met tabel als toelichtin 
uitvoeringskosten) en een aangepaste EZK-tabel. Contact over gehad met á.1.2.e 

Zitten voor hen denk Ik zo geen verrassingen In. Wat denk je er zo van? 

Was t gezellig met? 

Fijne avond! 

check even voor ook 
en op hoofdlijnen besproken. 

Directie  Bouwenen Energie 
Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 
Ministerie van BZK 

Turfmarkt 147 J'2511 DP ( Qen Haag 

Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 
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+31 
minbzk.nl 
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A35.8 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

dins act 26 o ctober_2021 15:47 

Ter informatie: Ple0 ooi Versnelling Klimaatbe ei NVDE + sector met Hoofdstuk over hybride 
Pleidooi versnelling besluiten klimaatbeleid versie 26 okt def.pdf; Oplegbrief bij Pleidooi.pdf 

Hoi allemaal, 

Zie bijgaand en onderstaand ter informatie een pleidooi aan de formatietafel van de NVDE en de grote 
energiebedrijven voor 7 versnellingen in de energietransitie. Hybride warmtepompen krijgen hun eigen hoofdstuk 
(H5 op p.10). Oproepen daarvoor concreet: 

Normering van CO2-uitstoot van verwarminRsapparaten, zodat standalone gasketel wordt uitgefaseerd (in 

2025/2030). 
Hoger percentage ISDE + vouchers voor isolatie (daar komen hybride maatregelen en NIP mooi aan 
tegemoet) 
Afschaffen ODE op elektriciteit zodat HWP zich binnen 7 jaar terugverdient. 

Einddoel:1 min. conversies in 2030. 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 26 oktober 202114:32 

I 

Onderwerp: FW: Pleidooi Versnelling Klimaatbeleid 

Ter Info! 

Van: Teun Bokhoven NVDE Mnvde.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 oktober 202113:50 
Aan: @aminbzk.nl>; 
CC: (Mminbzk.ni> 
Onderwerp: Pleidooi Versnelling Klimaatbeleid 

Besten 

naminbzk.nl> 

Ik stuur jullie vast, als voorinformatie, bijgaand Pleidooi voor versnelling van besluiten over het Klimaatbeleid. We 
zullen dit aan het eind van deze middag aan de informateurs sturen. 
Dit Pleidooi is opgesteld door een coalitie waar naast de NVDE ook aan wordt deelgenomen door Eneco, TenneT, 
Shell, Vattenfall, Gasunie,Alliander, Stedin, Enexis, Dow en Havenbedrijf Rotterdam. 

We bepleiten vanuit een groeiend gevoel van urgentie voor een set van zeven maatregelen voor een drastische 

versnelling van de besluitvorming zodat CO2 reducties tijdig tot stand kunnen komen. 

We hopen in deze fase van de formatie een constructieve bijdrage te leveren aan een nieuwe regeerakkoord. 

I 



Met vriendelijke groet, 

Teun Bokhoven 1Voorzitter- NVDE 

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie 

rieosa•++osY v4• o.,+•s+i+• 

Arthur van Schendelstraat 550 

3511 MH Utrecht 

Contact direct:  

GSM: 

email: Ca)nvde.nI 
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A35.9 

T.a.v. de informateurs 

Bureau Woordvoering Kabinetsformatie" 

Postbus 20018 

2500 EA Den Haag 

Onderwerp: Klimaatdoelen 2030 vragen radicale versnelling besluitvorming 

Utrecht, 26 oktober 2021 

Geachte heren Remkes en Koolmees, 

Het behalen van het klimaatdoel van 2030 is nu al een race tegen de klok. Belangrijke klimaatoplossingen 
moeten uiterlijk in 2022 starten om operationeel te kunnen zijn in 2030, zoals de planning voor 10 GW extra 

wind offshore, het mogelijk maken van elektrificatie in de industrie, grootschalige verduurzaming van 
woningen, waterstofproductie en investeringen in warmte-infrastructuur en regionale elektriciteitsnetten. 

Vanwege de lange doorlooptijden van projecten voor de energietransitie van gemiddeld 8 tot 10 jaar, kan het 

2030-doel alleen in zicht blijven als de nieuwe regering in de komende twee jaar alle kritische beslissingen 
neemt. Voor sommige beslissingen rest er zelfs maar één jaar en is 2022 een sleuteljaar. Doet de nieuwe 

regering dat niet, dan moeten we mogelijk al in 2023 constateren dat het CO2-doel van 2030 uit zicht is. 

Wij, een Klimaatcoalitie van bedrijven en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) pleiten in de 

bijgevoegde notitie daarom voor een radicale versnelling van besluitvorming zodat grote CO2-

reductiemaatregelen tijdig worden gerealiseerd. Het betreft de maatregelen die beslissend zijn voor de 
realisatie van het doel in 2030 en de ' Road to Zero' in de jaren daarna. 

Het bouwen van energie-infrastructuur en energiebronnen zelf duurt vaak zo'n twee tot drie jaar, de 

beslissingen en vergunningen duren drie tot acht jaar. Wij pleiten er daarom voor om die tijden gelijk te 
trekken: als het bouwen lukt in maximaal twee jaar, moet het vergunnen inclusief alle andere 
beleidsbeslissingen ook lukken in twee jaar. Ons voorstel is dat er een tijdsnorm komt met een maximale 

doorlooptijd van twee jaar. Daarbinnen moet de noodzakelijke borging van zorgvuldigheid, weging van andere 

belangen, draagvlak en inspraak goed zijn geregeld. 

Bedrijven hebben de overheid nodig, maar wij zijn zelf ook bereid tot wederkerige prestatieafspraken. Daarbij 
moeten bedrijven zelf ook sneller en fundamenteler leiderschap tonen. Wij roepen dan ook ieder bedrijf en 
sector op, om aan te geven met welke roadmap van maatregelen zij volledig CO2-neutraal willen worden. Ook 

deze roadmaps zouden binnen twee jaar klaar moeten zijn, net als onze vraag voor beleid. Dit biedt de 

overheid en andere actoren dan ook weer de mogelijkheid om daar beter op in te spelen en samen regie te 

voeren. 

Regeren is vooruitzien: teruggerekend heeft het nieuwe kabinet dus geen negen jaar, maar slechts twee jaar 

om alle belangrijke beleids- en investeringsbeslissingen te nemen. Bijgaande pleidooi bevat een overzicht van 

de belangrijkste ( beleids)beslissingen die in de komende twee jaar moeten zijn genomen om ieder van de 

zeven grote klimaatoplossingen operationeel te krijgen in 2030. Wij hopen dat u dit 'spoorboekje voor het 

(tussen)station 2030' zult gebruiken bij het opstellen van een nieuw regeerakkoord. 

2030 is volgend jaarl 

Hoogachtend, 

Mede namens Eneco, TenneT, Shell, Vattenfall, Gasunie, Alliander, Stedin, Enexis, Dow, Havenbedrijf 

Rotterdam en Ennatuurlijk. 

Teun Bokhoven, voorzitter Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) 



A35.10 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Notitie exibdity p ase out ossil 
du~ 26 oktober 202113:03:44 

Ha, 

Idem. T a.v. (.- 1 2 e  

onderzoek dat s.'11 

laatste vraag: voor de exacte samenhang is het goed om dit mee te nemen in het PBL of CE Delft 

et al gaan uitzetten. A priorij abstract gezien kan hybride een bijdrage leveren aan het HE-doel 

door 1) het vergroten van efficiëntie en 2j het vergroten van het aandeel elektriciteit in de GO, waarvan een relatief 

groot deel in 2030 hemieuwbaar zal zijn. 

Groet, 

EEUM  

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: dinsdag 26 oktober 202111:44 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Notitie flexibility phase out fossil fuels households 

Hoi, 
ja was ik bij, maar dat staat hier los van. Het gesprek ging onder meer over het wel of niet 

kunnen meetellen van energiebesparing door overstap op hybride ketels in de 

ene Jebes arin e lichtin van artikel 8 EED. Zie hieronder de in + ut. 
5.1.2.a en 5.1.2.i 

Van: Pminezk.nl> 

Verzonden: dinsdag 26 oktober 202111:41 

Aan: CaminbzkA>, 

Ominezk.nl> 

(@minbzk.nb; 

Onderwerp: FW. Notitie flexibility phase out fossil fuels households 
Hoy 

ik krijg zojuist onderstaande mail door vanuit IRF. Hier wordt gesproken over discussie van afgelopen maandag rondom 

EED. Was een van jullie hier wellicht bij betrokken en of kan reactie geven? 

Gr.® 

Van: (á.1.2.e 

Verzonden: dinsdag 26 oktober 202111:31 

r&minfïn.nl> 

Aan: j5.1.2.e 

fli)minezk.nl> 
5.1.2.e 

C@minfin.nl>; 

Pminezk.n(>; 5.1.2.e 

CC: r@minezk.n(>; 5.1.2.e 

5.12.e 

Onderwerp: Notitie flexibility phase out fossil fuels households 

@minfin.nl> 

Ha, 

Wij kregen deze brief door, waarin samen met de® er" gepleit wordt voor flexibele aanpak mbt hybride 

warmtepompen. Heeft dit ook te maken met de discussie van afgelopen maandag over de EED en de ruimte die we graag 



zien voor het stimuleren van hybride warmtepompen als 'tussenoplossing? 

á.1.2.a en á.1.2.i 

Ben daarnaast benieuwd hoe zien jullie deze samenhang met andere voorstellen inde RED (waaronder 49% HE in 

gebouwde omgeving)? 

M 
Ott 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 versecht dat aan de afzender te melden en het barkit te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakeltpcheld voor 

sdade, van welke aard ook, die verband houdt met ri~s verbonden aan het elektronisch verzenden van berkhten. 

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 mike, 

you are requested to Inform the sender and delete the message. The State accepts no IIab fly for damage of any kind resulting from the risks 

inherent in the eleetronk transmission of massages_ 

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

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

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

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

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

verzenden van berichten. 

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

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

are requested to inform the sender and delete the message. 

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

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit barkit kan Informatie bevatten die niet voor u is bestwnd_ indien u niet de geadresseerde bent of dit b~ abusievelijk aan u is 

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meelden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakettpdhetd voor 

stade, van welke aard ook, dle verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van bedahten. 

This message may contain Information that is not Intended for you. if you ere not the addressee or if this message was sent to you by mbtake, 

you are requested to Inform the serhder and delete the message_ The State accepts no liability for damage of any kind resuttng from the risks 

Inherent in the electronic tmnsmissEon 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, wondt 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 transmssion i of messages.



A36.1 

Van: 
Verzonden: 

Aan: 
Onderwerp: 

donderdag 4 november 2021 12:00 

Bronnenstrategie en hybride 

Beste., 

Nog een losse gedachte over de bronnenstrategie: 

Je ziet hoe moeilijk het is om de warmtenetten te versnellen, laat staan zelfs de praktische potentie wáar te maken. 

Dit neemt met zich mee dat er naar de andere bronnen wordt gekeken: all electric en hybride. 
De maximum potentie van hybride ( ca. 1 miljoen in 2030) is naar mijn weten nu gebaseerd op een zachte inschatting 

uit de branches. De vraag is: Hoe kunnen we hier veel beter grip op krijgen? Wat is de werkelijke potentie van 

hybride? Wat kan er in een soort deltaplan hybride, waar we op alle bottlenecks massief in gaan zetten? 

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 +31 

1 



A36.2 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

donderdan 4 november 2021 17:49 

Normering en subsidiering hybride - eerste uitwerking concept formatie zin 
Verduurzaming van de gebouwde omgeving overzicht okt 2021.docx 

Ha allemaal, 

N.a.v. overleg formatie vanmiddag: Onderstaand de relevante zin uit het concept RA stukje voor hybride. Aan ons de 
taak om dit zo concreet mogelijk alvast uit te werken en de randvoorwaarden te schetsen. 

Ik stel voor dat ik wat zinnen typ over de randvoorwaarden en aandachtspunten bij normering. @0, wil jij 
bekijken of we nog meer over de subsidiëring kwijtwillen dan in bijgaande notitie is geland? Zullen we er op mikken 
op volgende week dinsdag einde dag een concept met de werkgroep te delen? @allen: willen jullie 
aandachtspunten en bijzonderheden n.a.v. onderstaande bij mij aangeven? 

Groeten, 

De hybride warmtepomp is op korte termijn voor de meeste woningen een goede warmteoplossing. Via 
normering krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om steeds meer (hybride) warmtepompen te 
installeren, in combinatie met een subsidie voor de meerkosten die huishoudens moeten maken. Samen met 
isolatie en duurzame gassen kan deze route voor een stevige verduurzamingsslag zorgen, zonder het voor de 
consument ingewikkeld en daarmee ontoegankelijk te maken. 

1 



A36.3 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

maandaal november 2021 16:54 

Zachte kant Hybride 

@bynex.nl' 

Bestel11111111111111111111 en 

Het is een tijdje geleden dat we elkaar spraken over onderzoek naar de zachte kanten van de hybride warmtepomp. 
Door drukte aan alle kanten is dat even stil komen te liggen, maar bij deze wil ik kijken waar we de draad op kunnen 
pakken. 

De vraag is: Waar zijn jullie leden het meeste mee geholpen 
We constateerden eerder dat er op veel vlakken boeiende onderzoeken zijn te doen. Maar als die onderzoeken in 
een la eindigen, dan is het zonde van de tijd. Met andere woorden: we willen onderzoeken doen die een concrete 

behoefte invullen. 

Weten jullie of er vragen zijn bij jullie leden die we helpen als weer een onderzoek op zetten? 
Zo niet: Is het waardevol om eenvragenlijst uit te zetten onder jullie leden? 

Uiteraard is de pilot met 200 pompen een goede aanleiding om onderzoek op te laten doen. 

Als we bij jullie niet een concrete vraag omhoog krijgen, kunnen we ook aan de slag met informatieverstrekking naar 
gemeenten en consumenten. Echter zijn deze allebei aan de vraagzijde, en daar worden al veel activiteiten op 

uitgezet op dit moment. 

Ik sprak met een gedragsonderzoeker van TNO. TNO heeft een team van 15 onderzoekers die kijken naar de 
menselijke kant van warmtetransitie. Ze zouden graag een keer aan jullie vertellen wat ze doen en wat hun stand 
van kennis is op het gebied van klantreizen en hybride pompen. Vinden jullie het interessant om TNO hierover te 
sprake Ik kan dan een afspraak organiseren waar ze hun werk presenteren, en waar we kunnen kijken wat 
aanknopingspunten zijn waar we verder mee aan de slag kunnen. 

Groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directoraat Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 
Directie Bouwen en Energie 
Programma Aardgasvrije wijken 
Turfrnarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 
Postbus 200111 2500 EA 1 Den Haag 

M +31 

1 



A37.1 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

woensdaa 10 november 2021 17:39 

RE: Normering en subsidiering hybride - eerste uitwerking concept formatie zin 

Hoi allemaal, 

Kleine update over het normering-spoor: ik ga iets meer tijd nemen voor de uitwerking van de opties voor de 

concept-RA normeringszin. Ben inmiddels zelf een heel eind, maar wil graag een juridische eerste check doen met 
Aimée morgen en er nog even fris naar kijken. Ik hoop morgen einde dag iets met jullie te delen. Daarna lijkt het me 
goed om weer eens met onze juristen om tafel te gaan. En vervolgens wordt het toch een beetje afwachten tot 
nieuwe kabinet en EPBD/ecodesign herziening er zijn in dit proces. 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 9 november 202108:46 
Aan: 

Onderwerp: RE: Normering en subsidiering hybride - eerste uitwerking concept formatie zin 

Hoi allen, 

In bijlage tekstuele toevoegingen op de notitie en in Excel onderbouwing in getallen, hierbij ook aangegeven dat 
we met dit budget +/- 1 miljoen hybride warmtepompen financieel kunnen ondersteunen. Deze zijn iets 
aangepast ( in de tekst met gele markering aangegeven). 
Ik las overigens in de notitie dat er bij normering wordt gezegd "het vervangen van de cv-ketel door een 
duurzaam alternatief'. Als we het zo schrijven zeggen we natuurlijk dat de cv-ketel niet meer mogelijk is. Heb 
hier ook kleine aanpassing op gemaakt. 

Groet, 

M 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 4 november 202117:49 

Aan: 

- 

•@minezk.nl>; 

@ minbzk.nl> 

@minezk.nl>; 

Onderwerp: Normering en subsidiering hybride - eerste uitwerking concept formatie zin 

Ha allemaal, 

N.a.v. overleg formatie vanmiddag: Onderstaand de relevante zin uit het concept RA stukje voor hybride. Aan ons de 

taak om dit zo concreet mogelijk alvast uit te werken en de randvoorwaarden te schetsen. 

Ik stel voor dat ik wat zinnen typ over de randvoorwaarden en aandachtspunten bij normering. CaM, wil jij 
bekijken of we nog meer over de subsidiëring kwijtwillen dan in bijgaande notitie is geland? Zullen we er op mikken 

op volgende week dinsdag einde dag een concept met de werkgroep te delen? @allen: willen jullie 
aandachtspunten en bijzonderheden n.a.v. onderstaande bij mij aangeven? 

Groeten, 

1 



concept 

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

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

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

z 



A37.2 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
ce-

Onderwerp: 

insda a 12 0 ober 2021 10:39 

g• pa 
13 okt 

proces ng m 

5.1.2.e ' 5.1.2.e 

e en en percentages NIP en . n. e e•v • gpraat EZK-BZK 

Hi= ®l 

Met de trekkers van NIP en hybride hebben we gekeken hoe en wanneer er naar de TK gecommuniceerd kan 
worden. Onderstaand een voorstel hiervoor, om te bes reken bij de regulieren bijpraat morgen tussen EZK en BZK. 
Voor hybride zullenoen -- aansluiten, voor NIPT. 

Om per 1 januari de subsidiepercentages in de ISDE en SEEH op te kunnen hogen is begin november besluitvorming 
nodig over de hoogte van de bedragen die in de regeling worden opgenomen. Op dat moment komen de voorstellen 
in detail - indien we niet interveniéren - ook vanzelf naar buiten via de publicatie van de doorrekeningen van PBL 

Voorstel is de TK via twee aparte brieven Gericht op de betrokken cie's te informeren, waarbij in elke brief 
naar het andere onderwerp wordt verwezen. De brieven worden voor de begrotingsbehandelingen (voor 
BZK van 26-29 okt, voor EZK van 2- 4 nov.) verstuurd. 
o Naast de brief over het NIP komt er dan een brief over hybride. 
o In de brief over hybride overwegen we naast de aankondiging van de ophoging van het 

subsidiepercentage een update van de motie Van der Lee en Bontenbal (onderzoek naar normering) 
op te nemen. De update zal gaan over de feitelijke mogelijkheden (beschrijving van de verschillende 
routes) maar geen voorkeur uitspreken voor een bepaalde route of invoerdatum. Besluitvorming 
over normering is aan een volgend kabinet, wel kan de TK zich nu al een mening vormen over de 
opties. 

Budgettair: 
o Hybride: het volledige bedrag voor hybride gaat bij nota van wijziging naar de begroting van EZK 

(zoals al voorgesteld in fiche). 
builen reik\;vijdte 

Toelichting 
- Overboeking van de middelen gaat bij nota van wijziging, de, ministeries zijn hier zelf verantwoordelijk voor. 

buiten reikv,-ijdte 

De impuls voor hybride is gericht op opschaling middels een hoger subsi - iepercentage, er is bredere 
acceptatie en bekendheid nodig voordat focus op specifieke doelgroepen wordt gericht. 
o Flankerend aan de impuls wordt met de sector gewerkt aan een actieplan hybride, inzet is om dit 

voor het eind van dit jaar gereed te hebben. 



o 

o 

De commissie EZK heeft een motie aangenomen om de mogelijkheid van normering te 

onderzoeken. 
Voor hybride is het cruciaal dat de aanpassing van de ISDE per 1 januari plaatsvindt om zichtte 

houden op het uitputten van het budget. 

Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Bouwen en Energie 
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 Zuid-20e etage 
Postbus 20011 2500 EZ Den Haag 
T~ 

t 



A38.1 

Van: 

Verzonden: 

Aan: . 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

vnl an 19 november 2021 14:51 

agrag jullie blik - rekenmethode potentie normering hybride FW: 
Concept berekening hybride WP .xlsx 

Van• 

Verzonden: donderdag 18 november 202116:33 

Aan: 
CC: 

Onderwerp: graag jullie blik - rekenmethode potentie normering hybride 

Ha. en 

Ik ben bezig met de normeringsnotitie en kan inmiddels iets meer inzicht geven in het type cijfermatige 

onderbouwing dat volgens mij helpt meer inzicht te krijgen in nut en noodzaak van normering. Benieuwd of jullie 
het eens zijn met onderstaande methode en of dit soort cijfers uit traject ECW/sector zouden kunnen komen. Ik heb 

in groen mijn vragen gemarkeerd. @ 0 en_, voor jullie een vraag over de bijmengverplichting. 

Rekenmethode eesultaat staand beleid tot 2030 
Aanname totaal aantal ketelmutaties t/m 2030:500.000 x 9 (2022-2030)) = 4.5 min. (= aantal hr+wp in 

gasmonitor 2021 doortrekken) eralistisch 

Autonoom groeipad warmtegom en: grofweg 40% extra p.j. sinds introductie in ISDE in 2016 (wisselt wat 
per jaar). i hoe zit dit in onze huidige cc —l Lij 

Aanname groerpad bij 30% subsidie en kostprijsdaling: bijgaande excel volgent ndien nodig bijstellen na 

gesprek mete. e  

Optioneel: Aanname 20% bijmengverplichting groen gas vanaf 2026 en effect op gasprijs/autoname 

conversies:  wat denken jullie? ÍVloéten we d'ít wel d'oën,al  

Rekenmethode maximale potentie normeringklk!á•g jullie=chef 

Totaal aantal mutaties ketels t/m 2030 = 4.5 min. 

- MIN Totaal aantal hybride warmtepompen t/m 2030 op basis van huidige beleid en aannames hierboven 

- MIN %Monumenten, & %wijkaanpak warmtenet & %laag gasverbruik & %slechtste labels 'yg4'' 

uggestiês yoo hóe ji-deze <aanname' stelt en dubbeiiri en v ot oni• •r? 

- MIN jaren tot 2025 

= Maximale potentie aantal hybride warmtepompen waar normering beslissend kan zijn 

Rekenmethode normeringspotentiee) per optie: Er8raag julire blik ïs ditlo-isch r 
- Categorie la (gebouw) = maximaal aantal hwp waar normering beslissend kan zijn / aantal jaren voor 2030 x 

Aanname over % hybride bij hernieuwbaar maatregelen op gebouwniveau 

- Categorie lb (installatie) = maximaal aantal hybride warmtepompen waar normering beslissend zou zijn / 

aantal jaren voor 2030 x Aanname over % hybride bij maatregelen op installatieniveau 

- Categorie 2 (verkoopverbod) = totaal aantal mutaties ketels tot 2030/aantal jaar voor 2030 - aantal bereikt 

door lopend beleid/aantal jaar voor 2030 (naar mijn verwachting lukt dit niet voor 2030 en komt hier 0 uit) 

in algemene zin: hoe zorgen we dat we cijfers warmtepompen en hybride warmtepompen goed uit elkaar houden 

danwel dat we altijd over warmtepompen spreken en niet meer over hybride? raag mëèder ken U 

Groeten, 

1 



N 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

maandan 15 november 2021 10:32 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

RE Notiáe normering voor overleg hybride maandag 
Opties om de hybride warmtepomp te stimuleren via normerinclo.docx, integraal 
afwegingskader.pdf 

Hol 

Goede notitie zo! 
Zoals net besproken: bijgaand het IAK en In de notitie een aantal mogelijke doelen / overwegingen om voor een 
bepaalde'optie te gaan. 

De notitie van® Is ook heel Inzichtelijk. Maar zouden we niet een overkoe etende anal se moeten hebben 
wanneer welk Unsument wordt In • ezet en hoe ze zich tot elkaar verhouden. 5. 1.2. i 

n • a moe z a emaa verhouden 
• • raagv a , commun ca e en su • s • es. gen • us e ra eg e ra e , maar dan met een focus op 

onderlinge samenhang Instrumenten gericht op aanpassingen In gebouwen. 

groeten, 

A38.2 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: donderdag 11 november 202116:08 
Aan: • • 5. 

CC: 
Onderwerp: Notitie normering voor overleg hybride maandag 

/ 

Hoi allemaal, 

Aanstaande maandag hebben we weer een werkgroep hybride, iets verzet op mijn verzoek, zodat 
zijn om normering te bespreken (sorry-, betekent dat jij een deel mist zag ik). 

er bij kan 

Ik zou daar graag de bijgevoegde notitie doornemen, dus fijn als jullie die van tevoren goed willen doorlezen. 
Commentaar is ook al welkom. Doel van de notitie is voorbereiding voor advisering nieuwe bwp wanneer de vraag 

komt een RA-passage met normering hybride uit te werken. 

Verder lijkt het me goed om even stil te staan bij de laatste stand van zaken van het joint statement. Daar kunnen 
en ik een update over geven. 

Groeten, 

1 



Rilksoverheld A38.3 

Het Integraal afwegingskader 
voor beleid en regelgeving 

Praktisch aan de slag 



Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving 

(JAK) biedt beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen aan 

de hand van 7 centrale vragen structuur bij het maken van 
goed beleid en goede regelgeving. Toepassing ervan brengt 
alle relevante beslisinformatie op het juiste moment in het 

beleidsproces in beeld. 

Het is kabinetsbeleid dat elk voorstel voor beleid en regelgeving 

dat wordt voorgelegd aan het parlement een adequaat 
antwoord moet bevatten op de 7 IAK-vragen. Je kunt het IAK in 
alle fasen van een beleidsproces gebruiken: van voorbereiding 

tot evaluatie. Begin zo vroeg mogelijk met je IAK-analyse om 
een goede basis te leggen. Je kunt je analyse zo nodig aanvullen 

en bijstellen tijdens het traject. 

2 

Met het JAK kun je voldoen aan alle eisen die 

worden gesteld aan beleid en regelgeving. 

Denkaan: 

• door het kabinetvastgestelde verplichte 
kwaliteitseisen (bijv. uitvoerbaarheid 

en handhaafbaarheid, regeldruk en 
doenvermogen) 
• wettelijke eisen, zoals artikel 3.i van de 

Comptabiliteitswet zo16 en verplichte 
advisering door bijvoorbeeld de Raad van State, 

de Autoriteit Persoonsgegevens en het 

Bureau ICT-toetsing. 



Het IAK geeft je ook toegang tot achtergrondinformatie, hulpmiddelen en werkvormen die je kunt gebruiken bij het 

uitwerken van je voorstel. Bij verschillende onderwerpen zijn ook contactpersonen vermeld voor meer informatie of voor 
interdepartementale afstemming. 

Deze waaier helpt je om praktisch aan de slag tegaan met het IAK Zie voor meer informatie www naarhetlak.nl. 
Hiervind je ookde contactgegevensvan de departementale IAK-contactpersonen. Voorafgemene vragen kun je 

mailen naar lak®kcwj.nl, 
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Inhoud 
De7lAK vragen 

i. Watisdeaanleiding? 6 
z. Wiezijnbetrokken? 8 

3. Wat Is het probleem? io 
4. Watishetdoel? 12 
5. Watrechtvaardigtoverheldslnterventie? 14 
6. Watis het beste instrument? 16 
7. Watzijndegevolgen? 24 

Monftoringen evaluatie 2.6 

Verplichte kwaliteitsetsen, wettelijke eisen en toetsing 28 

Werkvormen 32 
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1 
Wat is de aanleiding? 
Zorg dat hekier is wat deaanleiding is voor je beleids- of regelgevingstraject. 

Dit biedt je duidelijkheid overde kadërswaar$nne n je je beleid ontwikkelt ende ruimte die je hebt 
,•voor oplossingsrichtingen. 

De informatie over de aanlelding van een voorstel geeft inzicht in: 

• de urgentie, de context en het politieke belang van het dossier . 
• het eerste perspectief waaruit je je voorstel formuleert 
• de factoren die een rol spelen bij de beantwoording van de andere IAK-vragen 

.I 
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Mogelijke aanleidingen 

• Regeerakkoord 
• EU-€mplementatie 

• ToezeggingaandeTweedeKamer 
• Onderzoekt- of evaluatierapport 

Aandachtspunten 

• WaSrom moet)€) op dit moment lets doen met deze kwestie? 
• Noemde vindplaats van debron(nen)waaru€tdeaanield€ngblflkt. 

• Geef inzicht €n de urgentie en de (politieke) context van het dossier. 
Berljf de randvoorwaarden voor het vervolg. 

Magelf)he werkvorm: Overleg met politiek adviseur(p.33) 



2 
Wie zijn betrokken? 
Bij het maken van beleid en regelgeving heb ie in alle fasen van het proces anderen nodig, 

bijvoorbeeld omdat ze belanghebbend zijn (denk aan burgers en bedrijven), relevante kennis of 
ervaring hebben, steun kunnen bieden of een rol hebben bij de uitvoering, handhaving, toezicht etc. 

Het overleg met de relevante partijen over wat precies het probleem is en voor wie, bevordert de 
kwafiteitvan de probleemdefinitie en de te kiezen beleidsoplossingen. 



z  

Ga, eventueel samen met andere betrokkenen, na: 
• wie de meest relevante partijen zijn (denk ook aan mogelijke partijen op de BES-eilanden) 

• watje weet over hun belangen en onderlinge verhoudingen 

Als dit duidelijk is, ontwerp dan een proceswaarin je helder hebt: 

• wie je verder gaat betrekken bij de probleem- en doelenanalyse, de instrumentkeuze en de gevoigenbeoordeling en 

opwelkmoment 
• metwie je beleids- of regelgevingsvoorstel wordt afgestemd: wie ga jelnformeren en wie ga Je consulteren? 

Mogelijkewerkvorm: Krachtenveldanayse(p.34) 

9 



De probleemanalyse Is cruciaal omdat deze bepaaltwelk type oplossing passend is. Voer een 
probleemanalyse ultdie nog nietvoorsorteertop een doel ofeen oplossing. Een maatschappelijk 

probleem wordtvaakveroorzaakt door ongewenst gedrag. Is dat hetgeval maak dan ook gebruikva n 
kennis over gedragsinzkhten. 



• Definieer het maatschappelijke probleem met de betrokken actore n.' 

• Zet gezamenlilkde feiten op een rij. 
• Maak bil het beschrijven van het probleem onderscheid tussen de feiten en de waardering daarvan. 

• Let op datje geen doelen opneemt in le probleemanalyse. 
• Kijkook nog niet naaroplossingen of Instrumenten. 
• Verken het probleem vanuit alle betrokken perspectieven. 

• Wees hierbij ook bewust van de (politieke en andere) randvoorwaarden die je hebt meegekregen. 
• Als het probleem gaat over ongewenst gedrag van burgersof bedrijven zorg dan voor Inzicht in de achterliggende 

motieven met behulp van gedragslnzlchten. 

Mogell)ke werkvorm: Probleemboom (p.36) 

1 
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Wat is het doel? 
Alle acties van de overheid moeten een duidelijk doel hebben. Stel met de betrokken partijen 
beleidsdoelen vast, nadat je met hen de probleemanalyse hebt gemaakt Laat hierbij de manieren 
om er te komen buiten beschouwing. Zo zorgje voor meer ruimte voor betrokken partijen om met 

innovatieve oplossingen te komen. Tegelijkertijd geeft dit de overheid meer mogelijkheden om 
Instrumenten te kiezen.. 

Bronnen van doelstellingen kunnen nationaal zijn (zoals het regeerakkoord), Europees 
(zoals het programma met prioriteiten van de Europese Commissie) en ook internationaal 

(zoals de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de Sustainable Development Goals). 
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4 
• Bespreek met de betrokkenen welke doelen het beleid of de regelgeving moet dienen. Kijk hierbij 

nog niet naar oplossingen of instrumenten. 
• Het gezamerviijk bespreken van doelen werkt verbindend en activerend. 
• Hoe algemener je het doel formuleert. hoe meer ruimte er is voor verschillende oplossingen. 

• Formuleer doelen SMART als de problemen eenvoudige causale verbanden bevatten, 
formuleer anders een richting in de vorm van een strategisch of van een specifiek doel. 
• Wees open en helder naar je gesprekspartners over de randvoorwaarden waarmee je te 
maken hebt 

Mogelijke werkvorm: Doelenboom(p.3ó) 
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Wat rechtvaardigt 
overheidsinterventie? 
r1Iï )(: tl!'!)l t)"?,:: : Í(.i w3 i. tlí'r. í:f (:! t:iÍeC.'fli lï:.'rl v:CÍF; doeÍ ) i' "' r. [: S.'r eiken i ;•.' ir.'.t be! ariE;i ljr: (; r".l na te 4'a<irl 1"aarorll 

cl  ovef tl eil: () t) C;1 t purrl r'oiJ ri?oeterl tlar?f.;!: iC.'rl. Over h.'Id i,rltí.'!'lefltic,r: i`'l l'or(len •? , r ,' í.Iitvaai Ll4?Ci 

!let bestaan van eeíl j;Ubl:eF belang,. Ge•'i (:i:)ai Oril aml welk !luhÍÍek belang hier St)eell-

0 ni de noa(!: aa'r: tot overh,idsinterventi; ; ieider te kritt,: n kan het heij:eno m  te onu.:; o:,ken wat í'r :: o(.r 

f;ebeuren .:•a de over lief d n!rt (foet. 
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Kijk bij het identificeren van eert publiek belang onder meer naar de volgende vragen: 

• Is er ec,rl taak: VC-or de overbei(? f)erik t)i won. roee; ,J aan S rorl .. rC(titen, VC1li23i1('id, ie( tl t -SS;   Lei i cle bc,zSr' rf ii'li' 

van kwel. bare i;erso;ieíi. 

• Dra joi het [tin etione , e n vaii (.ie l n al k t niei d te ::'í?inio t)ij "a fl (i;.'rimAt_`ch':•l ) í? ij%'..'.'!VP.iV<: lí t;, 

• I ; ei VOOf í;í' C'!"i h('Íd :'. e(1 fE'(:e(1 on1 <.;Cdrat le Co'rÍS;ef ë:fl (bÍj\'.:?nli -f'::)!;t)..^lí?ic1? 

Onderzoek ook de nuloptie ( niets doen) om de noodzaak vare overheidsinterventie helder te krijgen: 

• WJ( gebeurt ei als de. overheI(i niets doet% 

• Wie ondefvindt dij•nJ rl 11adr'I of : dist OrOÍiji' 

• Is er clan sp(a;e van ongelijkheid' 

• Is (liei.S doen ir,s!fij(1 rilet Í?i c?rl(1f ^ C'1'li:'í1 ni ` uf o(:Pse 01 intern<iÍo(la'c.:!ÍS()rt?k:i:rl? 

h9oqelijke werkvorm: Dinloogsessie ( p. 37) 
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Wat is het beste instrumen 
Om je beleidsdoel te bereiken is het belangrijk om alle mogelijke instrumenten goed in beeld te 
hebben. Bedenkdaarbij dat dezelfde maatregel in de ene context heel anders kan uitpakken dan in 

een andere context 

1e keuze voor een of meer instrumenten baseer je opeen integrale afweging. Betrek bij je afweging 

de aspecten rechtmatigheid, doeltreffendheid (effectiviteit), doelmatigheid (efficiëntie) en 

uitvoerbaarheid. Kijk hierbij nietalleen naar de beoogde gevolgen, maarook naar mogelijke 
neveneffecten (zie hiervoor IAK-vraag 7. Wat zijn de gevolgen. 

16 
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Voorbeelden beleidsinstrumenten 

• Voorlichting 

• Subsidiesof heffingen 

• Zelfregulering ' 

• Ge- en verboden 
3•,.,,:#  .4.P°§.r.. 

ldjkop •yuny.naarheiiab_nl vooreen ultgebreld overzicht van beleldsinstrumenten. 



Stappenpan Instrumentkeuze 

• Maak een lijst met instrumenten waarmee je het beoogde doel kunt bereiken. ' 
• Sluitzoveel mogelijk aan bij het zelfregulerend vermogen in de samenleving. " ?2 " ;F   

• Houdookrekeningmethetdoenvermogenvaniwrgersenbedrijven(vooralMKBenzzp'ers). 
• Zorgvoor goed inzicht in de mogelijke alternatieven om een afgewogen keuze te kunnen maken 

• Kijkbijjeafwegíngnaardeaspectenrechtmadgheid,doeltreffendheid(effectviteit),doeimadgheid 
(efficiëntie) en uitvoerbaarheId. Zie de volgende pagina's voor meer informatie over deze aspecten. 

Mogelijke werkvorm &oinstorm (R 35) 



Rechtmatigheid 
• Is je voorste€ in overeenstemming met hoger recht? Denk bijvoorbeeld aan de G rondwet en verdragen als het EVRM . 
• SluitjevoorstelaanopUnierechte€€jkeverplichtingen(bijvderegelsovervrijverkeertussenlidstaten)? 

• Zijneraandachtspuntenvanuitdealgemenerechtsbeginselen,zoalshetgelijkheids-enhetrethtszekerheidsbeginsel? 

• ti+ latisdeverhoudingtotalgemenenationalewetgeving(bijv de Aigemenewetbestuursrecht)? 
• Met welke eisen voor het ontwerpen van wet- en regelgeving moetje rekening houden (b€jv. de Aanwijzingen voorde 

regelgeving)? 

Win voor het beantwoorden van deze vragen tijdig juridisch advies €n. 
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Doeltreffendheid (effectIvItelt) 
Bij de verwachte doeltreffendheid (effectiviteit) van je voorstel gaat het om de wijze waarop en mate waarin 

wordt verwacht dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen. 

• Beschrijfdebeleidstheorie;hoeenwaaromgaatditvoomteinaarverwachtingwerken?Insommige 
gevallen wordt een gedragsverandering verondersteld van de doelgroep van Netvoorstel. Maak dan 
gebruikvan gedragsinzichten. 

• Onderbouwde verwachte effecdvitelt: in welke mate verwacht je dat netvoorstel bijdraagtaan het 
realiseren van de doelstellingen van het voorstel? Probeer deze inschatting zoveel mogelijk te kwantificeren 

met behulpvan (empirisch) bewijs. 

• Geef aan hoe je (meer) inzicht gaat verkrijgen als vooraf nog geen goed beeld te geven ls. 

20 



Doelmatigheid (efficiëntie) 
Rilde verwachte doelmatigheid (efficiëntie) van het voorstel draait het om de verwachte verhouding 

tussen dein te zetten (financiële) middelen ende te realiseren effecten. 

• geschrijf de verwachteefficiënt€e in theorie. Ga in op de aannames die veronderstellen dat het gekozen i nstrument een 

doelmatige manier is om fret probleem op te lossen. 

• Onderbouwdeverwachteefficiënt€e.Maakdaarbijzovee€mogelijkgebruikvan(empirisch)onderzoek,literatuurofreeds 

uitgevoerde evaluaties. 
• Geef aan hoe je (meer) inzicht gaat verkrijgen als vooraf nog geen goed beeld te geven is. 

Win voor het beantwoorden van deze vragen tijdigadviies in blj je afdeling Financieel-Economische Zaken. 

21 



Uitvoerbaarheid 
Zijnde voorgestelde instrumenten uitvoerbaar en handhaafbaar, niet alleen voor 
uitvoeringsorganisaties maar ook voor burgers en bedrijven? 

• Ishelderwatdeuittevoerentaakendeverwachteeffectenvoordeuitvoedngentoezichtzijn? 

• Is de organisatie hiervoorvoldoende toegerust(bljv wat betreftcapacitelL ICTen bevoegdheden)? 
• Watzijndegeschattekostenvooruitvoeringentoezicht? 

• Is ook aangesloten op het doenvermogen van burgers en bedrijven? 
• Ga tijdig het gesprek aan met de uitvoerders en toezichthouders en andere betrokkenen over de 

diverse varianten. 

zz 



Maak tot slot een overzichtvan de instrumenten dïe je hebt geanalyseerd en beoordeeld, Inclusief een inschattingvan de 
gevolgen (kwantitatieve en kwalitatieve) van deze instrumenten. Verwerk In dit overzicht de keuzes die je ten aanzien van de 
instrumenten hebt gemaakt. Geef hierbij aan waarom je uiteindelijkvoor één of meerinstrumenten hebt gekozen. Neem in 
het overzicht ook de aannames op die je hebt gedaan ten aanzien van het verwachte gedrag. 



Nieuw beleid en nieuwe regelgeving beogen bepaalde effecten te sorteren inde samenleving. 
Er kunnen ook (on)gewenste neveneffecten optreden. 

Er kunnen gevolgen zijn voor verschillende partijen: burgers, bedrijven en de overheid zelf. Ook 
kunnen er gevolgen optreden op specifieke onderwerpen: denk aan ICT, milieu/krimaat, grensregids 

en©ntwikkelingslanden. 



Je kunt de volgende vragen stellen bij het In kaart brengen en afregen van gevolgen: 

• Welke neveneffecten kan het voorste[met zich brengen? 
• Hoe verhoudende baten van het voorstel zich tot de eventuele ongewenste neveneffecten ervan? 
• Hoe kunnen die neveneffecten voorkomen of vemninderd worden? M 

• Is het voorstel doenlijk voor burgersen bedrijven (doenvermogen)? 
• Wordtrekennggehoudenmeteeneventuelevoorbereidingstijd?o: ; :,,. 



Monitoring en evaluatie 
Monitoring en evaluatie geven inzicht in degevolgen vaneen voorstel Inde praktijk. [oor middel van 
monitoringen evaluatie probeer je de effecdvitelten efficiëntie van beleid en regelgeving te beoordelen. 

1e kunt een voorstel op verschillende momenten en manieren evalueren en daarmee verschillende 
doelstellingen nastreven. 

Het Is belangrijk oma] bij de totstandkoming vaneen voorstel na te denken overde monitoringen evaluatie 

en watje daarvoor nodig hebt (wat zijn de gekozen Indicatoren ende benodigde gegevens, welke methode 

zetje in en wie voert het uit, wat is de planning), omdatje daar tijdig keuzesvoor moet maken. 
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Soorten evaluaties: 

• Exanteevaluatie:Dezeevaluatievindtplaatsvoorafgaand 
aan de invoering van een voorstel. 

• Monitoring (ex durance evaluatieti Deze evaluatie 
vindt plaats tijdens de u itvoering van het beleid of de 
regelgeving. 

• Ex post evaluatie: Deze evaluatie vindt plaats enkele jaren 
na de invoering van het beleid of de regelgeving. 

Het Is verplicht om in de toelichting va n voorstenen van beleid 

en regelgeving die tot een substantiele beleldswijziging leiden 
een evaluadeparagraafop te nemen waarin staat aangegeven 
hoe Netvoorstel geëvalueerd gaatworden. 

Aandachtspunten: 
• Zorgvoor heiderheld overde beleidstheorle en hetdoel 

van de evaluatie. 
• Inventariseer welke gegevens je nodig hebt om een goede 

evaluatie te doen en of je over deze gegevens beschikt 

• Voer nulmetingen uit in de startfase van beleid en 
regelgeving. 

• Betrek beieldsmedewerkers, onderzoekers, juristen en 
uitvoerders en andere relevante partijen bij de evaluatie. 

Ga na wanneer beleidsdoorlichtingen plaatsvinden 

zodat er samenhang ontstaat tussen evaluatie en 
beleldsdoorlichting. 
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Verplichte kwaliteitseisen 
In het IAK zijnde verplichte kwaliteitseisen voor beleid en regelgeving opgenomen. Alle voorstellen voor 
beleid en regelgeving moeten hieraan voldoen. 

Denk bijvoorbeeld aan de eis dat zo goed mogelijk moet zijn aangesloten bij het doenvermogen van de 
doelgroep, de voorschriften voor het in kaart brengen van regeldrukeffecten voor het bedrijfsleven en de 
normen voor wet- en regelgeving in de Aanwijzingen voor de regelgeving. De ministerraad beslist over het 
schrappen of toevoegen van verplichte kwaliteitseisen. 

Kijk op www.naarhetiak.nl voor een volledig overzicht van de geldende eisen. 

28 



Wettelijke eisen 
Het IAK bevat ook informatie over specifieke wettelijke eisen die worden gesteld aan beleid en regelgeving. Denk 
bijvoorbeeld aan artikel 3-1 van de Comptabiliteitswet 2o16 en verplichte advisering door bijvoorbeeld de Raad van State, de 
Autoriteit Persoonsgegevens en het Bureau ICT-toetsing. 

Artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2o16 

Voorstellen, voornemens en toezeggingen bevatten een toelichtingwaarin wordt ingegaan op: 
a. de doelstellingen, de doeltreffendheid en de doelmatigheid die worden nagestreefd; 

b. de beleidsinstrumenten die worden ingezet; 

c. de financiële gevolgen voor het Rijken, waar mogelijk, de financiële gevolgen voor maatschappelijke sectoren. 

Bij het volledig doorlopen van het IAK komen alle eisen uitartikel 3.i van de Comptabiliteitswet 2o16 terug. 
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Toetsing 
Toetsing op de beantwoording van de 7 IAK-vragen ende juiste toepassing van de verplichte kwaliteitseisen 
vindt plaats vanaf de voorbereiding van je voorstel, bijvoorbeeld bij het beoordelen vaneen startnotitie, tot 

en met de bespreking in het ambtelijk voorportaal dat besluit over agendering van je voorstel in onderraad 
of ministerraad. Het ambtelijk voorportaal maakt hierbij onder meer gebruik van de bevindingen van 

verschillende toetsingsinstanties. 

Voorbeelden van toetsingsinstanties zijn: 

• JenV rijksbrede wetgevingstoetsing 

• BZK interbestuurlijk 
• EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten) 

Kijk op www naorhetiak.ni voor een overzicht van alle toetsingsinstanties en meer informatie. 
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Werkvormen 
Bij je IAK-analyse kun je gebruik maken van allerlei werkvormen. Denk bijvoorbeeld aan: 

• Overleg met politiek adviseur 

• Krachtenveldanatyse 
• Brainstorm 
• Probleemboom en doelenboom 
• Dlatoogsessie 

• Expertbljeenkomst 
• DOEMEE-workshop 

Bij elk departement Is ondersteuning/procesbegeleiding te vitalen voor deze en soortgelijke werkvormen. 
Zie voormeer in jormatieover werkvormen ook ~ naarfietlaknl. 

32 
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Overleg met politiek adviseu 
Aanleldingvoor beleid of regelgeving Is vaak een 
politieke wens of politiek besluit. Deze kan summier 

zijn geformuleerd en ruimte laten voorverschillende 
manieren van uitvoering. Met een overleg met de 

politiek adviseur (of politiek assistent) kun je de 
politieke wens en de ruimte bij de uitwerking helder 
In beeld brengen. Ook kun je eventueel nader uit te 
werken voorstellen bespreken. 

Deelnemers: politiekadviseur(ofpolitiekassistent), 
beleidsmedewerker en wetgevingsjurist 

Duur. max 6o minuten 

Aanpak 

• Zet de relevante politieke wensen of besluiten kortop een 

r1j (denkaap het regeerakkoord, moties, toezeggingen, 
Kamerbrieven, etc). 

• Bespreekde politieke gevolgen (positief en negatief)van 
beleidsopties voor de bewindspersoon om hem/haar goed te 
kunnen informeren overde goors' en'tegens'. 

• Onderzoeksamen ook de ruimte en de randvoorwaarden bij dit 

onderwerp. 

• Bespreekeventueelopwelke manier debewlndspersoonwordt 
betrokken bij hetvervolg. 
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Krachtenveldanalyse 
Meteen krachtenveidanalyse breng je de betrokken 
partijen bij je voorstel voor beleid of regelgeving In 
beeld. Je krijgt zicht op hun belangen en behoeften 

en je gaat dieper in op de onderlinge verhoudingen. 
Dit helptduldelijk te maken wie op welk moment 

betrokken moetworden en op welkewijze. 

Deelnemers: z tot to personen (met een gespreksleader) 

Duur. max 6o minuten 

34 

Aanpak 

• Noem de partijen die bij een probleem of mogelijke oplossing 

betrokken zijn en bespreek hun diverse rollen. 
• Selecteer de partijen die nu of in de toekomst de grootste 
belangen hebben. Onderzoekwelke positie ze hebben ten 
opzichte van eikaar. 

• Degespreksleider vraagt goed door bij verschil van Inzicht tussen 
deelnemers om tot een gezamenlijk beeld te komen. 

• Bespreekop basisvan dekrachtenveldanalyse wie In welke fase 

van het proces betrokken moet worden en op welke manier 
(meedenken, meedoen of meebeslissen). 



Brainstorm 
Een brainstorm Is een creativiteitstechniekom snel 

veel nieuwe Ideeën over een bepaald onderwerp of 
vraagstuk in beeld te krijgen. De gespreksleider zorgt 

ervoor dat iedereen aan het woord komt 1e stelt de 
waardering van de ideeën uit totdat alle ideeën zijn 

opgesomd. 

Deelnemers: 3 tot lo personen (met een gespreksleader) 
Duur. ééntotenkeleuren 

Aanpak 

• Probeersnelalleswaterinjeopkomtnaarvorentebrengen. 

• Verzamel de Ideeën, bijvoorbeeld op een whitebaard of een 
19ipover. 

• Je kuntde brainstorm verdelen In de volgende fasen: 
1. Wissel zoveel mogelijk ideeën uit 
z. Clusterde ideeën totsamenhangende blokken. 
3. Prioriteerde ideeën. 
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Probleemboom en doelenboorn 
Een probleemboom Is een hulpmiddel om inzicht 
te krijgen in de oorzaken en gevolgen van een 
probleem. Hiermee krijg je zicht op welke problemen 

er zijn en voor wie. Een probleemboom kun je 
omzetten naar een doelenboom om te weten wat je 
moet veranderen om de problemen op te lossen en 

welke positieve gevolgen dit heeft 

Deelnemers: 3 tot lo personen (met een gespreksleider) 
Duur. ééntotenkeleuren 
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Aanpak 

• Formu leer hefcentrale probleem waarvoor jeeen oplossing Wit. 

Doe ditzo concreet mogelijk. 
• Kijkvervolgensnaarde oorzaken van het probleem endaama 
naardegevolgen van hetprobleerrLHiermeehebjeeen 

probleemboom 
• Zetje probleemboom om naar een doelenboom (van negatief 

naar positief). 

Let op datje rog Met vooruitloopt op instrumenten en oplossingen. 



Dialoogsessie 
Een dialoogsessie ('apprecative inqulry) Is een 

gesprekwaarin je aandachtig luistert en ervaringen 
deelt om met elkaar een onderwerp te onderzoeken. 

Hiermee kun je bijvoorbeeld komen tot een 
gedeelde visie of gerichte vragen beantwoorden. 

Deelnemers: 3 tot S personen (meteen daarvoor opgeleide 

gespreksleiderdiede gespreksregels en stappen 

bewaa kt) 
Duur min. go minuten 

Aanpak 

Een dialoogsessie bestaat eerst uit het introduceren van de 

dialoogvraag. Deze vraag behandel je aan de hand van vier stappen: 
i. Verwoordenwaardeerwateralis. 

z. Verbeeldde gewenste toekomst 
3. Onderzoekde succesfactoren om daa r (samen) te komen. 
q. Maakconcreteenindividueleplannenomdegewenste 

toekomst dichterbij te brengen. 
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Expertbijeenkomst 
Aanpak = 

Deze werkvorm is vormvrij en hangt afvan het onderwerp dat je wilt 
bespreken. 

Bijeen expertbijeenkomst nodig je betrokken 

partijen of deskundigen uit, die jou, op basis 
van hun expertise, kunnen helpen aan een goed 
antwoord op delAK-vragen. Denk aan de vraag of 

overheidsinterventie gerechtvaardigd is, wat het 
beste instrument Is en wat de gevolgen zijn. 

Zorg dat helder Is welke vragen je wilt behandelen 
zodat iedereen zich goed kan voorbereiden en wees 

transparant over hetdoel van de bijeenkomst en wat 

je gaat doen metde uitkomsten ervan. 
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DOE-MEEworkshop 
Meteen DOE-MEE workshop kun Je opeen snelle 
en gestructureerde manier Inzichten opdoen op 

het gebied van gedragen beteronderbouwde 
beleidskeuzes maken. DOE-MEE staatvoor 

Doorgronden, Ontwikkelen, Experimenteren en 
Monitoren En Evalueren. De DOE-M EEworkshop richt 
zich op de stappen Doorgronden en Ontwikkelen. 

Deelnemers: 1otot15Personen(meteenervarengespreksieider 
die een gedragsachtergrond heeft en de DOE-MEE 

aanpak kenten een verslaglegger) 

Duur. Idealiter twee sesslesvan elkéén dagdeel die opverschillende 
dagen plaatsvinden. 

Aanpak 

• Sessie r (Doorgronden): Bespreek probleem, doel, doelgroep, 
hukiiggedrag en gewenst gedrag. Breng de belemmerende en 

stimulerende gedragsbepalende factoren In kaart. 

• Sessie 2 (Ontwikkelen}: Ontwikkel op basis van sessie l 
passende interventies gerichtop de Juiste doelgroep en de 

gedragsbepalende factoren. 
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www,naarhetiak,, 
Alle informatie in deze waaieren meer vind je op 
www.naarhetioh.nl. Hier staan ook de departementale 
IAK-contactpersonen. Voor algemene vragen kun je 

contact opnemen met lak@kcwj.nl. 

Dit is een uitgave van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 

juni zozo 



A39.1 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

25 november 2021 10:04 

RE moes EZK  bij 2 minuten debat BZK gisteren 

Dagft 

Even enkel naar jou toe, om spam te voorkomen. Eens met je lijn. 

Volgens mij maak je prima argumenten, en is het prima kort zo. 

Toch ter context wat gedachten, mocht er meer discussie over ontstaan: 

CO2 warmtepompen maken voor zover bekend gebruik van een buffervat. Dat neemt ruimte in, en dat is er niet 
altijd. HT-warmtepompen zijn moeilijker in te passen. 

HT-warmtepompen zijn nog niet een uitontwikkelde techniek, en de prestaties nog onvoldoende aangetoond. 

HT-warmtepompen hebben niet alleen een lage efficiëntie, ze nemen ook geen prikkel mee tot isoleren. Dat is dus 
dubbel inefficiënt. De elektriciteitsrekening van de bewoners kan zwaar oplopen. 

Als HT-warmtepompen zonder hybride worden ingezet neemt dat een heel zware belasting op het stroomnet op de 
koudste dagen van het jaar. Dit is voer voor de Dunkelflaute, en moet met gascentrales worden opgevangen die 
speciaal voor die piekvraag in leven moeten blijven. Peperdure stroom in die periode. 

Het type huizen dat met name geschikt is voor HT-warmtepompen staan voorlopig op het stapsgewijze spoor. En 
het stapsgewijze spoor gaat uit van isoleren op natuurlijke vervangmomenten. In ca. 2035 zijn woningen dus te goed 
voor HT. Dus kortom: tot ca 2035 gaan woningen op hybride pompen, daarna op MT/LT. De HT-warmtepomp heeft 
nauwelijks een strategisch perspectief. 

Groet, 

Van: 5.1 2 .. 

Verzonden: donderdag 25 november 202109:14 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: moties EZK bij 2 minuten debat BZK gisteren 

Ha®, 

Hieronder een paar aanpassingen. Achtergrond: 
- Dat economisch haalbaar voor iedereen is wel de bedoeling, maar ligt juridisch iets genuanceerder en zou 

het zonde vinden als we hier iets toezeggen dat breder is dan wat moet. 
Ons belangrijkste argument lijkt me dat die hoge temperatuur wp echt zonde is als je hem inzet in alle 

woningen, vanwege het rendement in vergelijking tot lage temperatuur, dus heb dat toegevoegd, 

Groeten, 
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Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 24 november 202121:01 
Aan: 5.1.2.e 5"1.'2'e 

_ 

@minezk.nl>; 

@minezk.nl> CC: _ 

táminezk.nl>; 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: moties EZK bij 2 minuten debat BZK gisteren 

Hl allen, 

Ik heb het nu als onderstaand. Akkoord zo? 

Groeten, 

• 

Groeten, 

W 

Van: 5.1.2.e ____ @minezk.nl> 

Verzonden: woensdag 24 november 202113:39 
Aan- • @minezk.nl> 

Ca@minezk.nl>; 
@minezk.nl>;• 

CC: 5.1.2.e 
.,_._ 

minbzk.nl>: @rninbzk.nl> 

Onderwerp: RE: moties EZK bij 2 minuten debat BZK gisteren 

Dank en wat mij betreft helder. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Directie Warmte en ondergrond 
e-mail:@minozk.nl 

tel. +31 

Van: 5.1.2.e @minezk.nl> 

Verzonden: woensdag 24 november 202113:34 
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@minezk.ni>; 

@minbzk.nl>; 



@minbzk.nl>; @minbzk.ni> 

Onderwerp: RE: moties EZK bij 2 minuten debat BZK gisteren 

Hoi allen, 
Afspraak hierover is als volgt: BZK stelt vandaag concept brief op met korte reactie moties. EZK vult zsm aan, 
zodat brief morgen kan worden afgerond. 
Dus goed als leder even bedenkt wat reactie moet zijn per motie, maar dat loopt volgens mij al vanzelf@. 
Groet, bL1.2e 

Van: 5.1.2.e ~@minezk.ni> 

Verzonden: woensdag 24 november 202112:40 

Aan: @minezk.nl> 
5.1.2.e @minezk.nt>; 

@minezk.nl>--: 

CC: 5. 1.2. e 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: moties EZK bij 2 minuten debat BZK gisteren 

@minezk.nl>; 
Pminbzk.nl>; 

Hol ~, 

Excuus. Ik heb door mijn pro-actief bedoelde actie onderstaande mailwisseling met BZK veroorzaakt. Kan jij via 
reply all kort aangeven wat er in jouw beleving met BZK Is afgesproken. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Directie Warmte en ondergrond 

e-mail:~Pminezk.nl 
tel. +31 

Van: 5.1.2.e •@minezk.nl> 

Verzonden: woensdag 24 november 202112:18 

Aa C A +] @minbzk.nl>;, 
Ominbzk.nl> 

CC:  • @minezk.nl>; 
@minezk.nl>5.1.2.e 

Onderwerp: RE: moties EZK bij 2 minuten debat BZK gisteren 

•@minbzk.nl>; 

5.1.2.e •@minezk.nl>; 5.1.2.e 

Hot ®, 
Nee die heb ik niet, ik heb ook even 
t.r.t. de ISDE. 

5.12e In de cc gezet. Gezien de moties bij hen terecht zijn gekomen 

heb jij inzicht in het proces qua tijd? Wanneer moet de brief worden verstuurd? (c.q. teksten 
m. .t. mo es er zijn) 

Groet, 

mm 

Van: 5.1.2.e-@rninbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 24 november 202112:16 

Aan: •@minbzk.ni>; 
pminbzk.nl> 

CC• .Pminezk.nl> 

Onderwerp: RE: moties EZK bij 2 minuten debat BZK gisteren 

   • L5.1.2.e@minezk.nt>; 
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Hl allen, 

Ik had netwan de lijn, begrijp dat er vanochtend met 
de (met E afgestemde) appreciatie van de moties. 

0 M: had jij al verder gevorderde teksten? 
Groeten, 

w 

5.1.2.e Is afgesproken dat BZK toch een brief stuurt met 

Van: 5.1.2.e •@minbzk.ni> 

Verzonden: woensdag 24 november 202112:07 

Aan: 

CC: 

á.1.2.e 
CMminbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

•Pminezk.nl> 

' •(a7minezk.nl>; 
á. 1.2 e 

Onderwerp: RE: moties EZK bij 2 minuten debat BZK gisteren 

Hoi., 

Eens met toevoeging van ~, wil jij ook eens meelezen? Jij was hier ingedoken toch? (we hebben een 

motie over de hoge temperatuur warmtepomp). 

Groeten, 
5.1 2.e 

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 24 november 202110:54 

Aan: Mminezk.nl>; 5.1.2.e •(Mminbzk.nl> 

CC: Prninezk.nl> 

Onderwerp: RE: moties EZK bij 2 minuten debat BZK gisteren 

Hoi M, 

Die motie is vast een reactie op dat artikel van Vattenfall. 

7e zou nog kunnen toevoegen dat, aangezien verwarmen naar hogere temperaturen Inherent meer energie kost, 
inzet op dit soort warmtepompen er ook voor zorgt dat mensen altijd een hogere energierekening zullen hebben. 

(En dat innovatie en nieuwe generaties warmtepompen alleen gerealiseerd worden bij stabiel beleid van de 
overheid en het vooruitzicht van een afzetmarkt voor de fabrikanten) 

Groeten, 

m 

Van: 1 5.1.2.e •(Mminezk.nl> 

Verzonden: woensdag 24 november 202110:49 
Aan: •,uminbzk.nl>; 5.1.2.e minbzk.nl> 

CC: @minezk.nl> 

Onderwerp: FW: moties EZK bij 2 minuten debat BZK gisteren 

Hi ,M , 
Zie onderstaand (2de screenshot). Er Is tijdens het 2 minuten debat BZK een motie binnengekomen over het 
wegnemen van de subsidie voor de huidige generatie warmtepomp. Ik begrijp dat jullie MBZK heeft aangegeven 
dat dit onder EZK valt en wij hier op antwoorden. Logisch vanuit de ISDE. Onder de motie (tweede screenshot) 
vind je de appreciatie zoals die nu Is geschreven. Deze mail is vooral 'ter informatie' In het geval jullie dit nog niet 
wisten. Echter mochten jullie nog toevoegingen hebben hoor ik het graag. 
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Gr. M 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: woensdag 24 november 202110:45 

Aan: 

CC: 

5.1.2.0 • minezk.nl>; 
@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: moties EZK bij 2 minuten debat BZK gisteren 

Dag allen, 

(a)minezk.nl> 

Dank" voor het doorsturen. Ik heb in het rood twee toevoegingen gemaakt. T.i. heb ik dit ook nog gedeeld 
met B¢' counterparts voor hybride, mocht hier nog Iets uitkomen zet ik het op de mail. 

Groet, 

M 

Van: 5.1.2.e ~@minezk.nl> 

Verzonden: woensdag 24 november 202110:19 

Aan: - minezk.ni> 

CC: Fminezk.nl>; 5_12.e Pminezk.nl> 

Onderwerp: RE: moties EZK bij 2 minuten debat BZK gisteren 

Hot 5.12.e 

Zet ookM even in cc één van de moties gaat over afschaffen van subsidies op WP's die lage temperaturen 
leveren en dat is niet direct in lijn met het actieprogramma hybride WP Q 

Hierbij alvast appreciatie ten aanzien van moties uit onderstaande mat] die (gedeeltelijk) op mijn terrein liggen. 
®, zie tweede motte hieronder. 
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Appreciatie: 

concept 

• 
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Appreciatie 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Directie Warmte en ondergrond 
e-mail:~Càminezk.nl 
tel. +31 

Van: 5.1.2.e ~@minezk.ni> 

Verzonden: woensdag 24 november 202109:30 
Aan: ~ Calminezk.nl> 
Onderwerp: Fwd: moties EZK bij 2 minuten debat BZK gisteren 

Hoi 5-12.' , zie derde motie over subsidie wp. Ik meld je me weer na gesprek met bzk over hoe dit op te pakken 

Groet 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van:' 5.1.2.e 91- (@minezk.nl> 

Datum: 24 november 2021 om 08:57:21 CET 

" •••:•.Pminezk.nl>, 

Kopie:' - " <M(aDminezk.ni> 
Onderwerp: moties EZK bij 2 minuten debat BZK gisteren 

M geeft aan dat is aangegeven dat dit EZK beleid is en dat 2K voor dinsdag appreciatie wil.... 

Jullie hebben dit vast al via andere kanalen gehoord, maar je weet nooit. 

Groeten, -5:1 

Van: 5.1.2.e •► (a?minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 24 november 202108:53 
Aan: 

Onderwerp: 

5.1.2.e (a)minezk.nl> 
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Motie = behouden aardgasinfrastructuur 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

.Qvecwegende dat de bestaande gasinfrastructuur bij 
grootschalige gebruik van waterstof in de toekomst v 

Verzoékt te regering zich in te .zetten voor het behou 
.gasinfrastructuur waar mogelijk, 

En gaat over totw:de orde van de dag. 
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Verstuurd vanaf mijn iPhone 

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. 

Dr 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 

Dit oeracht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieve,gk aan u is toegezonden word: 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 nc' 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 Ran informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusevel.fk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeltkheid 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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A39.2 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

•vn26 november 2021 16:39 

RE Uitnodiging voor vergadering: EML irt hybride 

Opties om de hybride warmtepomp te stimuleren via normering.docx 

Ha 

Dankjewel voor het uitgebreide meelezen en voor de informatie f Ik heb het grotendeels overgenomen in de laatste 

versie, nog altijd in concept, bijgaand. 

Volgens mij geldt voor optie la (hernieuwbaar aandeel ruimteverwarming) dat- er ook andere momenten voor in 

aanmerking kunnen komen, mits dat maar onderbouwd wordt waarom het dan economisch, functioneel en 

technisch gaat. Opmerkingen mbt'alleen bij ingrijpende verbouwingen' daarom niet overgenomen. Deel wel met je 

dat het ook tot grote stimulans zonnepanelen kan leiden en dan heb je nog niet de cv er uit. 

Vwb optie 1b, energieprestatie-eisen, daar lijkt een overleg me inderdaad goed. Ben zelf nu een beetje in de war 

over hoe dit zich verhoudt tot la merk ik, dus goed om alles weer eens scherp te krijgen. Ik dacht in ieder geval aan 

jou en ~oor dat overleg. Heb jij nog andere suggesties voor wie ik hierbij zou kunnen betrekken? 

Groeten, 

Van: 

Verzonden: vrijdag 26 november 202112:03 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: RE: Uitnodiging voor vergadering: EML irt hybride 

Ha~, 

Hierbij mijn opmerkingen bij de laatste versie. Paar kleine puntjes bij de energiebesparingspilcht (EML zijn 
bijvoorbeeld niet verplicht). 

Voor de zekerheid ook nog de huidige Installatie-els uit het Bbl 
toelichting destijds (gele hightights door mij aangebracht). 

 ( + 

Dat Ik deze route het meest kansrijk acht, Is Inmiddels wei duidelijk 0 
Ik ben toch wet benieuwd waarom de meeste collega's dat anders zien, dus goed om (nog) een keer over door te 
praten! 

Grtjs, 

Hoofdstuk 5 verbouw 

Artikel 5.21 (technische bouwsystemen) 
1. Bij het plaatsen of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een technisch bouwsysteem 

waarbij de energieprestatie wordt beïnvloed voldoet dat technische bouwsysteem aan de in tabel 5.21 opgenomen 

waarde voor de energieprestatie. 
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Tabel 5.21 
Technisch 
bouwsysteem 

Waarde voor de 
energieprestatie woonfunctie 

Waarde voor de 
energieprestatie overig 

Ruimteverwarming 
Ruimtekoeling 
Ventilatie 
Warm tapwater 

51,31 
51,33 
_ 

53,45 

51,31 
51,33 
53,8 kWh/(m3/u) 

53,45 
ingebouwde 
verlichting 

575kWhprim/m2_ 

Dezelfde eis geldt overigens bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie. 

Relevante passages uit de NvT:  

Het Bouwbesluit 2012 bevat ook voor de inwerkingtreding van dit besluit al energieprestatie-eisen voor technische 
bouwsystemen. Omdat deze eisen niet alle technische bouwsystemen omvatten en nog gebaseerd zijn op de 
energieprestatiebepalingsmethode op basis van NEN 7120 in plaats van NTA 8800 zijn de energieprestatie-eisen 
met dit wijzigingsbesluit gewijzigd. Daarbij is er voor gekozen om de eisen uit te drukken d ïn berekendé• 
priimare fossiele energie té opzichte van de netto behoefte. Daardoor wordt niet alleen-de vaneen 
technisch bouwsysteem,,gewaardeerd,_maar ookWhet_gebruik-van_ hernieuwbare_energie. Doordat technische 
bouwsystemen de afgelopen jaren steeds energiezulniger zijn geworden en energiebesparing een belangrijk 
speerpunt is van dit kabinet is on derzocht of de bestaande eisen waar mogelijk aangescherpt zouden kunnen 
worden. Randvóorwaardne dáarbij waren dé beschikbaarfie•d van technéikensin demárkt, debetaalliaarheid„v  
gebAuweigenaren_en„aansluitiog_met devEuropese_Ecodesign:eisen2 voor componenten van technische 
bouwsystemen. De conclusie is dat een lichte aanscherping van de eisen mogelijk is. 

'Eerder werd voor deze eis aan het technisc[ Eo-uwsysteemïh-ë begrip:systeem—réndêmëntgebruikt,-.Voortaan 
wordt_gesprokenvan-de_waarde van de energieprestatie! [..,] Bij de ruimteverwarming is geen onderscheid ..w.. 
gemaakt tussen lokaal en niet lokaal. Het is niet meer nodig om in dit besluit eisen aan de energiezuinigheid van 
lokale verwarmingssystemen té ss tellen._De_eisen aan_dergelijke_systemen zijn voldoende genormeerd via_de 
'Europese Ecodesign regelgeving! 

In de bij dit wijzigingsbesluit behorende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 worden nadere voorschriften 
gegeven over de wijze van vaststelling van de in tabel 6.55 opgenomen waarden voor de energieprestatie. Dé 
wijze=wanvaststelling_is,gebaseerdo.p_NTA_8800 waarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd zijn: 

De waarde voor energieprestatie voor ruimteverwarmingssystemen wordt voor ieder systeem bepaald op basis 
van de volgende formule: 
EHeatingSystem = ( EH - EH;WKK)/QH;nd;net 
Waarin: 
EHeatingSystem de waarde voor de energieprestatie voor het ruimteverwarmingssysteem; 
EH de hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor ruimteverwarming, voor alle betrokken toestellen en 
inclusief hulpenergie (elektronica, waakvlam e.d.) [ kWh]; 
EH;WKK de naar vermeden primaire fossiele energie omgerekende geproduceerde elektriciteit door een wkk-
installatie die het gevolg is van de productie van warmte ten behoeve van ruimteverwarming [kWh]; 
QH;nd;net de netto warmtebehoefte voor ruimteverwarming, met verrekening van interne warmtelast (QH;int) en 
zonnewarmtewinst (QH;sol), maar zonder verrekening van terugwinbare verliezen van het 
ruimteverwarmingssysteem (QH;ls) [kWh]. 

Centrale verwarmingssystemen meteen individuel gasgestooket "afgift HR107-ketele middels radiattorenl, ," 
forfaitaire lengte van het distributiesysteem, niet geïsoleerde kleppen en geen (aantoonbare) waterzijdigé 
inregeling, voldoen aan deze eis. Systemen die duurzame bronnen gebruiken (zoals warmtepompen _en_zonn; 
01 
combi_'s)yoldoen ookaandeze_eis,_tenzij het rendement aanzienlijk lager ligt dan marktconform is! 

Er is sprêke van het gedeeltelijk verniweuen o veranderen of vergroten van een technisch-bouwsysteem wanneer', 
één of meer van de centrale warmte-, koude- of warm water-opwekkers of centrale ventilatie units veranderd 
wordt of wanneer een_derde__of meer,van cde-afgiftelichamenofinbouwarmaturen wordt geïnstalleerd, vervangne 
pf verbeterd De eisen gelden niet bij kleine (ondergeschikte) wijzigingen aan een technische bouwsysteem, zoals 
een eenvoudige reparatie of het vervangen van de ombouw van een dergelijk systeem, omdat de eisen dan 
zouden kunnen leiden tot nalevingskosten die niet proportioneel zijn ten opzichte van de oorspronkelijk beoogde 
ingreep. In deze gevallen is er meestal ook geen of slechts een zeer beperkt effect op de energieprestatie. 

Met vriendelijke groet, 

2 



Directie Bouwen en Energie 1 DO Bestuur, Ruimte en Wonen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkriJksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP i Postbus 20011 f 2500 EA ( Den Haag 
Zuidtoren - Verdieping 20 

T 
minbzc.ni 

3 



A40.1 

Van: 
Verzonden: ag ~vember 2021 12:01 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

"(&minezn 
vorm en governance actieplan hybride in bijpraat EZK-BZK 

HI 
en zEnmet  een aantal partijen (Techniek NL, netbeheer NL, vereniging warmtepompen, NVI, Natuur en 

au, NVDE, Enexis) in gesprek over het actieplan hybride warmtepompen. Doel van het actieplan Is het (verder) 
wegnemen van belemmeringen voor de uitrol van de hybride warmtepomp. Het actie plan is aangekondigd In de 
recente brief van EZK over het stimuleren van hybride warmtepompen: 
Act/ep/an Hybride Warmtepomp 
Om de gewenste opschaling te bereiken ter verduurzaming van de gebouwde omgeving is een samenwerking van alle 
betrokken partijen nodig. Om die reden stelt de sector, en verschillende brancheorlganisaties, samen met de 
ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatfes een actieplan hybride 
warmtepomp op. Het doel is om in de komende 3-4 jaar belemmeringen voor de hybride warmtepomp weg te nemen 
en op deze manier een robuuste basis te bieden voor de verdere uitrol van deze techniek. 
Vraag is nu welke vorm het actieplan precies krijgt en hoe de governance wordt ingericht. Kunnen Men Ik morgen  
aansluiten bij de reguliere EZK-BZK bijpraat om hier een gezamenlijke lijn op vast te stellen die we kunnen Inbrengen 
In de overleggen? 
Toelichting 
De vormgeving van het actieplan, de communicatie erover en de sturing op de uitvoering van het actieplan houden 
met elkaar verband. 

Voor de sturing (stuurgroep en werkgroep) Is het uitgangspunt dat dit gelieerd wordt aan of ondergebracht bij 
het uitvoeringsoverleg KA, maar dat de precieze vorm daarvan wordt bepaald nadat duidelijk Is hoe het 
uitvoeringsoverleg er precies uit gaat zien. 
De meeste partijen willen het actieplan vooral gebruiken om naar de eigen achterban te communiceren, 
Natuur en Milieu lijkt ook echt aandacht in de media te willen zoeken voor het actieplan. 

Voor de vormgeving zijn er drie opties: 
Convenant met alle partijen 

o Voordeel: tastbaar, alle partijen kunnen erover communiceren, er kan aandacht in de media voor 
gevraagd worden. 

o Nadeel: lange doorlooptijd, veel energie nodig voor kleine lettertjes" ipv aan de slag. Weinig 
enthousiasme voor deze optie. 

Actieplan alleen van de sector, In aanvulling op brief Rijk 
o Voordeel: sector kan over het plan communiceren zoals zij willen 
o Voordeel: snel op te stellen 
o Nadeel: splitsing van afspraken, dus geen gezamenlijke uitstraling. Risico dat het frame toch wordt: 

"de sector vraagt van het Rijk om een aantal zaken te regelen zodat hwp's gaan lopen". 
Gezamenlijk actieplan, af te spreken in een (bestuurlijk) overleg. Het actieplan Is dan bijv. een besluit van 
een vergadering, niet een doel op zich. Er worden geen handtekeningen gezet door de betrokken partijen. 

o Voordeel: alle partijen spreken af aan de slag te gaan, geen splitsing van de acties 
o Nadeel: Informeler, actieplan Is meer een middel dan een doel op zich. Daardoor Is het ook lastig om 

er media-aandacht voor te vragen. 
We denken dat een gezamenlijk actieplan de meeste voordelen (of minste nadelen) heeft. Hoe zien jullie dit? En 
hebben jullie ideeën hoe een gezamenlijk actieplan goed vorm zou kunnen krijgen? 
En komt het uit als we morgen aansluiten? 
Groeten 
- en 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Bouwen en Energie 
Turfmarkt 147 2511 DP ( Den Haag ( Zuid-20e etage 

Postbus 20011 2500 EZ 

T- 

Den Haag 
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A40.2 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

ms aa 30 november 202109:00 

CC.-
Onderwerp: 
Bijlagen: 

ter info:  Onderzoek naar ervaringen met (hybride en volledige) warmtepomp 
Onderzoek ervaringen warmtepomp - Milieu Centraal (2021).pdf; Persbericht hoge waardering 
warmtepompen 2021130 - def.pdf 

Hl allen, 
Ter informatie: Milieu Centraal heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van bewoners met een 
warmtepomp. Het artikel In het AD over het onderzoek Is goed en genuanceerd, met meteen wat voorlichting over de 
werking van de warmtepomp (het belang van goede Instellingen en voldoende Isolatie). 
Groeten, 

Van 
Verzonden: dinsdag 30 november 202108:19 
Aan: @minezk.nl'; @minezk.nl; 

@minezk.nl 
CC: 
Onderwerp: Onderzoek naar ervaringen met (hybride en volledige) warmtepomp 
Beste allemaal, 
Graag breng ik jullie op de hoogte van het onderzoek dat we hebben laten doen naar de ervaringen van bewoners met 
een (hybride of volledige) warmtepomp. Ik had het hierover in de meeting over communicatie hybride warmtepompen. 
We hebben vanmorgen hier ook een persbericht over naar buiten gebracht. 
De warmtepomp heeft de afgelopen jaren de nodige negatieve publiciteit gekregen, bijvoorbeeld over een gebrek aan 
warmtecomfort of over geluidsoverlast. Deze berichten waren altijd gebaseerd op individuele ervaringen. Voor ons was 
dit de reden om nu eens grootschalig de mate van tevredenheid over warmtepompen te onderzoeken. De meeste 
mensen met een warmtepomp in huis zijn hier tevreden over. De warmtepomp krijgt gemiddeld een acht als 
rapportcijfer. Slechts 5 procent geeft een onvoldoende. 
Ad.nl heeft vanmorgen al een bericht geplaatst: 
Overgrote deel huishoudens priist warmtepomp de hemel in. toch is 5 procent ontevreden 1 Wonen 1 AD.nI  
We gaan de resultaten ook gebruiken in onze communicatie over warmtepompen, wat anderen vinden is voor mensen 

een belangrijke overweging. 

Met vriendelijke groet, 

Milieu Centraal 
www.milieucentraal.nl 

Op de hoogte blijven? Abonneer je op onze nieuwsbrief 

1 



milieu 
centraal 



Resultaten van het onderzoek naar de beleving van 

consumenten met een warmtepomp 

0milieu 
centraal 

ivo 
research www.ioresearch.nl



Colofon 

Rapportnummer 
2021/242 

Datum 
11 november 2021 

Opdrachtgever 
r Milieu Centraal 

Auteurs 
Milou Gutter 
Melle Conradie 

1&0 Research Enschede 

Zuiderval 70 

Postbus 563 

750o AN Enschedë 

T (053) 200 52 00 

E info@ioresearch.nl 

KvK-nummer o8198802 

Piet Heinkadé 55 

1ól9 GM Amsterdam 

T--(020) 308 48 00 

E:info@ioresearoh.nl 

1&0 Research Amsterdam 



Inhoudsopgave 

Inleiding 

Achtergrond doelgroep 

Samenvatting 

Hl. Algehele tevredenheid 

H2. Comfort in de woning 

H3. Instellingen en installatie 

H4. Woningisolatie 

Bijlagen 

4 

5 

6 

7 
13 

20 

25 

26 

3 



Inleiding 

In Nederland heeft ongeveer 3% van de huishoudens een warmtepomp, dat zijn circa 240.000 warmtepompen. De 
warmtepomp heeft de afgelopen jaren de nodige negatieve publiciteit gekregen in de media. Deze publiciteit ging 
bijvoorbeeld over een gebrek aan warmtecomfort of over geluidsoverlast. Sommige mensen hebben een slechte ervaring 
met hun warmtepomp door verkeerde voorbereiding (onvoldoende isolatie, ongeschikte radiatoren) of verkeerd gedrag 
(temperatuur lager zetten in de nacht). Mede hierdoor bestaan er misverstanden, twijfels en scepsis bij mensen die geen 
warmtepomp hebben. 

Er is nog weinig bekend over de ervaringen van consumenten met een warmtepomp. De verhalen die in de publiciteit 
komen zijn vaak gebaseerd op losse ervaringen. In dit onderzoek wordt een grotere groep eigenaren bevraagd over hun 
ervaringen met hun warmtepomp. Vragen die centraal staan zijn of warmtepompen voldoende verwarmen en in 
hoeverre eigenaren'tevreden zijn met hun warmtepomp. 

Verantwoording 
Het onderzoek is uitgevoerd van 29 september tot en met 10 oktober 2021. Veldwerk vond online plaats in het I&0 
Research Panel. Er werden 857 panelleden uitgenodigd die een warmtepomp hebben. Hiervan vulden er 599 (70%) de 
vragenlijst volledig in. Daarnaast deden 396 respondenten mee via PanelClix. In totaal deden dus 995 mensen aan het 
onderzoek mee (972 die nu een warmtepomp hebben en 23 voorheen (nu vaak niet meer vanwege verhuizing)). 

Leeswijzer 
In dit onderzoek beschrijven we de resultaten op totaalniveau en maken we waar relevant uitsplitsingen tussen eigenaren 
van een hybride of volledige warmtepomp, en tussen mensen die de warmtepomp zelf aanschaften en mensen die dat niet 
zelf deden. Significante verschillen worden weergegeven met groen (hoger) of rood (lager), of in figuren met een `+' of `-'. 

1• 4 



Achtergrond doelgroep: twee op de drie respondenten hebben een 
volledige warmtepomp 

Type warmtepomp 

100% 100% 

Type warmtepompinstallatie 

7% 

25% 

35% 

0% 0% 

■ Weet niet 

■ Anders 

■ Ventilatiewarmtepomp 

■ Hybride lucht/water 
warmtepomp 

■ Volledige bodem/water 
warmtepomp 

■ Volledige lucht/water 
warmtepomp 

50% 

■ Weet niet 

75% 

■ Hybride 
warmtepomp 

65% 

■ Volledige 
warmtepomp 

309'0 
75% 

25% 

50% 

Links: Welke warmtepomp heeft u? 
Rechts: Wat voor type warmtepompinstallatie heeft u? 

n=995 
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, Zeven op de tien consumenten zijn zeer tevreden over,E.. 
hun warmtepomp (71% geeftminimaal eenrapportcijfer 
8)il Slechts,een klein aandeel geeft.huti warmtepomp één 
onvoldoende (5%). Ook ongeveer zeven op de tien -
consumentén zeggen expliciet dat zijb,éénvàlgénd huis-
weer een warmtepomp zouden nemen (73%) en' anderen 
er ook een zouden aanraden (67%). Sléchts•zes tot•achi 
procent zegt dat,:ze dat juist_niet,zouden doen.,::-. .{ 

Driekwart van de consumenten met een volledige , 
warmtepomp, is zeer tevreden met de hoeveelheidwàrm 
water die hun pomp.levert (76%;geeft minimaal een 
rapportcijfer 8). 

' In het algemeen zijn consumenten met een vóllèdge 
warmtepomp (nog) vakèr tevreden over hun 
warmtepomp, dan conspmentenmeteen*hybride pomp. 

IC 

Ook.consumentén die hun warmtepomp zelf kochten, zijn 
in liët álgemeen t̀evrédener dan mensen dië de 

_warmtepomp niet zelf kochten. Réspondenten,die de 
warmtepomp zelf kochten hebben gemiddeld genomen. 
••eenjongere warintepomp-en hebben minder vaak : x 
`  storin gs en m eegemaakt, dan respondenten die hun 
warmtepomp niet zelf kochten. K 

Een'op d̀e twintig mensensmet een warmtepomp, geeft-- 
die.een onvoldoende: en niet iedereen is tevreden over alle 
a"spectè•i van hun wa"rmtépomp. Ren Klein- aandeel ervaart 
'bijvoorbeeld tocht, of .geluidsoverlast.en 10 procent van, 
de consume'nten,zegt daghun -slaap'in kaer(s) niet goed 

i• venvar_r-iidworden. Deze(groep heeft daar naar_„ 
-verhouding minder vaak goed geisoleerd glas in de ruiten, 
dan.mepsen_die hier.geen-last van.hebben ., 4 1 





Ruime meerderheid geeft hun warmtepomp een hoog rapportcijfer 

Gemiddeld waardeert men hun warmtepomp 
met een 8,o en zeven op de tien personen 8,0 8,1 7:8 7)8 
geven ook minimaal dit rapportcijfer. 

Mensen met een volledige warmtepomp zijn 
gemiddeld tevredener dan mensen met een 
hybride warmtepomp. Vijf procent geeft --
onafhankelijk van het type — een 
onvoldoende. 

Mensen die de warmtepomp zelf hebben 
aangeschaft zijn positiever over hun 
warmtepomp dan anderen. 

5% I 
Totaal 

n=976 

zelf 
gekocht 
n=534 

74% 7% 
+ 

5% 
Volledige Hybride 

warmtepomp warmtepomp 
n=643 n=302 

7% 

Niet zelf 
gekocht 
n=461 

Hoe tevreden of ontevreden bent u met uw warmtepomp? 8 



Ook over de hoeveelheid warm water is de meerderheid erg 
tevreden 

Driekwart geeft een hoog rapportcijfer voor de 
hoeveelheid warm water van hun (volledige) 
warmtepomp. 

8,3 8,6 8,1 

De waardering is hoger onder degenen die de 
warmtepomp zelf aanschaften dan onder degenen die 
dit niet deden. 

Een klein aandeel van een op de twintig mensen met 
een volledige warmtepomp (5%) is ontevreden en 
geeft een vijf of lager voor de hoeveelheid warm water. 

.w 10 

Totaal 
(n=624) 

Zelf gekocht Niet zelf gekocht 
(ri=294) (n=330) 

0% 

In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over de hoeveelheid 
warm water die uw warmtepomp levert? 

Basis: mensen met een volledige warmtepomp 



Driekwart zou weer warmtepomp nemen 

Driekwart van de warmtepompeigenaren zou ook in een 
volgend huis weer een warmtepomp nemen (73%). Een 
vergelijkbaar aandeel heeft geen spijt van hun 
warmtepomp. 

Twee derde zou anderen aanraden om ook een 
warmtepomp te nemen. 

Een op de elf personen heeft spijt van de warmtepomp 
(9%). Zij zeggen ook relatief vaak dat hun comfort 
verslechterd is ten opzichte van de eerder hr-ketel en dat 
de warmwatervoorraad onvoldoende is, maar hebben ook 
gemiddeld een oudere warmtepomp en vaker te maken 
met storingen. 

In een volgend huis zou ik weer een 
warmtepomp nemen 

Ik zou anderen aanraden om ook een 
warmtepomp te nemen 

Ik heb spijt van mijn warmtepomp 

100% o% 25% 50% 75% 

■ (zeer) eens ■ neutraal ■ (zeer) oneens- ■ weet niet ■ n.vt. 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? (n=995) 
10 



Meerderheid heeft geen geluidsoverlast, tot een op de zes wel 

De helft is tevreden over het uiterlijk van 
hun warmtepomp. 

Een kwart vindt dat de warmtepomp te 
veel ruimte in beslag neemt. Eigenaren 
van een volledige warmtepomp zeggen 
dit vaker (27%) dan mensen met een 
hybride warmtepomp (18%). 

De meerderheid van de 
warmtepompeigenaren ervaart geen 
geluidsoverlast van de warmtepomp. 
Circa een op de zes (16%) ervaart `s 
nachts geluidsoverlast en een op de acht 
(12%) overdag. Bij zeven procent 
ervaren de buren (ook) geluidsoverlast. 

Ik ben tevreden over het uiterlijk van 
mijn warmtepomp 

0% 

30% 41a:. 14:- •- 

De warmtepomp neemt in huis te veel 
ruimte in beslag 23% 48% 

Ik ervaar Is nachts geluidsoverlast van 
mijn warmtepomp 70% 

Ik ervaar overdag geluidsoverlast van 
74% mijn warmtepomp 

Mijn buren ervaren geluidsoverlast 
van mijn warmtepomp 73% 

I 
50% 

9% 

I 
25% 

I 
75% 100% 

■ (zeer) eens ■ Neutraal ■ (zeer) oneens ■ Weet niet ■ Niet van toepassing 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? (n=995) 

1) u 



"Vanwege duurzaarnheid, nieuwe woning, 
gasloos, combinatie met zonnepanelen 
waardoor energiekosten lager zijn" 

"Zat in de,complete nieuwbouw, energie 
neutraal samen met 28 zonnepanelen De„',.,- . 

bouwer bepaalde alles, tot groot genoegeri. ï 

"Dat wildeik graag, maar het was een 
nieuwbouwwoning, dus gas was sowieso geen 

optie." 

"Wij wilden van net gas af en energieneutraal worden. 
Dit is gelukt. In combinatie. met onze zonnepanelen 

.. hebben wij al ruim 3 jaar geen energiekosters meer." 
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Comfort in de woning 
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Woonkamer meestal comfortabel met warmtepomp 

Vier op de vijf mensen met een warmtepomp zegt dat comfortabele temperatuur in de woonkamer 
de deze tenminste vaak zorgt voor een comfortabele 
temperatuur in de woonkamer. Mensen met een 
volledige warmtepomp zeggen vaker dat dit altijd het 
geval is, dan mensen met een hybride warmtepomp. 

Dertien (volledige warmtepomp) tot achttien procent 
(hybride warmtepomp) zegt dat de warmtepomp 
maximaal soms zorgt voor een comfortabele 
temperatuur in de woonkamer. 

Er bestaat geen verschil tussen mensen die de 
warmtepomp wel of niet zelf kochten (wel zelf gekocht: 
82% altijd/vaakversus niet zelf gekocht: 79%). 

ook bij stilzitten op de bank, een activiteit waarbij je 
het eerder koud hebt, vindt de meerderheid (7o%) de 
temperatuur in de woonkamer prima (zie volgende 
pagina). 

i00% —.■® 

75% — 

42%-

50% — 

25% — 

0% — 
Totaal 
(n=995) 

•..• 
16%+ 

409'a 
48% 

Volledige Hybride 
warmtepomp warmtepomp 
(n=643) (n=302) 

■ Weet niet 1 n.v.t. 

■ Nooit 

■ Zelden 

■ soms 

■ Vaak 

■ Altijd 

1) In hoeverre zorgt de warmtepomp voor een comfortabele 
temperatuur in uw woonkamer? 

u 



Zeven op de tien zitten warmpjes op de bank 

Ook bij stilzitten op de bank*, een activiteit waarbij je het eerder koud hebt, vindt de meerderheid (7o%) de temperatuur 
in de woonkamer prima. Dit wordt vaker gezegd door eigenaren die de warmtepomp zelf kochten en mensen met een 
volledige warmtepomp dan anderen. 
*Stilzitten op de bank is een lastige comfortsituatie: ook bijeen hr-ketel is het comfort dan niet voor iedereen optimaal. We weten niet of een warmtepomp meer of minder comfort 
biedt dat een hr-ketel. 

Comfort woonkamer als je lang stilzit 
f. 

9Zelf gekocht 
1, (n=534) 

De temperatuur is dan primà 

Ik voel koude tocht 

Ik heb koude voeterï 
 4 

Niet zelf gekocht 
(n=461) 

Hoe is het comfort als u langere tijd stil op de bank in de woonkamer zit? (meerdere antwoorden mogelijk) 15 



In een op de vijf woningen verwarmt de pomp andere ruimtes 
onvoldoende 

Ongeveer twee derde zegt dat alle ruimtes in de Verwarming andere ruimtes (dan de woonkamer)
woning (verwarmd met de warmtepomp) voldoende 
warm worden. Bij een op de vijf is dit niet het geval. 

Als ruimtes niet warm genoeg worden, gaat dat 
vaak om de slaapkamer(s) (49%), badkamer(s), of 
(41%), hobby-/werkkamer (39%) en veel minder 
vaak om de keuken (12% of andere ruimte (8%). 

Mensen die de slaapkamer onvoldoende warm 
krijgen hebben-,daar naar verhouding vaker minder 
goed geïsoleerd glas in de ruiten. 

Mensen in een huurwoning zeggen vaker dat 
sommige andere ruimtes niet warm genoeg worden 
dan woningeigenaren (26% versus 19%). Ook als 
men de warmtepomp niet zelf heeft gekocht, zegt 
men dit vaker dan als men de warmtepomp wel zelf 
kocht (25% versus 17%). Mensen met een hybride 
warmtepomp zeggen dat vaker dan mensen met een 
volledige warmtepomp (26% versus 18%). 

75% "----65% 

ja, in andere 
ruimtes 
wordt het 
voldoende 
warm 

Nee, 
sommige 
andere 
ruimtes 

worden niet 
warm genoeg 

5% 

Sommige 
andere 
ruimtes 
worden te 
warm 

7% 

Ik verwarm 
geen andere 
ruimtes met 

mijn 
warmtepomp 

3% 

Weet niet 

Worden andere ruimtes (dan de woonkamer) die u wilt verwarmen met uw 
warmtepomp in huis voldoende warm? (n=995) 

16 



Overstap naar warmtepomp per saldo verbetering 

De helft van de warmtepompeigenaren ervaart meer 
comfort dan met dé hr-ketel die ze voorheen hadden. 
Dat is duidelijk meer dan de twaalf procent die een 
verslechtering ervaart. 

Comfort vergeleken met hr-ketel 

• 2% 1i} 

Met een volledige warmtepomp merkt men vaker 
verbetering dan met een hybride warmtepomp. 

Volledige Hybride 
warmtepomp warmtepomp 

(n=612) (n=295) 

Totaal 

(n=951) 

■ weet niet 

■ (sterk) 
verslechterd 

■ neutraal 

■ (sterk) 
verbeterd 

I) 
Als u het comfort van uw warmtepomp vergelijkt met het comfort van uw eerdere 

hr-ketel, in hoeverre is het comfort dan verbeterd of verslechterd? 
Exclusief 4% die 'niet van toepassing' koos. 

iy 



Meerderheid heeft een lagere energierekening 

Vier op de vijf mensen met een volledige warmtepomp, 
heeft voldoende aan de dagelijkse warmwatervoorraad. 

Twee derde geeft aan dat de warmtepomp voldoende 
verwarmt als het buiten erg koud is, dertien procent 
ervaart dit niet zo. De groep die dit niet zo ervaart, heeft 
vaker ten hoogste dubbel glas (geen HR++ of triple) en 
heeft niet in de hele woning vloer- of wandverwarming. 

Zes op de tien personen zeggen dat zij een lagere 
energierekening hebben sinds het installeren van de 
warmtepomp. 

1• 

De watervoorraad voor warm water is 
altijd genoeg om de dag mee door te 

komen* 

Ook als het buiten erg koud is, 
verwarmt de warmtepomp mijn huis 

goed 

Mijn energierekening is lager sinds 
het installeren van de warmtepomp 

100% 

■ (zeer) eens ■ neutraal 

o% 25% 

■ (zeer) oneens 

50% 75% 

■ weet niet ■ n.v.t 

*stelling alleen voorgelegd aan 643 eigenaren van een volledige warmtepomp. 
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? (n=995) 18 



Meerderheid krijgt de woning aangenaam verwarmd 

De meerderheid (5'7%) van de mensen met een 
warmtepomp krijgt het huis over het algemeen goed 
warm, maar een kwart (23%) lukt dat niet. Ongeveer 
een op de zes personen ervaart tocht in huis. 

Veertien procent geeft aan dat het `s ochtends lang 
duurt voordat het warm is. Gemiddeld genomen 
zetten zij de thermostaat `s nachts lager dan andere 
warmtepompeigenaren. 

Met een hybride pomp lukt het minder goed om het 
huis altijd aangenaam warm te maken dan met een 
volledige warmtepomp. 

Het lukt me niet altijd om het huis 
aangenaam warm te maken met de 

warmtepomp 

Ik ervaar tocht in huis wanneer het 
hard waait 

Ik ervaar vaak tocht of koude plekken 
in huis 

Het duurt in de ochtend te lang totdat 
mijn woning op temperatuur is 

0% 25% 50% 75% 100% 

■ (zeer) eens ■ neutraal ■ (zeer) oneens ■ weet niet ■ n.v.t. 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? (n=995) •9 





Thermostaat `s nachts lager dan overdag 

Gemiddeld zet men de thermostaat overdag op 19,5 
graden. `s Nachts zet men de temperatuur lager Instelling thermostaattemperatuur* 

(gemiddeld 18,1 graden). Overdag heeft 76% de 
thermostaat ingesteld op 19 graden of warmer, in de 
nacht is dit minder dan de helft (47%). 

Ongeveer een vijfde van de warmtepompeigenaren 
verlaagt de temperatuur `s nachts met meer dan 2 
graden. Dit heeft geen effect op hoe men de warmtepomp 
beoordeelt. 

18,1°C ` 
ri_ 8fi() 

Hoe hoog zet u doorgaans de thermostaat of hoe hoog staat de thermostaat ingesteld? 
*11% tot 14% beantwoordde deze vraag met `weet niet'. 

1) 21 



Ruim de helft heeft nog geen storing gehad 

In totaal had 55 procent van de mensen met een warmtepomp in de afgelopen 3 jaar geen storing. Circa twee op de tien 
mensen hadden 2 of meer storingen in de afgelopen 3 jaar*. Mensen die de warmtepomp zelf kochten hadden vaker (6o%) 
geen storing in de afgelopen 3 jaar, dan mensen die de warmtepomp niet zelf kochten (50%). Mensen die de warmtepomp 
zelf kochten hebben ook vaak een jongere warmtepomp (zelf gekocht: 71% werd in 2016 of later geïnstalleerd, niet zelf 
gekocht: 26% werd in 2o16 of later geïnstalleerd). 
*We weten niet wat de storingsgevoeligheid is van Hr-ketels en weten dus niet of een warmtepomp vaker of minder vaak storingen geeft dan een Hr-ketel. 

Storing(en) in de afgelopen 3 jaar 

1 1 I 
Totaal (n=995) 2 % 10% 

I 
Niet zelf gekocht (n=461) 

Zelf gekocht (n=534) 
i 

0% 

■ Nee, nooit ■ ja,1 keer 

o%-

60%+ 
1 

25% 

■ ja, 2 keer 

2 % 

22% 
1 

50% 

■ Ja, 3 keer ■ ja, 4 keer 

6% 

8%-
1 

75% 
■ Ja, 5 keer of vaker 

100% 

1) 
Heeft u in de afgelopen 3 jaar een storing gehad waarvoor een monteur/installateur moest langskomen? (n=995) 

aan mensen die korter dan 3 jaar een warmtepomp hebben, is gevraagd of ze ooit een storing hebben gehad. 22 



Meerderheid deed aanpassingen voor installatie warmtepomp 

Driekwart van de mensen heeft aanpassingen 
aan hun woning gedaan voordat de 
warmtepomp kwam. Gemiddeld deed men 1,2 
aanpassingen. 

I) 

andere beglazing genomen 

dak geïsoleerd 

vloer geïsoleerd 

(spouw)muren geïsoleerd • 

vloerverwarming laten aanleggen 

radiatoren of convectoren aangepast 

ventilatie aangepast 
1 

extra radiatoren of convectoren...'M 4% 

wandverwarming laten aanleggen 'W 3% 

Anders 

Weet niet 

geen aanpassingen 

1 1 o•Q 

1 

°!o 

I 
i 
1 25% 

• 3b°ra 

= 34% 

1 31% 

131% 

29% 

16°án 

14% 

0% 25% 

Welke aanpassingen heeft u in uw huis gedaan voordat de warmtepomp kwam? 
(n=995) 

50% 

23 



Meesten zijn tevreden over informatie en advies van het 
installatiebedrijf 

Ongeveer twee op de drie mensen zijn tevreden over het Mening over informatie en advies installatiebedrijf 
advies en de informatie die zij kregen van het 
installatiebedrijf. Twaalf tot zestien procent vond het 
advies niet prettig, onvolledig of onduidelijk. 

prettig 

i , 16% 17% volledig 

duidelijk 16°%a 14% 

. 0% 25% 50% 75% 100% 

■ (zeer) eens ■ Neutraal ■ (zeer) oneens ■ Weet niet 

De informatie en advisering van het installatiebedrijf was..., 
basis: mensen die de warmtepomp zelf hebben gekocht, n=534 

Exclusief 6-7% die koos voor 'niet van toepassing'. 
24 





Helft heeft HR++ glas in woonruimte 

Zowel in de algemene woonruimte als de 
slaapkamers heeft ongeveer de helft van de 
warmtepompbezitters hr++-glas. Daarna volgen 
dubbel glas en triple glas. Een klein deel (2%) heeft 
nog enkel glas in de woonruimte en/of slaapkamer. 

Het type beglazing in woonruimte en slaapkamers 
heeft geen aantoonbare invloed op de waardering 
van de warmtepomp. Triple glas 

I 

HR ++ glas 

Dubbel 
glas 

= 2796 
31 % 

im 16% 

.I 

1496 

0 

0% 

1• 

51% 
48% 

Weet niet 

Enkel glas 

496 

296 

296 

20% 40% 60% 



1• 

Bijna helft heeft overal vloer/wandverwarming 
De helft van de warmtepompbezitters heeft een mechanisch ventilatiesysteem. Net zo vaak heeft men klepraampjes of 
tochtroosters. Een groot deel (45%) heeft in de hele woning vloer- of wandverwarming. Daarnaast heeft 31 procent ten 
minste in de woonkamer verwarming. Zestien procent heeft nergens vloer- of wandverwarming. 

Door een mechanisch 
ventilatiesysteem (afzuiging) 

Door (klep)raampjes enlof 
tochtroosters in kozijnen enlof 

gevels 

Door balansventilatie in de hele 
woning met warmteterugwinning 

Met ventilatie-units per kamer met 
warmteterugwinning 

50% 

50% 

In de gehele woning, inclusief 
hal en overloop 

Woonkamer 

Keuken 

I 
Badkamer(s) 

In de hal en overloop 

Slaapkamer(s) 

45% 
1 

31% 

26% 

Door balansventilatie in de hele 
woning zonder 

warmteterugwinning 

Anders 

Weet niet § 4% 

1 

0% 20% 

Hoe wordt uw woning geventileerd? (n=995) 

Hobby- of werkkamer(s) 

Overige kamer(s) 

Weet niet 

Ik heb geen vloer- of 
wandverwarming 

60% 40% 

§ 396 

11% 
•Ew 16% 

0% 20% 40% 

27 
In welke ruimtes in uw huis heeft u vloer- of 

wandverwarming? (n=995) 
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Vloer vaak beter geïsoleerd dan dak en spouwmuur 

De volgende resultaten gaan over mensen die wonen 
in een woning die gebouwd is vóór 1992. 

Drie op de tien (29%) mensen met een warmtepomp Vloer 

heeft de vloer (zeer) goed geïsoleerd. Een op de vijf 
(19%) heeft juist matige isolatie. 

Voor dakisolatie liggen deze percentages dichter bij 
elkaar (22% matig geïsoleerd; 25% (zeer) goed)). Dak* 

De spouwmuren zijn het minst goed geïsoleerd. 
Zeven procent geeft aan geen spouwmuurisolatie te 
hebben en 26 procent heeft matige isolatie. Bijna 
een op de vijf (18%) warmtepompeigenaren met een 
woning van voor 1992 heeft daarentegen (zeer) 
goede spouwmuurisolatie. 

Hoe goed de vloer, het dak en de spouwmuur zijn 
geïsoleerd heeft geen aantoonbare invloed op de 
waardering voor de warmtepomp. 

1• 

29% 

25% 

21% 

18°,VG. 

Spouwmuur 28% 18% 2E1°á 

0% 

■ Niet 

25% 

■ Matig ■ Redelijk 

50% 

■ (zeer) goed 

75% 

■ weet niet 

100% 

Hoe zijn de volgende aspecten van uw woning geisoleerd? 
(vraag voorgelegd aan eigenaren van een woning van voor 1992; n=302) 

*4 procent gaf aan dat ze geen (eigen) dakhebben. Zij zijn buiten deze figuur gelaten. 
28
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Bijlage 1: achtergrondkenmerken respondenten [I] 
Verdeling achtergrondkenmerken Verdeling achtergrondkenmerken 

2- onder- i-kapwoning 

W Rijtjeshuis, 
ssenwoning 

21% 

I) 30 



Bijlage 1 .- achtergrondkenmerken respondenten [N] 

Verdeling achtergrondkenmerken Verdeling achtergrondkenmerken 

Volledig elektrisch 

2000 tot 2005 

2011 tot 2015 



Bijlage 2: waardering warmtepomp per subgroep [I] 

Waardering warmtepomp 

Hy6iide--112 
warmtepomp 

1• 32 



Bijlage 2: waardering warmtepomp per subgroep [II] 

Waardering warmtepomp 

v ,..•.... •.•......,•"' • 3 
TOTAAL 

V. 
Voldoende 
cijfer 6-7) 

1) 33 



Bijlage 2: waardering warmtepomp per subgroep [III] 

Waardering warmtepomp 

Voldoende 
(cijfer 6-•7)y, 

hr,.•y..wr•i 

1) 34 



Bijlage 2: waardering warmtepomp per subgroep [IV] 

Waardering warmiépomp 

11,8 9 jaar F65+1 

Onvoldoende 
(cijfer i-5) 

1) 35 



Bijlage 2: waardering warmtepomp per subgroep [V] 

Waardering warmtepomp 

36 



Bijlage 2: waardering warmtepomp per subgroep [VI] 

Waardering warmtepomp 

2000 ° 

ofeerder 

Jaar installatie warmtepomp 

2011-2015 .. ' 2016-2018 

Onvoldoende 
(cijfer 1-5). 

Voldoende 
(cijfer 6-7) 

1) 37 
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Hoge waardering voor warmtepomp 

30 november 2021- De meeste mensen met een warmtepomp in huis zijn hier tevreden over. 
De warmtepomp krijgt gemiddeld een acht als rapportcijfer. Slechts 5 procent geeft een 

onvoldoende. Dat blijkt uit een onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal onder 
995 bewoners met een volledige of hybride warmtepomp, uitgevoerd door MO Research. 

Een warmtepomp werkt op elektriciteit en is een energiezuinig en duurzaam alternatief voor de 
hr-ketel, of in combinatie met een hr-ketel hybride inzetbaar om aardgas te besparen. Van 1 
kilowattuur stroom maakt een warmtepomp 2 tot 5 kilowattuur warmte. "De warmtepomp heeft 
de afgelopen jaren de nodige negatieve publiciteit gekregen, bijvoorbeeld over een gebrek aan 
warmtecomfort of over geluidsoverlast. Deze berichten waren altijd gebaseerd op individuele 
ervaringen. Voor ons was dit de reden om nu eens grootschalig de mate van tevredenheid over 
warmtepompen te onderzoeken. De hoge waardering in de praktijk is een steun in de rug voor 
mensen die overwegen een warmtepomp te kopen", aldus energie-expert Puk van Meegeren van 

Milieu Centraal. 

Comfort 

Vier op de vijf mensen met een warmtepomp zeggen dat deze altijd of vaak zorgt voor een 
comfortabele temperatuur in de woonkamer. Bij stil zitten op de bank, een activiteit waarbij je 
eerder kou ervaart, vindt 70 procent de temperatuur in de woonkamer prima. De helft van de 

mensen met een warmtepomp ervaart meer comfort dan met de hr-ketel die ze voorheen 
hadden. Een derde zegt dat het comfort gelijk is gebleven. Twaalf procent ervaart een 
verslechtering. Een volledig elektrische warmtepomp zorgt ook voor warm water. Over de 
hoeveelheid warm water is drie kwart erg tevreden, 18 procent vindt het voldoende, en slechts 5 

procent geeft een onvoldoende. De meerderheid van de bewoners met een warmtepomp ervaart 
geen geluidsoverlast. Een op de zes ( 16%) ervaart 's nachts geluidsoverlast en een op de acht 

(12%) overdag. 

Goed advies 

"Een kleine groep van bewoners is niet of minder positief over hun warmtepomp. Negatieve 
ervaringen zijn door een goed advies te voorkomen, over kierdichting, de benodigde isolatie en de 
plaatsing van de buitenunit van een warmtepomp", zegt Milieu Centraal. Uit het onderzoek blijkt 

dat ongeveer twee op de drie mensen tevreden zijn over het advies en de informatie die zij kregen 
van het installatiebedrijf. Twaalf tot zestien procent vond het advies niet prettig, niet volledig of 
niet duidelijk. 

Praktijktest 

Milieu Centraal heeft voor mensen die een warmtepomp overwegen een verwarmingstest ( link: 

https://www.milieucentraal.nl/verwarm!nRstest) gemaakt om in de praktijk te ervaren of hun huis 
geschikt is voor een warmtepomp, en zo ja een volledige of hybride. 

Noot voor de redactie: 
Het onderzoek is uitgevoerd van 29 september tot en met 10 oktober 2021. Veldwerk vond online 
plaats in het 1&O Research Panel. Er werden 857 panelleden uitgenodigd die een volledig 

elektrische of hybride warmtepomp in huis hebben. Hiervan vulden er 599 (70%) de vragenlijst 
volledig in. Daarnaast deden 396 respondenten mee via PanelClix. In totaal deden dus 995 mensen 
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aan het onderzoek mee (972 die nu een warmtepomp hebben en 23 voorheen (nu vaak niet meer 
vanwege verhuizing». 

Voor meer informatie Milieu Centraal:  
Woordvoerder 
e-mail: 

tel._ 
Omilieucentraal.nl 

of 

Net onderzoeksverslag is op te vragen bij van Milieu Centraal. 
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A42.1 

5.1.2.e 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

~woenaa ecember 2021 1009 

Re udie aar gas en 02 als gevolg van hybride 

Dank voor de update en het belletje met Aedesl laten we het hopen. 

Groeten, 

Van: 5. 1.2.e 

Verzonden: dinsdag 14 december 202118:12 

Aan: '-).1.2.,. 

Onderwerp: RE: Reductie aardgas en CO2 als gevolg van hybride 

Had nog even met Aedes gebeld. Zij waren het met onze feedback eens, behalve jouw punt om alle woningen mee te 

nemen,® (dus ipv alleen eengezinswoningen). Ze zeiden dat je mij meergezinswoningen vaak in de knel komt met 

geluidseisen (en soms ook ruimte voor de buitenunit). Hybride warmtepompen die via de mechanische ventilatie 

warmte terugwinnen kunnen ook niet overal — er moet natuurlijk ventilatie met WTW aanwezig zijn — en heeft niet de 

voorkeur. Vind ik op zich wel een begrijpelijke reactie. 

Wij gaan nu voorstellen dat in tenminste 50% van de eengezinswoningen waar de cv wordt vervangen een hybride 

warmtepomp moet worden geïnstalleerd. Hopelijk lukt het akkoord deze week. 

Groet, 

Van:_ minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 14 december 202114:44 

Aan: minbzk.nl>; minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Reductie aardgas en CO2 als gevolg van hybride 

Hoi 

Er zijn verschillende soorten hybrides, naast de bekende ook: 
- Een hybride die werkt via de mechanische ventilatie en die dus warmte terugwint uit de binnenlucht. 

Voordeel: geen buitenunit nodig. Nadeel: wat minder efficiënt (en wat minder capaciteit, maar dat Is niet 
altijd erg bij een kleine woning) 
Een hybride die werkt met PVT-panelen 
Een hybride voor portiekwoningen, dus één systeem voor meerdere woningen. 

Is het nog een optie om een beetje terug te onderhandelen? Dus niet alleen Inzetten op eengezinswoningen maar op 
alle woningen met label D of beter? 

En de term "duurzaam alternatief" is niet heel scherp, wat verstaan we daar onder? Is het handig om dat ergens te 
duiden, bijv. een duurzaam alternatief voor een cv-ketel is een verwarmingsinstallatie Is (deels) gebruik maakt van 
omgevingswarmte. Bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp, ventilatiewarmtepomp of zonneboller. 

Groeten, 

1 



Van: 5.1.2.e C«zminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 14 december 202114:38 

Aan: 5.12,e Pminbzk.nt>; 
Onderwerp: RE: Reductie aardgas en CO2 als gevolg van hybride 

Ha 5.1.2.e 

minbzk.ni> 

J 

Dank voorde heads-up. Vwb uitfasering cv-ketels snap ik de suggestie van hieronder wel. Vraag me wel af of ze 
akkoord gaan met die laatste clausule (de uitzondering beperken tot situaties waarbij de woningen binnen 5 jaar na 
plaatsing van een hybride op basis van de transitievisie over gaat op 'een warmtenet). Kan me voorstelten dat ze dat 
breder willen trekken, maar lijkt me goed om het zo te proberen. Door de optie van andere verduurzamingsmaatregelen 
te bieden is het natuurlijk al een stuk makkelijker geworden aan deze eis aan te voldoen. 

Vwb je verzoek om een check op de redenering in de eerdere mail: hier heb ik wat opmerkingen bij geplaatst hieronder. 
Berekening volg ik wel. 

Groeten, 

Van:  - minbzk.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 december 202114:11 

Aan: r-, 1 2 e @minbzk.nl> 
CC: • • • • minbzk.nt> 

Onderwerp: RE: Reductie aardgas en CO2 als gevolg van hybride 

hieronder het commentaar van 

Mmmm ik krijg net een mail van M: - waarin staat dat Aedes toch nog wat aan de afspraken getornd heeft. Zie 

rl kste verariderin en in de tekst ml n a • • reciatie daarb 
buiten reikwijdte 

een 

elke 
rn 



Ik vind ̀ zoveel mogelijk een duurzamer alternatief plaatsen' ook wat vrijblijvend, maar snap dat Aedes niet in elke 

eengezinswoning een hybride kan plaatsen. Ik kan me wel vinden in de toevoeging var. Hebben jullie hier nog 
ideeën over? 

Groet, 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: dinsdag 14 december 2021 10:48 

CC: Aan• -  ••Ominb*mi> 
@minbzk.nl> 

Onderwerp: Reductie aardgas en CO2 als gevolg van hybride 

Hoi,. 

Zoals ik laatst al aangaf, wordt met Aedes het volgende afgesproken in het kader van € 500 min verlaging 
verhuurderheffing: 

Corporaties investeren tot en met 2025 in totaal €500 miljoen extra in zonnepanelen en hybride warmtepompen 

in woningen met een D-label of beter. Wanneer een nieuwe cv-ketel aangeschaft zou moeten worden in een 
eengezinswoning met een D-label of beter, wordt een hier een (hybride) warmtepomp geplaatst. 

We proberen de afspraken nu alvast bierviltjes-stijl door te rekenen, zodat we weten wat de resterende opgave in de 

huursector nog is. Kun jij eens meekijken of onze aannames kloppen? 

• Er zijn nog ongeveer 2 min corporatiewoningen met een aardgasaansluiting. 

• Een deel van deze woningen komt niet in aanmerking voor hybride, omdat een deel (ca. 450.000) direct 

aardgasvrij gemaakt wordt, 90.000 woningen in aanmerking komen voor sloop-nieuwbouw, en naar 

verwachting nog eens 100.000 woningen worden verkocht. 

• Er ziin dus nog 1.360.000 niet-aardgasvrije corporatiewoningen met energielabel D of beter. U> zittën„ hiér ,nie„f, 
•oklabéli E,;f, G tussen die er nog af —m etër  

• Ongeveer de helft daarvan (dus 680.000) is een eengezinswoning. 

• Een cv-ketel heeft een levensduur van ongeveer 15 jaar, dus elk jaar moet 1/15 van de cv-ketels in deze 

woningen worden vervangen. 

• In vieraar tMd 2022-2025 worden ongeveer 160.000 cv-ketels vervangen volgens onderstaand ritme 5Q0.00 
s h9t,totaalkper jaar, 1Incl. koaA er! uboutiv, dus,dit ázu„knunen)) 

• Het gemiddelde aardgasverbruik in de corporatiesector is 949 m3. We rekenen met 1000 m3voor 
eengezinswoningen. De gemiddelde aardgasbesparing per woning door een hybride warmtepomp te installeren 
is ca. 40%, dus 400 m3per woning. Voor 160.000 woningen wordt er dus 64 min m 3 aardgas bespaard. 

• Dit correspondeert met een COz-reductie van 115,2 kiloton, oftewel 0,115 Mton (aangenomen dat de COz-

emissie per m3aardgas 1,8 kg is). 

2022 2023 2024 2025 

#totaal 680000 634667 592356 552865 

# vervang 45333 42311 39490 36858 

Klopt die berekening denk je? Of hebben we betere cijfers over die COz-reductie als gevolg van de installatie van een 

hybride warmtepomp? Met het model van  kom ik ook ongeveer op 0,1 Mton uit. deze redenërin 

Groet, 
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A43.1 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan:. 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

@minezknl> 
onderda. 23 december 2021 12:13 

Eerste tekstvoorste! EED: Hy • n • e Warmtepompen 
EED recast Text proposal hybrid heat pumps (v2) LdR, AF, ldK.docx 

5.1.2.e 

Dag allen, 

Opnieuw, excuus voor een wat late reactie. Hierbij enkele opmerkingen/tekstsuggesties, mede dankzij/ 
Mochten er nog vragen zijn hoor ik het graag. 

Verder had ik zelf nog een wat algemenere vraag: Stel de hybride WP wordt inderdaad gezien als uitzondering en mag worden 
meegeteld als e-besparing, hoe moet ik dit dan voor mij zien? Namelijk: hoe wordt er om gegaan met de tellinglenergiebesparing 
van hybride WP? Elke situatie geeft andere resultaten (c.q. besparingen in termen van CO2 en m3). Of gaat het hier dan om 
aantallen? 

Groet, en fijne kerst, 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 17 december 202116:13 

Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: Eerste tekstvoorstel EED 

5.12_e 

Hybride Warmtepompen 

Ha á.1.2.e 0 en= 
Erg nuttige aanpassingen, veel dank. Ik heb bijna alle suggesties overgenomen en bronnen toegevoegd. Bijgevoegd de 

nieuwe versie die ik zal delen met het REDJEED kernteam. Daarna is het zaak om steun te zoeken. Uiteraard zijn we aan 
het nadenken over dit met andere lidstaten indienen. 5.1.2.e is bezig om de wratten comments van overige lidstaten 
door te spitten op zoek naar like-minded lidstaten. Op basis daarvan (en inschattingen van de PV EU) zullen we 
binnenkort contact opnemen met andere landen. Als jullie hier al ideeën over hebben, hoor ik het graag natuurlijk. 

en inschattin: zou zi'n: zor 

Groet, 5 2e 

Van: Calrvo.nl> 

Verzonden: vrijdag 17 december 202111:19 

Aan: 
CC: 

C 4l 5 - -^- , ':_ 1.1 ilnezk.nl> 
@minezk.nl>; 5.1.2.e 

minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Eerste tekstvoorstel EED: Hybride Warmtepompen 

Prvo.nl>; 5.1.2.e 
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Hoi• 

Hierbij mijn voorstel voor een tekstaanpassing mbt hybride warmtepompen in artikel 8 EED. 

Ik heb hiervoor met mijn colleg    overlegd (zie hieronder). 

Zoal: ook aangeeft, zou het mooi zijn als we dit tekstvoorstel samen met andere lidstaten kunnen indienen. Heb je 
al een idee welke lidstaten daarvoor mogelijk geïnteresseerd zijn? 

Groeten, 

Van: 5.1 .2.e @rvo.nl> 

Verzonden: donderdag 16 december 202117:33 

Aan: 
CC: (c0miinezk.ril> 

Orvo.nl> 

Onderwerp: RE: Eerste tekstvoorstel EED: Hybride Warmtepompen 

5.1.2.e 

Ik kreeg de vraag via 
nemen. 

5.1.2.e van EZK ook doorgespeeld. Ik heb hem geadviseerd om met jou contact op te 

Daarom deze mail ook in cc aan hem. 

Volgens mij is een natura) gas heat pump heat pump een absorptie warmtepomp en wordt daar normaal gesproken 

geen hybride warmtepomp mee bedoeld. 

Warmtepompen zijn niet uitgezonderd. Er is bij de toegestane systemen de categorie "Adding solar heating into an 
existing fossil heating system" . Je zou daar de categorie "adding a heat pump into an existing fossil heating system" 

kunnen toevoegen. Het is dan wel een probleem alsje de warmtepomp tegelijk met een nieuwe ketel plaatst. 

Ik zie een aantal mogelijkheden: 

1. Een algehele uitzondering voor een hybride warmtepomp. 
2. Toelichten dat een hybride warmtepomp niet onder de categorie natural gas heat pumps valt. 
3. Een toelichting dat bij een combinatie van een gasketel met een warmtepomp, alleen de 

warmtepompbesparing meegeteld mag worden als energiebesparing. 
4. Niks doen. Als CBS de hybride warmtepomp alleen als warmtepomp opneemt is het niet mogelijk het systeem 

uit te zonderen. Bij de monitoring hebben we dan geen problemen. 

1,2 3 is denk ik het beste, want er komen ook systemen op de markt waar de warmtepomp en de CV-ketel in één 
behuizing zitten. Dan kan het lastig worden om aan te geven waarom je dat anders ziet dan een gasobsorptie 

warmtepomp. 

Mogelijk kanE ofil aangeven of andere landen ook commentaar hebben, zodat we met een gezamenlijk voorstel 

kunnen komen. 

Het risico van een aparte positie voor de hybride warmtepomp is dat er tegenstand komt. 

Overwegingen vanuit Nederland zijn: 

• Er is geen lock-in.voor de hybride warmtepomp, zie de kamerbrief over de hybride warmtepomp 
zie https://www.tweedekamer.nt/kamerstukken/brieven reeerine/detail?id=2021207093&did=2021D15672 
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• We willen alleen besparing door de warmtepomp meetellen, niet van de gasboiler. Een separate plaatsing van 

een warmtepomp naast een gasboiler mag je wel meetellen. 

Kan je hiermee verder? 

w 

Van: 5.1.2.e . rvo.nl> 
Verzonden: donderdag 16 december 202115:57 

Aan: Orvo.nl> 

Onderwerp: RE: Eerste tekstvoorstel EED: Hybride Warmtepompen 

Hoigij 

Dank voor het meelezen. Die aanwijzingen voor een strikte interpretatie zijn er, zie bijgesloten memo. In het rijtje van 

voorbeelden waar de restrictie op van toepassing zou zijn staat oa `programmes promoting natura) gas heat pumps'. De 

commissie wijst oa op het risico van een ongewenste lock-in van ketels die deels op aardgas draaien. Is dat risico terecht 

denkja? 

Groeten, 

•i 

Van• - Prvo.nl>« 

Verzonden: dinsdag 14 december 202117:37 

Aan: rvo.nl> 

Onderwerp: RE: Eerste tekstvoorstel EED:, Hybride Warmtepompen 

11111111111WIffida— 

Het is de vraag of een uitzondering nodig is . Een hybride warmtepomp is een lucht-water warmtepomp. In de statistiek 

wordt er tot nu toe geen onderscheid gemaakt tussen een lucht-water WP met een ketel en zonder een ketel. Veel van 

dergelijke systemen kunnen namelijk ook als volledig elektrische WP ingezet worden. Bij de ISDE subsidie is nu wel apart 

een vraag opgenomen of er nog een gasketel is, om toch zicht te krijgen op het aantal warmtepompen dat als hybride 

wordt ingezet. Als je een hybride warmtepomp ziet als een warmtepomp en een ketel apart is er geen probleem. CBS 

kijkt er ook zo naar. 

Het is denk ik genoeg om een opmerking te maken, bijvoorbeeld: 

"A hybrid heat pump is a heat pump that works together with a fossil boiler. The heat pump can be considered separate 

from the fossil boiler and can count towards the energy efficiency target, just like any other heat pump: 

Mocht je aanwijzingen hebben dat de commissie dit toch heel strak wil interpreteren, dan zou jouw tekst nodig zijn. Op 

dit moment kan CBS geen berekeningen maken over hybride warmtepompen, alleen over totaal van warmtepompen in 

woningen (verdeeld naar lucht-water, water-water). 

La 

Van: 9« rvo.nl> 

Verzonden: dinsdag 14 december 202116:55 

Aan: @rvo.ni> 

Onderwerp: FW: Eerste tekstvoorstel EED: Hybride Warmtepompen 
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Hoi 
Wat vindt jij van bijgesloten voorstel om de energiebesparing door hybride warmtepompen mee te laten tellen? Zitten 
er naar jouw idee feitelijke onjuistheden in? Graag niet verder verspreiden. 
Groeten, 

EFEFIFI&iw 

Van: @minezk.ni> 
Verzonden: dinsdag 14 december 202110:23 
Aan: M @rvo.nl>; minezk.nl>; 5.1.2.e 

@minezk.nl> 
Onderwerp: Eerste tekstvoorstel EED: Hybride Warmtepompen 

Ha 5.1.28 

Voor de EED herziening wordt in Annex V gesteld dat besparingen op directe fossiele verbrandingen niet mee mogen 
tellen voor de besparingsplicht uitartikel 8. Voor Nederland kunnen hybride warmtepompen wel mogelijk een 
belangrijke rot spelen, dus wij zouden deze wel mee willen laten tellen. Bijgevoegd heb ik een concept tekstvoorstel 

gemaakt. Zouden jullie hier input/commentaar op kunnen leveren? 

Groet, 

5.1.2.e 

Beleidsmedewerker 
Directie Warmte & Onmin 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 12594 AC f 's-Gravenhage 
Postbus 20401 1 2500 EK i 's-Gravenhage 

T: +31 
M: naminezk.nl 
W: http://www.riiksoverheid.ni/-

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

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

Dit berk# t kan mfamatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndren u riet de geadresseerde bent of dd berm abusieverij k aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan tie afzender te melden en het bericht le verwgderm De Staat aanvaardt geen aanspraket~ voor schade, van welke aard ook, dre verband 
houdt met nsicd's verboerden aan het elekborusch verwerden van berichten. 
This message may contain intormation 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 dekte the message. The State adxepb no 6ataTrty for damage of arty kind resulting from the risks irrhererrt in the edecbonk transmission 
of messages. 
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A43.2 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

donderda 23 december 2021 15:10 

RE: EPBD en geen su si ie meet voor fossiel 

Voor de SAH klopt dat in ieder geval: dan mogen de woningen überhaupt geen aardgas meer gebruiken (hoewel we 
geen eisen aan de bron stellen). Maar daar krijg je op andere plekken (SDE++ bijvoorbeeld) ook geen subsidie voor als ik 

het goed heb. Ik vermoed dat die zinnen zo dus kunnen blijven staan. 

Groet 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: donderdag 23 december 202112:16 

Aan: 

Onderwerp: RE: EPBD en geen subsidie meet voor fossiel 

Ho 
Ik - en dat de zin ook wel klopt. Wij geven via SAH en ISDE wel subsidie voor aansluiting op een warmtenet, maar 
het Is niet zo dat je direct een subsidie krijgt voor als je nog een gasgestookte Installatie neerzet als warmtebron voor 
het net. Die subsidie kun je wel krijgen voor bijvoorbeeld geothermle. 
Groet, 

Van: Pminbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 23 december 202111:45 

@minbzk.nl>; 
minbzk.nl>; 

&minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: EPBD en geen subsidie meet voor fossiel 

Ha allemaal, 

minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 

De eis van de EU per 2027 ging over ketels (in woningen) is mijn begrip. Voor gasgestookte ketels geven we geen 

subsidie in ISDE en volgens mij ook niet anderszins, tenzij er voor huur ook middelen zijn om naar Hr-ketel te gaan van 

een minder efficiént model vanuit het oogpunt van labelstappen, maar dat is mij niet bekend. Bij hybride stimuleren we 

alleen het warmtepomp deel via ISDE en niet het gasdeel. 

Neemt dit wat zor weg of blijven er dan nog vragen over? De 2027-geen-subsidie-meer-eis is gecheckt met 

en metii&li~ trouwens vanuit EZK. 

51.2.e 

Groeten, 

Van: Calminbzk.ni> 

Verzonden: donderdag 23 december 202111:39 

Aan: 5.1.2.e L minbzk.nl>; 
C•minbzk.nl>; 

Ca)minbzk.nl>;• 

(cDminbzk.nl>; 
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minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: EPBD en geen subsidie meet voor fossiel 

7a, de zinnen voor EZK kloppen. 

Het gaat me meer om de BZK regelingen. 

Van: 5.1.2.E @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 23 december 202111:38 
Aa gDminbzk.ni>; 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: EPBD en geen subsidie meet voor fossiel 

Pminbzk.nl>;• 

Ca7minbzk.nl>; 

HaIEF 

Ik neem "'* ook even mee in deze e-mail, want zij heeft deze zinnen zo afgestemd met EZK. 

Groetjes 0 

Van: minbzk.ni> 

Verzonden: donderdag 23 december 202111:37 

Aan: C -1 n ̂  @minbzk.nl>; á.1.2.e Pa minbzk.nl>;, 5.1.2.e  

CC: 

(@minbzk.nl> 

minbzk.nl> 

Onderwerp: EPBD en geen subsidie meet voor fossiel • 

5.1.2.e • 

concept 

Groet, W 

- -, 

5.1.2.e 
@minbzk. 

(a?minfin.nl>; 

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

5.1.2.e @minbzk.nl> 
5,12.e CC: 

Van: 5.1.2.e P ninbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 22 december 202108:51 
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @minbzk.nl>- 5.1.2.e 

5.1.2.è 
minbzk.nl>; 

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

5.1.2.e 
5.1.2.e 

@minbzk.nl>; Prninbzk.nl 

@minbzk.nl>; minbzk.nl>-

5-:--1--7-2-.e-5- 1"2. é`• _. %} rriinbzk nl>• •5:1:2:e• 

Cu)minbzk.nb; 5.1.2.e 

}á.1.2.e 
@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; • 

Ccilminbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

minbzk.nl>; 

5.1.2.e C•rvo.nl>; • 5.1.2.e 
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5.1.2.e rvo.nl> 

Onderwerp: Voor morgen 10 u - feedback 8NC-fiche EPBD 
Urgentie: Hoog 

Hallo allemaal, 

We zin oed op weg met het BNC-fiche! Dankzij jullie Input en zeker ook dankzij het harde werk vans 
en Z!j hebben gezorgd voor concrete tekstvoorstellen en het bijwerken van de samenwerkingsra m e. er 
vin en u llie de laatste versie van het fiche op de samenwerkingsruimte en het is ook toegevoegd aan deze e-mail. 

Graag vraag ik jullie bijgevoegd BNC-fiche te lezen en te voorzien van feedback waar het écht nodig is 
vóór morgen 10u en het te sturen via e-mail naar en mij. Voor het BNC-fiche werk ik liever alleen in de 
samenwerkingsrulmte. En Iet op: alles wat je wilt toevoegen n deze fase, betekent dat we ergens moeten gaan 
schrappen in de tekst. Dit doe Ik dus liever niet. Houd hier dus s.v.p. rekening mee. Speciale aandacht voor- W 

bij de PMs in de tekst met jullle naam. 

en 1 vraag ik graag om het gehele voorstel te lezen en (1) in te korten waar dit kan en (2) 
ack te geven waar het écht nodig is. 

Vandaag zal ik nog contact zoeken met een aantal collega's om de discussiepunten / open punten te bespreken. 
Alvast heel veel dank voor jullie medewerking! 

Met vriendelijke groet, 
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A.45.1 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e @minezk.nl> 
maanda 29 november 2021 08:44 

FW: EPBD gelekt: check passage in subsidie hwp's 

t.l. 

Van: 5.1.2.e @minezk.nl> 

Verzonden: maandag 29 november 202108:40 

Aan: 5. 1.2.   e @minezk.nl> 
CC:@minezk.nl> 

Onderwerp: Re: EPBD gelekt: check passage in subsidie hwp's 

Ik zie hier geen probleem. In de ISDE staat dat we subsidie geven voor wartepompen, dus niet voor fossiel(gas)-
gestookte apparaten. Daarmee is de ISDE in lijn met het verbod zoals genoemd in de concept EPBD. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Directie Warmte en ondergrond 
e-mail: 5-1.2.e Riminezk.nl 
tel. +31(0) = 5.1.2.e 

Op 26 nov. 2021 om 16:00 heeft 

geschreven: 

0aminezk.nl> het volgende 

Hof • 

Ik kreeg de mail door van Het gaat om de gelekte versie van de herziening EPBD die medio 
december uitkomt. Een van e punten die hierin staat is onderstaande artikel. Met een terechte vraag 
van EEM of dit effect kan hebben op deel van de installaties die nu ISDE krijgen? Hebben jullie daar 
zicht op Ideeén bij. Het Is overigens nog de vraag wat er exact wordt bedoeld met'installation of 
fossil fuel bollers'. 

Gr. ZE 

Van: 5.1.2.e (aminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 26 november 202115:51 

Aan: 
CC: 

C 1 9 
J . . G. 

e • minezk.nl> 
@minbzk.ni> 

Onderwerp: EPBD gelekt: check passage irt subsidie hwp's 

Ha~ 

De EPBD voorstellen zijn gelekt] Sowieso interessant voor opties normering hybride (nog niet naar 
kunnen kijken), maar er staat ook onderstaande passage in. Met de terechte observatie dat we even 

naar effect hiervan op ISDE subsidie voor hybride warmtepompen moeten kijken. Ik weet dat die 
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subsidie alleen naar het WP deel gaat, maar er zijn natuurlijk ook geïntegreerde apparaten. Weet jij of 

we een risico lopen dat we tegen deze bepaling aanlopen wanneer die er door zou komen? 

Groeten, 
5.12.0 

5.1.2.a 

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 
Verzonden: vri'dag 26 november 202114:13 
Aan: 

5.1.2.e 

5Á.2.e 
@minbzk.nl>; 

5.1.2.e 

minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@ 

@minbzk.nl>; 

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

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

@minbzk.nl>- 

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

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 

5.1.2 e @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 
@mïnbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 
5.1.2. e • minbzk.nl>; 

@rninbzk.nl>; 

2.e  @minbzk.nl>; 5.1. 
@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

CC: 5.1.2.e 

5.x.2 e 

o.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 

rvo.nl>; 

5.1.2.e @rvo.nl @rvo.nl>; @rvo.nl>; 

5.1.2.e 5A I.e t57rvo.nl>; 

5.1.2.e 5.1.2.e 
minbzk.nl>; r_ 2 @minbzk.nl>; Licher, Ferdi 

<Ferdi.Licher@minbzk.nl>; . .. e @rvo nl> 

Onderwerp: Gelekt EPBD voorstel - ter bespreking in kernteam a.s. maandag 

Beste allen, 

Gisteren ontvingen we een gelekte versie van het EPBD voorstel. Zie hier een samenvatting in een 
nieuwsbericht. 
Het voorstel is intens. Het bevat MEPS voor alle bestaande bouw, energieneutrale nieuwbouw per 
2030, veel detaitregelgeving en aanpassingen in de NTA en energielabelsystematiek. 
Aanstaande maandag 16-17u staan we hierbij stil in het kernteam EPBD overleg. 

Bijgevoegd vinden jullie de volgende documenten: 
Het gelekte EPBD voorstel (PDF bestand); 
Een overzichtstabel van het EPBD voorstel + namen van lullie per artikel (WORD-bestand). Dit 
overzicht gaan we tot 14 december zo veel mogelijk vullen met standpunten. Maandag in het 

EPBD kernteam overleg maken we hierover verdere afspraken. We gaan werken met een 

stoplicht systeem naar voorbeeld: 

Problematisch, voorstel niet in lijn met standpunt NL 

2 



I• Neutraal of onduidelijk of voorstel in lijn is met standpunt NL 

Positief, voorstel in lijn met standpunt NL  i 
Een eerste voorstel voor coordinatoren per onderwerp heb ik in deze tabel opgenomen. Ook hiervoor 
aandacht tijdens het overleg. 

Onderwe • Artikel nr. 
5.1.2.a 

Coordinatie - er onderroer 

Inspectie verwarmings-, ventilatie- en 
airconditioningssystemen 

14 en 16 

5.1.2.a 
Groet, fijn weekend en veel leesplezierl Hopelijk zie ik velen van jullie maandag. 

Dit bericht kan ln~üe bevattende niet voor u is gestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievekk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen, De Staat aanvaardt geen aansprakeólldreid 
voor schade, van we ke aard ook, de verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden vary berichten. 
This message may contain information that is not intended lor you. if you are not the addressee or if dis message was sent to you by 
mistake, you are requested to itorrn the sender and delete the message The State accepts no kMty for damage of any kind resulting 
from the risks b d. ent In the electronic transrnlssion of messages. 

<211124 Leaked EPBD 2021.pdf> 
<Tabel EPBD voorstel V 1.O.docx> 

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. 
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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 oeracht te verw tderen De Staat aanvaardt geen aansprakel Ikheid voor schade van we ke aard ook die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested 
to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission 
of messages 
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A45.2 

Van: 

Verzonden: agari  2022 15:52 ~ 

Aan: ,_ 
CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

; 
RE: EPBD BNC 

FW. EPBD gelekt: check passage irt subsidie hwp's 

Ha 

Fijn datje er weer bent] 

Was ons ook opgevallen, maar we hadden dit met_ gecheckt voor ISDE hybride. Hij gaf aan dat er ISDE alleen 

beschikbaar is voor het elektrische deel en dat het daarom geen subsidie aan een fossiele installatie betreft. Er is 

immers ook niet per se een formeel onderscheid tussen wanneer iets een hybride warmtepomp is en wanneer AE, dat 

hangt af van de capaciteit die nodig is voor het gebouw/de woning. Bijgaand zijn exacte reactie. Laat het weten alsje 

hier nog vragen bij houdt] 

Groeten, 

Van: @minezk.nl> 

Verzonden: maandag 3 januari 202215:34 

Aan: 
@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>;— @minbzk.nl>; 

CC: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minezk.nl> 

Onderwerp: EPBD BNC 

Ha 

Zoals we net al even bespraken via de app heb ik vandaag naar het BNC fiche EPBD gekeken. Zag er mooi en al erg 
compleet uit! Er komt vanuit EZK nog een overkoepelende reactie (morgen), maar mocht je dat nuttig vinden -
hierbij alvast mijn reactie. (Wanneer je het niet nuttig vind, kun je mijn reactie ook morgenavond lezen In de 
Integrale EZK reactie.). 

C-én punt waar Ik even expliciet aandacht voor vraag, vandaar ook en - CC Is de formulering van het 
stuk rondom subsidies voor fossiele installaties. De CIE spreekt over e ve eden van subsidie aan Installaties op 
fossiele brandstoffen per 2027. Volgens mij kun je dat niet anders lezen dan: alle Installaties die fossiele brandstoffen 
gebruiken, ongeacht of dat nu 1% of 100% is, en dus ook hybride warmtepompen. Als de CIE het namelijk zou willen 
hebben over alleen 100%-installaties, dan zou de formulering moeten zijn 'installaties op uitsluitend of hoofdzakelijk) 
fossiele brandstoffen'. In lijn met die observatie heb ik de tekst op pagina 718 aangepast. Ik hoor graag als 
- of- dat anders zien. 

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 

1 



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 verw tderen De Staat aanvaardt geen aansprakel fkheid 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 

2 



A45.3 

' fEuaacriv 

LEAK: Draft EU law'I'Mroduces new 
standards to decarbonise buildings by 
2050 

The-revisionrof the_enerey.performance-of buildin,gs_directive_aims_to_decarbonfsë Europe's ineffclent building 
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The draft energy performance of buildings directive (EPBD), seen by EURACTIV, requires that all new structures er 
as of 2030 must be zero-emission. 

For existing buildings, which form the bulk of Europe's housing stock, EU countries will have to ensure minimum e 
performance standards are applied when they undergo major renovation. 

"By [2035], the entire national building stock shall be covered by minimum energy performance standards," sa3 
draft, which is still subject to change. 

Renovation action plans 

Under the legislation, the unsuccessful long-term renovation strategies Introduced in the 2018 revision of the EPB 
be scrapped and replaced by renovation action plans. 

According to the draft "each Member State shall establish a building renovation action plan to promote the reno► 
of the national stock of residential and non-residential buildings, both public and private, into a highly energy efl 
and decarbonised building stock by 2050, with the objective to transform existing buildings into zero-eml 
buildings." 

The plans will need to be submitted to the European Commission for approval "by 1 January 2025 and subsegt 
every five years thereafter". 

The plans are stronger than their predecessors because they include details on essential points like workforce tr. 
and 'one-stop shops' to help people apply for financing, said Brook Riley from Rockwool, a manufacturer of m 
wool products used In building insulation. 

The European Commission has signalled that these plans will be linked to EU funding, which would further streR 
them, Riley said. 

Action plans will include an overview of the national building stock, the annual energy renovation rate and the e 
consumption and greenhouse gas emissions of buildings as well as Identifying the worst-performing building: 
barriers to renovation. 

They will need to include "a roadmap with domestically established targets and measurable progress indicator 
different building types], with a view to the 2050 climate neutrality goal". 

That includes national targets for 2030,,204p and 2050,on t",,expected,, share of renovated buildings, e 
consu motion .and -Rreenhouse_gas -em issions..from_buildings.as.well.as-an.overview of the policies and mea 
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According to Riley, the introduction of minimum energy performance standards is the linchpin of the draft 
directive, 

what's a big step forward. This is doing to existing buildings what the Commission did for new buildings ten 
ago when they said that, by 2021 , all new buildings have to be nearly zero energy," said Riley. 

From January 2030, all new builds will need to be zero-emission buildings, defined as "a building that has a ver) 
energy performance" with the very low amount of energy still required fully covered by energy from renewable so 
produced on-site. 

From January 2027, all new buildings occupied or owned by public authorities will need to be zero-emission. 

Existing buildings will also need to meet performance standards "so far as this is technically, functionally 
economically feasible" when they undergo major renovation. This is when the total cost of the renovation is more 
a quarter of the building's value. 

Alongside this, buildings sold or rented will need to reach class E for a transaction to take place after January 202 
class C byJanuary2033. 

However, there is still work to be done on performance standards, according to Oliver Rapf from the Bull 
Performance Institute Europe. 

"The introduction of minimum energy performance standards is limited to some selected trigger points which risk 
many buildings will be left behind and won't get a deep renovation," he told EURACTIIV. 

The draft text is also unclear about whether these standards will cover commercial buildings or not. 

wThe leaked EPBD proposal indicates a comprehensive revision but the devil is in the detail. It contains a muc 
weak definition for deep renovation, referencing a threshold of 30% energy savings, which will be Insufficie 
achieve the 2030 climate goal," he said. 

The leaked EPBD draft also introduces a "renovation passport" for homeowners to keep track of works al 
performed and those that are still needed before the building can be considered zero-emission. 

The renovation passport is meant to help homeowners stagger renovation works over several years as a w 
spreading the cost. However, critics say this would also increase the hassle of renovating and split renovations 
muitiple,pccasions. 
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These would be based on a common definition of energy poverty taking Into account four factors: 1) the "percenu 
people affected by energy poverty, 2) the "proportion of disposable household Income spent on energy', 
"population hiving In inadequate dwelling conditions (e.g. leaking roof) or with inadequate heating and cooling*; 
the "percentage of buildings in lowest energy classes". 

This is seen as a big step forward because energy poverty until now was not defined In á standardised way at EU 
leading to diverging national policies to address the problem. 

There are concerns, however, that minimum energy performance standards could make renovation unaffordab 
many homeowners who are already struggling to make ends meet. 

To tackle this, the European Federation of National Organisations Working With the Homeless has said that there r 
to be support programmes to protect the most vulnerable and a definition of what counts as worst-perfoi 
buildings — something that Is currently missing in the draft. 

> Read the full text of the EPBD draft below or download here: 
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In Page 1 157 Zoom 100% 

%k 2010131/EU 

DIRECM?E (...} OFTSE EUROPEAN PARLIA.IErti r AND OF THE COUNCIL 

of [ ... j 

on the energy performance of buildings 

(recast) 

y 2010131/EU 

I—] 

.Article 1 

Subject matter 

I _ This Directive promotes the improvement of the energy performance of buildnigs F 
the reduction_of grrenhousê a3s em i's sionfrom buildings riithin the Union, taking into account 
outdoor climatic and local conditions, indoor climate requirements and cost-effectiveness. 

2. This Directive lays down requirements as regards: 

(a) the common general fiamev%-ork for a methodology for calculating the integrated 
energy performance of buildings and building units; 

(b) the application of minimum requirements to the energy performance of new 
buildings and new building units; 

(c) the application of minimum requirements to the energy performance of 

(1) existing buildings Ed- building units •endtwïl•3ink:tzer•t that are 
subject to major renovation; 

(n) building elements that form part of the building envelope and that have 
a significant impact on the energy performance of the building envelope When 
they are retrofitted or replaced; and 

('rul terhrfical building systems nbenever they are installed, replaced or 
upgraded; 

to é cistiEz build m g5 
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Datum: 
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essay over hybride 
dinsdag 12 januari 202109:55:17 
Haard tot Hightech Heating.odf 

Hi allen, 
Ter informatie bijgaand essay over de mogelijkheden voor innovatie bij hybride. Het is een 
interessant perspectief op wat er allemaal mogelijk is. 
Het stuk kan gedeeld worden, maar verzoek is wel om het niet te breed te verspreiden of actief 
openbaar te maken.' 
Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

Turfmarkt 147 

Postbus 20011 

T-

2511 DP 

2500 EZ 

Den Haag 1 Zuid-20e etage 
Den Haag 
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HIGHTECH-HEATING 

Een essay over de ontwikkeling van de kosten van warmte-oplossingen 
vanuit het perspectief van de Nederlandse maakindustrie. 

Peter Cool 

december 2020 
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Als technisch directeur van Intergas, Nederlands fabrikant en marktleider op het gebied van 

verwarmingssystemen, maak tk mij zorgen over de warmtetransitie van de gebouwde omgeving 

De oiscussie over biomassa, de kritiek van de Rekenkamer op het Programma Aardgasvrije Wijken 

en de problemen met de elektriciteitsnetten, zorgen voor veel maatschappel jke onrust Het recente 

rapport van het PBL over woonlastenneutraal verduurzamen roept veel vragen op. Niet alleen bij 

huiseigenaren, maar ook bj installateurs, beleidsmedewerkers en polhtio Daarom heb ik dit essay 

geschreven, waarin de kosten van warmte-oplossingen vanuit historisch en technologisch perspectief 

worden beschouwd. Met specifieke aandacht voor de drie warmtestrategieen die centraal staan in 

het Klimaatakkoord Warmtenetten, all -electric en hybride verwarmingssystemen De snelle lezer vindt 

op de volgende pagina een korte samenvatting 

Peter Cool 

Technisch Directeurintergas 
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Geschiedenis HR-ketel 

- De focus op energiebesparing na de oliecrisis van de zeventiger jaren heeft geleid tot halvering van het 

gasgebruik Van 3100 m3 per huishouden in 1982 tot 1400 m3 in 2015 

■ De besparing is gerealiseerd door betere nieuwbouw, isolatie en de introductie van de HR-ketel De HR-ketel 

heeft bjna de helft van deze besparing gerealiseerd ( 750 m3) 

- Hoewel de eerste HR-ketels al inde jaren '80 werden geintroduceerd, kwam de markt pas opgang door 

subsidieregelingen in de jaren '90. 

- De massafabricage- leercurve heeft geleid tot product- en prijsoptimalisaties, zoals gebruikelijk bij 

mechatronische producten (wasmachines, koelkasten, etc ), resulterend in meer dan halvering van de prijs 

- Door de grootschalige toepassing van HR-ketels beschikt Nederland vandaag de dag over een van de meest 

hoogwaardige verwarmngsindustrieen ter wereld Een unieke exportmarkt voor landen die juist kiezen voor aardgas 

als transitiebrandstof Niet voor niets zijn de Nederlandse fabrikanten zelf uitgegroeid tot een multinational 

(BDR-Remeha) of nemen deze een leidende positie in een internationale groep in ( Nefit, Intergas, ATAG). 

HR-hybride 

• De HR-hybride is een recente innovatie van deze unieke maakindustrie en maakt zowel gebruik van een 

warmtepomp als een HR-ketel De warmtepomp verwarmt het huis bijna het gehele jaar. De HR-ketel 

verwarmt het huis in de paar weken dat het echt koud is, verzorgt warm tapwater en doet dienst als back-up 

als het stroomnet overbelast raakt 

• De HR-hybride kan 60 tot 80 procent gas besparen B j grootschalige introductie van de HR-hybride, 

bijvoorbeeld op het vervangingsmoment van de HR-ketel, wordt het klimaatdoel voor 2030 relatief 

gemakkelijk gehaald De restvraag naar gas kan na 2030 met duurzaam gas of in combinatie met batten- en 

opslagtechniek ingevuld worden 

• Het klimaatdoel 2030 kan gehaald worden met de installatie van 1,7 mihoen HR-hybriden 

■ Een blik op het verleden laat zien dat alleen de HR-hybride een soortgelijk potentieel heeft als de HR-ketel in 

de jaren '90 Ook de HR-hybride is een mechatronisch product dat bij massafabricage flink in prijs zal dalen, 

zodat na het volgroeien van de markt, zonder subsidie, de HR-hybride verhoudingsgewijs net zo betaalbaar 

wordt als een HR-ketel Met de HR-hvbride bi jven alle opties open, van all -electric tot waterstof 

Warmtenetten 

- Warmtenetten z jn slechts op kleine schaal toepasbaar voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving 

Het transporteren van warm water over grote afstanden is een inefficiénte oplossing voor het verwarmen 

van huizen. 

- Warmtenetten ontberen de leercurve van massafabricage, vragen veel materiaal, hoge kosten van installatie 

en beheer en leiden tot een lock- in situatie voor de eindgebruiker. Door de hoge investeringen is toepassing van 

toekomstige innovaties niet meer rendabel Warmtenetten kunnen worden toegepast als er sprake is van een 

bron met gratis en duurzame warmte of in aansluiting op bestaande blokverwarming 
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All -electric warmtepompen 

- Volledig elektrische warmtepompen zijn praktisch alleen toepasbaar bij zeer recent gebouwde woningen 

vanwege de hoge isolatievereisten Het 200-300 liter tapwater vat voor douchewater neemt veel ruimte 

in beslag en maakt de installatie kostbaar. 

- Bovendien is het bestaande elektriciteitsnet voorlopig niet gereed voor grootschalige installatie van elektrische 

warmtepompen 

- De volledig elektrische warmtepompen met voorraadvat hebben nauwel jks potentieel tot prjsdalíng. 

HRe-hybride 

De HR-hybride zou op termijn opgevolgd kunnen worden door de HRe-hybride. Dit is een vorm van de hybride 

waarbj de warmtepomp in combinatie met batterijtechniek en opslag- en terugwintechniek de benodigde 

warmte voor de woning opwekt Er is dan geen gas als brandstof meer nodig 

Isolatie middels data 

Tot op heden zijn inzichten in de isolatie van woningen gebaseerd op aannamen en rekenmodellen De praktijk 

wijkt nogal eens af. Door Intergas is een cloud oplossing gebouwd die real time inzicht geeft in de isolatie van 

70 000 woningen middels meting Dit kan door data van het verwarmingstoestel, de weersomstandigheden en 

het kadaster te combineren. Hiermee kan de bewoner inzicht krijgen m de isolatie van zijn woning en kunnen 

anderen op buurt- en wijkniveau inzicht knagen Middels dit inzicht kan ook snel geleerd worden wat wel en niet 

effectief is qua isolatie en kan ook vastgesteld worden of de isolatie goed is aangebracht 

Conclusie 

- Met isoleren op basis van data en de HP-hybride is een betaalbare warmtetransitie mogelijk. Op de HR-hybride 

kan verdere elektnficenng volgen in de vorm van een HRe-hybride of kan de restvraag naar gas kan worden 

opgelost middels groen gas, waterstof of een combinatie daarvan 
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Energie besparen, het beste voor klimaat en portemonnee 

In de jaren die volgden op de wereldwilde oliecrises van 1973 kwam het energiedenken opgang. Energieprijzen 

waren omhooggeschoten. De aan de olieprijs gekoppelde prijs van aardgas ging richting de 1 gulden per m3 

Vertaald naar nu zou dit ruim 1 euro zijn, 30% hoger dan de actuele puls Om de energiekosten te beteugelen 

en onze aardgasvoorraad ook voor de komende generaties veilig te stellen, is jarenlang beleid gevoerd op 

energiebesparing Met de toegenomen milieu- en klimaatbewustheid verschoof de focus van het Nederlandse 

energiebeleid naar het verminderen van CO2- uitstoot Energiebesparing blijft echter de mooiste oplossing omdat 

het zowel de kosten als de uitstoot reduceert. Tegenover besparing staat echter materiaalgebruik. Isoleren en 

het winnen van energie kan alleen met materiaal. Het gaat er dus om oplossingen te verzirinen die met weinig 

materiaal en daarmee een beperkte investering een groot effect sorteren 

Het gebruik van aardgas is ruimschoots gehalveerd 

Dit energiebespanngsbeleid is met betrekking tot aardgas enorm succesvol geweest Zo is in de periode van 1982 

tot 2015 het gasgebruik per woning meer dan gehalveerd van 3100 m3 tot 1400 m3 perjaar [ 1,2, bijlage 11. 

Naast een miniem gebruik van gas voor koken, van ongeveer 5%, wordt het grootste deel gebruikt voor 

verwarming en warm water. Door betere nieuwbouw, isolatie (dubbel glas) van de bestaande bouw en de 

introductie van de HP — hoog rendement — ketel is deze ruime halvering van het gasgebruik gerealiseerd In 

vergelijking met de huidige discussies over de transitie van de gebouwde omgeving is deze besparing geruisloos 

verlopen Terwijl destijds veel woningen nog voorzien waren van een gashaard of gasketel met open verbranding 

en de komst van de HP-ketel een kleine verbouwing met zich bracht Dit komt omdat er geen grote financiele 

offers gevraagd werden. Sterker nog, als nu het gemiddelde huishouden het bovengenoemde gasgebruik uit 

1982 zou hebben, zou het gasaandeel van ongeveer 1000 euro in de energierekening verdubbelen Als dit wordt 

afgezet tegen de, hieronder toegelichte 1500 euro voor de aanschaf en installatie van een HR-ketel, dan wordt 

duidel jk welk voordeel er ongemerkt in de tijd is ontstaan 

De vraag is of de geruisloze besparing van aardgas zoals die de afgelopen dertg jaar heeft plaatsgevonden, de 

komende decennia met hetzelfde tempo kan plaatsvinden Dan komen we uit op nul Het navolgende laat zien 

dat, met een aanpak overeenkomstig het verleden, het antwoord hierop 'la' is 

Het gebruik van elektriciteit is gelijk gebleven 

Het gebruik van elektriciteit is de afgelopen dertig jaar globaal hetzelfde gebleven, rond de 3000 kWh per woning 

perjaar [ 2, 51 Veel elektrische apparaten zijn wel minder energie gaan gebruiken maar het aantal apparaten is 

enorm toegenomen Een trend die nog lang niet ten einde is 

De ongeveer 1400 m3 gas [bijlage 11, die een gemiddeld huishouden momenteel verbruikt, staat gelijk aan 

14000 kWh aan elektriciteit, terwijl een gemiddeld huishouden 3000 kWh verbruikt De benodigde energie voor 

verwarming en warm water is dus ruim viermaal zoveel als voor alle overige elektrische apparaten bij elkaar 
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Het elektrisch verwarmen van huizen heeft hiermee een enorme impact op onze elektriciteitsnetten, nog 

afgezien van de vraag naar meer elektriciteit voor bijvoorbeeld elektrisch rjden. Verder is het grootste deel van 

het energiegebruik voor verwarming geconcentreerd in enkele maanden. Het verschil in de benodigde capaciteit 

tussen het gas- en elektriciteitsnet is dus nog veel groter dan de het viervoudige verschil in hoeveelheid 

Elektrisch verwarmen gaat gepaard met een, op korte termijn, onmogel jke opgave voor de netbeheerders 

Energiebesparingsdenken en de Nederlandse maakindustrie 

Na de oliecrisis werkten de industrie en verschillende instanties samen om het rendement van 

verwarmingstoestellen te verhogen. Het door de overheid gestimuleerde energiebesparrngsonderzoek, dat onder 

meer bij de Gasunie en het Gasinstituut (nu Kiwa) plaatsvond, droeg bij aan de marktintroductie van de hoog 

rendement verwarmingsketels rond 1980 

Omdat in de jaren die volgden de gas- en olieprijzen weer daalden werden de HR-ketels in het begin niet goed 

verkocht De hogere prijs van de toestellen woog niet op tegen het betere rendement Pas na het instellen 

van subsidieregelingen kwam de markt rond 1990 op gang De prijs van een HR-ketel lag toen rond de 3000 

gulden bij een gewicht van ongeveer 70 kg Met een inflatiecorrectie van 2% komt dit overeen met ongeveer 

2500 euro nu De afgelopen dertig jaar zijn de HP-ketels, zowel in prijs als prestatie, enorm verbeterd. Door 

ontwerp optimalisatie, de toepassing van digitale elektronica en nieuwe productietechnieken is integratie en 

gewichtsvermindering gerealiseerd. Anno 2020 weegt een toestel ongeveer 30 kg en is de consumentenprijs 

rond de 1000 euro (exclusief installatiekosten) De meeste fabrikanten maken inmiddels hun derde of vierde 

generatie toestellen. 

Het Nederlandse energiebespanngsdenken en de conversie van de markt, als eerste ter wereld, naar HR-ketels 

hebben de Nederlandse maakindustrie geen windeieren gelegd Een aantal van de bedrijven die destijds meer het 

karakter hadden van een gieterij of smederij, hebben zich ontwikkeld tot technisch hoogwaardige maakbedrjven 

die een groot deel van hun productie exporteren De bedrjven zjn zelf uitgegroeid tot een multinational 

(BDR Thermea, Remeha) of hebben een leidende positie in een internationale groep (Ne, t, Intergas en ATAG) 

Leercurve massafabrikage en productprijs 

Een door buitenstaanders niet waargenomen of sterk onderschat fenomeen is de leercurve van de massa 

fabricage De prjs van een nieuw product kan, na succesvolle introductie op de markt, met toenemende aantallen 

sterk naar beneden worden gebracht 

Bij in massa gefabriceerde producten zijn de materiaalkosten en de kosten van de bewerkingen dominant. 

Dit zijn de kosten die voor ieder exemplaar gemaakt worden Alle andere kosten, zoals b jvoorbeeld de kosten 

voor onderzoek en ontwikkeling, worden gedeeld door het grote aantal van de producten Productoptimalisatie 

waarbij het materiaalgebruik wordt teruggebracht en de bewerkingen worden vereenvoudigd of geautomatiseerd 

kan bij grote aantallen veel voordeel opleveren 

Daarnaast vallen in een vrije markt met stijgende aantallen de minder efficiente fabrikanten af, waardoor 

het potentieel voor kostenbesparingen voor de overblijvende fabrikanten toeneemt. Het motto van product 

en fabricage optimalisatie voor grote aantallen is dan ook massa is kassa (zowel voor de consument als 

de fabrikant) 
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De HR-ketel is een typisch voorbeeld van een in massa geproduceerd mechatronisch product Dit is een 

samenstelling van metalen, kunststoffen, elektronica en software. Producten met een groot aandeel metaal 

en kunststof hebben, na het doorlopen van de massafabricage leercurve, een consumentenprilsratio van 

10 tot 30 euro per kg. Bq het doorlopen van de leercurve wordt het ontwerp afgeslankt, waar mogelijk 

geintegreerd en afgestemd op massafabricage. Vanuit bedrlfseconomisch- en kwaliteits-perspectief is het beter 

pas te investeren in de massafabricage als de markt groeit naar grote aantallen Het gebruik en de prestatie 

in de praktijk zijn altjd anders dan vooraf gedacht. De eerste marktervaring kan worden meegenomen bid 

de ontwerpverbeterrngen. De latere generaties van het massafabricage product hebben, als de leercurve goed 

doorlopen wordt, zowel een betere prijs als een betere prestatie (twee aspecten waarvan doorgaans gedacht 

wordt dat ze tegengesteld z jn). 

In onderstaande tabel zijn voorbeelden van in massa geproduceerde producten opgenomen, met 

het gewicht, de consumentenprijs en de prjsratio. Het zijn globale getallen betrokken op het product 

zelf en niet op de eventuele installatiekosten. 

Product • Géwícfit" ' 
•[kgl 

, .,_ 
Cónsuméríten-prijs .1 Prijsïatio '. ••, Opmérkïng-" 

•[Eurol I[Euro/kgl 

Fiets 

Wasmachine 

Koelvries Kombinatie 

Zonnepaneel op frame 

Volkswagen Golf 

HR-ketel 

Fiets Elektrisch 

Porsche 911 

Volkswagen ID3 

HR-ketel 1990 

20 

80 

80 

22 

1250 

33 

25 

1600 

1950 

70 

200-400 

800 

800 

275 

25.000 

1000 

2000 

120.000 

45.900 

2470 

10-20 

10 

10 

12,5 

20 

30 

80 

75 

24 

35 

A en B merken 

Gangbaar A merk 

Gangbaar A merk 

Gewicht en prijs per m2 

Incl Ass. Excl. BPM 

Begin fabnkageleercurve 

Luxe en Extreme Spec. 

Elektrisch 77 kWh, incl Ass 

Begin fabrikageleercurve 

200 8.000 40 Niet verkleinbaar Warmtepomp met 

Watervat 

HR-hybride 85 - 4.000 47 Incl. ketel, begin leercurve 

Bij het beoordelen van het ontwikkelingsstadium van een massafabricage product is het zaak te k jken naar 

het gewicht, de potentie tot afname daarvan en de prijsratio 

De cijfers in de tabel van de Volkswagen ID3 in vergelijking met de Golf Iaat de opgave van de elektrische auto 

zien- de fabricage is wel efficient maar de batterijen zijn eigenlijk nog te zwaar. Batterijen volgen de wet van 

Moore (hieronder) De verwachting is dat rond 2030 dezelfde capaciteit uit het halve gewicht wordt gehaald, 

waarmee de prjs dan ook halveert De prijs van een elektrische auto zal tegen die tjd geluk zijn aan die van 

een brandstofauto 

Uit de tabel blijkt dat met de HR-ketel al iets soortgelijks is gebeurd De prijsratio is verbeterd maar de grote 

winst was de afname in gewicht met als gevolg een aanzienlijke (kost)prijsdaling 

De enorme aantallen van witgoed producten en de homogene open markt laten zien tot welke waarde 

de prijsratio, zelfs voor een luxe A merk ( Miele), kan dalen. Een enorme prestatie omdat de ruwe onbewerkte 

basismaterialen in de prijsrange 0,6 tot 6 euro/kg zitten 
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Een hoge prjsratio kan naast niet geoptimaliseerde fabricage wezen op een gesloten en exclusieve markt. 

In dergelijke situaties kunnen winstmarges hooggehouden worden en blijven inefficiente distributie en fabricage 

in stand 

Door het grote gewichtsaandeel van elektronische hardware is de prijsratio van mobiele telefoons en 

computerapparatuur een andere dan die van de producten in tabel 

Wat betekent voorgaand inzicht voor de verschillènde oplossingen in het kader van de 

energietransitie? 

HR-hybride 

De HR-hybride is een HR-ketel in combinatie met een kleine warmtepomp. De warmtepomp verzorgt het 

grootste deel van het jaar de verwarming. De ketel maakt het warme tapwater en neemt de warmtevoorziening 

over op die paar dagen dat de temperatuur vlak boven, of onder het vriespunt zit Daarnaast kan de ketel de 

warmtevoorziening overnemen als de elektriciteit niet beschikbaar of erg duur is Een versch jnsel waar we, 

door de toenemende fluctuaties en belasting van het elektriciteitsnet, de komende jaren mee geconfronteerd 

gaan worden 

Net als bij de HR-ketel van destjds is er nog een groot potentieel tot productoptimalisatie het integreren van 

onderdelen zodat het product lichter wordt Aan het einde van de massafabricage leercurve zal het gewicht 

naar verwachting uitkomen op 65 kg Met een prijsratio van 30 euro/kg komt de marktprijs dan op 1950 euro 

Noodzakelijke voorwaarde is dat de massa markt voor de hybride ook echt ontstaat De betrekkelijk eenvoudige 

installatie van de hybride laat zich vergelijken met de overgang naar de HR-ketel van destijds De overgang naar 

de HR-ketel ging gepaard met het aanpassen van de rookgasafvoer en installeren van een condensafvoer In het 

geval van de HR-hybride systeem komt er een buitenunit bij, die bijvoorbeeld tegen de muur, bij de berging of 

dakkapel geplaatst kan worden Het warmtepompdeel kan ook middels grote buizen met de buitenlucht worden 

verbonden. In vergelijking met een volledig elektrische oplossing is slechts een minimale aanpassing aan de 

woning vereist. Afhankelijk van de situatie kan met de HR-hybride 60 tot 801 gas bespaard worden [bjlage1) 

Zoals uitgewerkt in de bijlage 1 kan het klimaatdoel 2030, voor de particuliere huishoudens, met de installatie 

van 1,7 miljoen HP-hybriden gehaald worden (op een totaal van tegen die tijd 8,5 miljoen huishoudens, 

extrapolatie tabel bijlage). 

Met de huidige digitale techniek kan de energie-efficiency van woningen en wijken real-time worden gevolgd, 

zodat het succes van besparingsmaatregelen direct inzichtelijk is. Een installatie met een HR-hybride heeft 

ook regeltechnische mogelijkheden om de energiegebruikskosten te optimaliseren door slim in te spelen op 

de variatie van de buitentemperatuur en energieprijzen Net als in de automobieltechniek zullen voor service, 

onderhoud en instelling van de hybride online diensten beschikbaar komen 
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Hieronder wordt toegelicht dat de hybride met de te verwachten vooruitgang op het gebied van batterij- en 

warmte opslagtechnieken doorontwikkeld kan worden tot een volledig elektrisch toestel Het grote voorraadvat 

voor warm water, dat nu nog nodig is voor een volledig elektrische oplossing, wordt dan overbodig De restvraag 

naar gas van de hybride kan ook met groen gas of waterstof worden ingevuld Met de hybride blijven alle opties 

naar de toekomst open 

De hybride route is eenvoudig in vergelijking met andere warmte-oplossingen. Er is weinig materiaal nodig 

De installatiekosten zijn beperkt omdat alleen het toestel geplaatst hoeft te worden en er geen verdere 

aanpassing van de woning nodig is. De hybride leent zich uitstekend voor massafabricage en er is nog een 

groot potentieel aan gewichtsvermindering en daarmee (kost)prijsverbetering. 

Warmtenet 

Het woord warmtenet suggereert dat er een net is dat warmte opwekt Dat is echter niet zo, het net verliest 

juist warmte. Een warmtenet is een stelsel van geisoleerde waterladingen en elektrische pompen waarmee 

warm water naar woningen wordt getransporteerd Omdat er, m vergelijking met de stroom door een 

elektriciteitsleiding of de gasmoleculen door een gasbuis, heel veel water nodig is bestaat het warmtenet uit 

relatief dikke buizen. Door de grote hoeveelheid materiaal die daarvoor nodig is, in combinatie met de grote 

hoeveelheid bodem die verplaatst moet worden, zijn de aanlegkosten van een warmtenet erg hoog 

Uiteraard is er ook een warmtebron nodig Rondom een duurzame warmtebron zoals geothermie is nog 

veel onduidelijk over kosten, agressiviteit van het opgepompte water, mogelijke aardverschuivingen en 

levensduur Hierover zal door het gebrek aan grootschalige ervaring voorlopig ook geen duidelijkheid komen. 

De realiteit is dat op dit moment de meeste warmtenetten afhankel jk zijn van omstreden warmtebronnen als 

afvalverbrandingsinstallaties, biomassacentrales en ketelhazen die gebruik maken van aardgas. 

Voorts ondergraven de komst van nieuwe warmteproducten en het ( later) isoleren van woningen, het verdienmodel 

van de warmtenetexploitant. Hoe minder warmte er wordt afgenomen, hoe hoger de vaste kosten, hetgeen 

zal leiden tot dure warmte in vergel jking met andere mogelijkheden Huishoudens worden gedwongen op het 

warmtenet aangesloten te blijven Huiseigenaren die nu aan het (stads)warmtenet zitten, moeten een hoge boete 

betalen om afgesloten te worden en hebben niet de mogel jkheid te kezen voor een (groen) gasaansluiting 

Afgezien van de buizen zelf, kunnen warmtenetten niet de kosten leercurve van de massafabricage volgen. 

De aanlegkosten blijven hoog en kunnen opgedreven worden door lokale omstandigheden 

In tegenstelling tot de andere oplossingen wordt in het geval van een warmtenet het materiaal ingezet om 

energie te transporteren in plaats van het eigenlijke doel energie besparen of opslaan Na de aanleg is er op 

meerdere fronten sprake van een lock- in situatie De hoge aanlegkosten remmen de toepassing van toekomstige 

innovaties omdat het warmtebedr jf een aantal decennia nodig heeft om de gemaakte kosten terug te verdienen. 

Warmtepomp met voorraadvat 

Middels een warmtepomp met een groot voorraadvat voor warm water kan een woning volledig elektrisch 

verwarmd worden Een warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht of aan de bodem Hier is wel energie 

in de vorm van elektriciteit (of gas) voor nodig Als alle elektriciteit groen wordt opgewekt is de warmtepomp 

voor het klimaat een goede oplossing Omdat het relatief moeilijk is om warmte aan de lucht of de bodem 
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te onttrekken is er veel oppervlak en daarmee veel materiaal nodig Zoals blijkt uit de tabel is een all electric 

warmtepomp voor een woning veel zwaarder dan een cv-ketel Daar komt de veel lagere capaciteit nog eens 

bovenop. Een warmtepomp met eenzelfde vermogen als een cv-ketel zou echt veel te groot en te zwaar 

worden. Het, ondanks het hoge gewicht, beperkte vermogen heeft gevolgen voor de woningisolatie en de 

warmwatervoorziening 

• 
Om een warmtepomp in een bestaande woning te kunnen installeren zal de kwaliteit van de isolatie op het 

niveau van een nieuwbouwwoning gebracht moeten worden. Een zeer kostbare en tijdrovende operatie die 

meestal gepaard zal gaan met volledige ontruiming. Zeker voor woningbouwverenigingen een zeer kostbare 

operatie omdat de bewoners tussentijds elders gehuisvest moeten worden Andere problemen van de all -electric 

oplossing zijn de plaatsing van een groot 200-300 liter warmwatervat voor het douchewater en het benodigd 

elektrisch aansluitvermogen. Massale toepassing van all -electric warmtepompen is voor het elektriciteitsnet en 

de elektriciteitsopwekking niet haalbaar ( zie voornoemd verschil tussen hoeveelheden energie voor verwarming 

en elektriciteit). In veel woningen zal plaatsing van een 200-300 liter warmwatervat niet goed mogelijk z jn 

Tenslotte is het potentieel aan vermindering van het gewicht van de warmtepomp met het grote voorraadvat 

voor het warme water vrijwel nul Bij de fabricage in grotere hoeveelheden en onder druk van competitie zal 

de prijsratio volgens de tabel wel naar beneden kunnen tot 30 euro, maar het product zal omvangrjk en zwaar 

blijven waardoor de uiteindelijke prijs hoog bi jft Verder zijn de installatie- en servicekosten van een groot 

en zwaar product natuurlijk ook veel hoger 

Batterij- en warmteopslagtechniek 

De basis van misschien wel alle technische vooruitgang is dat de mensheid in staat is om materialen tot op 

steeds kleinere afmetingen te beheersen Met de stoommachine was vliegen niet mogelijk maar met de 

compactere verbrandingsmotor kon dit wel. Met de elektronenbuis en later de transistor konden de radio en 

televisie gerealiseerd worden maar de PC, internet en mobiele telefonie werden pas mogelijk door de chip, 

die bestaat uit de integratie van transistoren op silicium. Steeds kleiner en efficienter is de basis van 

vooruitgang Het adagium voor de technische vooruitgang is dan ook less is more. Het Nederlandse ASML 

is de wereldleider in deze verkleiningsrace. 80% van alle chips wordt momenteel geproduceerd op een machine 

van ASML De afmetingen van de transistoren op de chip zijn inmiddels afgenomen tot op 7 nanometer 

(= 7 miljoenste millimeter) Dit wil dus zeggen dat de chip- productiemachine met deze nauwkeurigheid moet 

werken Machinebouw met een alles overstijgende prestatie 

Het verband tussen de alsmaar betere machines waarmee materiaal tot op steeds kleinere afmetingen 

kan worden beheerst is in 1965 opgemerkt door Gorden Moore De naar hem vernoemde wet — de wet van 

Moore — zegt dat door technologische vooruitgang er steeds na twee jaar twee keer zoveel rekenkracht in 

een computerchip met gelijke afmeting gerealiseerd kan worden en daardoor voor dezelfde pr js [ 31 Voor 

computerchips geldt deze wetmatigheid al sinds 1958 

Voor aan de chiptechnologie gerelateerde componenten die in massa worden gemaakt geldt doorgaans een 

variant op de wet van Moore. De kosten dalen dan met een ander tempo. Voorbeelden in het kader van de 

energietransitie zijn zonnecellen en Li- ion batterijen. Zo zullen de productiekosten van de Li- ion batterijen, als 

de trendlijn zich doorzet, dalen tot globaal 50 euro per kWh in 2030 en dan is het einde nog niet in zicht In plaats 

van een groot en zwaar warmwatervat van 200 liter kan er dan ook uitgegaan worden van een veel compacter 

batterijpakket Een pakket met 15 kWh en daarmee een 2030 fabricage kostprijs van 750 euro en globaal 
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1500 euro aanschafprjs voor de consument, zou het warmwatervat kunnen vervangen. Het batterijpakket 

geeft nog andere mogel jkheden De huidige salderingsregeling wordt vanaf 2023 afgebouwd. Verder zullen door 

toenemend stroomgebruik en het gebrek van zonnepanelen en windmolens zowel de belasting van als 

de fluctuaties op het elektriciteitsnet enorm toenemen. Iedere woning een batterijpakket zou enorm helpen om 

de belasting op het net uit te smeren over de tijd en m te spelen op de te verwachten variabele stroomprijs 

Naast onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe batterj oplossingen vindt er momenteel veel onderzoek 

plaats naar compacte warmte-opslag Hierin kan overtollige warmte voor later gebruik worden opgeslagen 

Daarmee kan dan bivoorbeeld de hybride efficienter ingezet worden door deze zoveel mogelijk bij hogere 

buitentemperaturen te laten opereren De HR-hybride kan op termijn opgevolgd worden door de HRe-hybride 

Dit is een vorm van de hybride waarbj de warmtepomp in combinatie met batterjtechniek, warmte-opslag en 

terugwinning de benodigde warmte voor de woning opwekt 

De restvraag naar gas van de HR-hybride zal bestaan uit de vraag verbonden aan het maken van warmwater, 

aan de periode dat het buiten koud is en aan de momenten dat elektriciteit niet beschikbaar of erg duur is 

Zoals hiervoor aangegeven kan de te verwachten ontwikkeling van de batterijtechniek deze restvraag oplossen. 

Andere mogeljkheden zijn groen gas of waterstof (of combinaties daarvan) Het unieke van gas is dat het naast 

energie ook kan dienen als opslag Het kan in een tank of zouttaverne gemakkelijk een lange periode bewaard 

worden. In het noorden van het land vindt dit al decennialang plaats om vraag en aanbod van aardgas of waterstof 

voor de industrie te balanceren (4, p11] In kostenbeschouwingen wordt dit batterij-aspect van groen gas of 

waterstof doorgaans over het hoofd gezien. De extra waarde boven de energetische waarde van groen gas of 

waterstof is dat het goedkoop bewaart en ingezet kan worden op die momenten dat er geen elektriciteit is 

Op het gebied van energieopslag, isolatie (vacuumglas) en warmte(terug)winning is nog veel mogelijk De beste 

aanpak is nu te kiezen voor transitie- oplossingen met minimale kosten en lage investeringen 

Installatiekosten 

In de voorgaande tabel zijn globale consumentenprijzen en gewichten opgenomen In het geval van de HR-ketel, 

de hybride en de warmtepomp komen daar nog installatiekosten bij Voor het installeren van zwaardere en 

grotere apparaten z jn meer arbeidsuren nodig 

De product- leercurve is ook van invloed op de installatietijden Apparaten van een tweede of volgende generatie 

waarin ervaring van installateurs is verwerkt zijn sneller te installeren Momenteel worden de volgende getallen 

genoemd voor installatiewerk in de bestaande bouw vervanging HR-ketel 6 manuur, installatie hybride 24 

manuur en voor de installatie van een all -electric warmtepomp met voorraadvat 56 manuur Bq deze laatste 

spelen met name de afmetingen en de wijziging van de bestaande installatie een grote rol in het aantal uren 

Voor de hybride en de warmtepomp met voorraadvat kan in het geval van een moeilijke situatie daar nog een 

behoorlijk aantal uren bijkomen. Het installatie- uurtarief ligt momenteel rond de 70 euro ( incl BTW). Naast 

arbeidskosten zijn er materiaalkosten die momenteel in het geval van een hybride een 500 euro bedragen en in 

het geval van een all-electrie nog veel hoger uitvallen. 

Meten is weten; de datagedreven energietransitie 

De m het voorgaande beschreven vooruitgang van de chiptechnologie is de drjvende kracht achter de verschuiving 

naar data. Tot op heden zijn inzichten m de isolatie en energieprestatie van woningen, door gebrek aan 

meetmogel jkheden, gebaseerd op aannamen en rekenmodellen. Hiermee gemaakte berekeningen worden 
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gebruikt bij de bouwaanvraag van een woning of voor het maken van het energielabel De ervaring leert echter 

dat de praktjk nogal eens afwijkt. 

Door Intergas is een cloud gebouwd waarop momenteel 70- duizend verwarmingstoestellen zijn aangesloten 

die iedere 15 seconden energie en andere data doorgeven De cloud is de centrale verbinding van een systeem 

bestaande uit toestel, thermostaat en app waarmee de bewoner zijn toestel op afstand kan bedienen. Door de 

data van het verwarmingstoestel, de weersomstandigheden en het kadaster te combineren kan de bewoner 

inzicht knagen in de isolatie van zijn woning en kunnen anderen op buurt en w jkniveau inzicht krijgen Middels dit 

inzicht kan ook snel geleerd worden wat wel en niet effectief is qua isolatie en kan ook vastgesteld worden of de 

isolatie goed is aangebracht. 

Dat er veel mogel jk is met betaalbare vormen van isolatie laat het voorbeeld in b jlage 2 zien. Een dertigerjaren 

twee- onder- een-kapwoning is voor een bedrag van 1100 euro voorzien van spouwmuurisolatie Uit de meetdata 

bleek dat dit 30% gasbesparing oplevert. Als dit voor een aantal woningen is gedaan dan kan er met zekerheid 

aangeven worden wat de uitkomst moet zijn (controle van de aannemer en bevestiging voor de bewoner) Dit 

voorbeeld laat de enorme potentie van isolatie zien Spouwmuur isolatie is makkelijk en kosteneffectief omdat 

de woning niet ontruimd hoeft te worden Er zijn meerdere vormen van kosteneffectieve isolatie Denk aan 

kruipruimtefolie, afwerking kozijnen, deurposten, zolder/dak isolatie en nieuwe vormen van glas 

Het voorgaande voorbeeld laat ook de ongekende moge) jkheden van data zien. Data die in dit geval meekomt 

met de aansluiting van een thermostaat met een app. Voor een minimum aan kosten wordt de energieprestatie 

van de wanmg bepaald en kan er van verbeteringen snel worden geleerd. 

Het middels meetdata snel bepalen wat wel en wat niet werkt is een wijsheid uit de productontwikkeling 

die bekend staat als fail fast and learn Past Op zijn Hollands is het meten is weten 

De volgende stap is het doorontwikkelen van de cloud naar een algemeen energieprestatie- instrument voor de 

gebouwde omgeving Dit geldt ook voor de gekoppelde energiekaart, die live -streaming op buurt- en wijkniveau 

de energieprestatie zichtbaar maakt 

Overweging en Conclusie 

De consumentenpr js voor een nieuwe HR ketel is momenteel ongeveer 1000 euro, samen met 500 euro voor 

klein materiaal en arbeid, komt de vervaging van een toestel op totaal 1500 euro. 

Van de hiervoor geschetste oplossingen heeft alleen de HR-hybride een soortgelijk potentieel als de 

HR-ketel destjds Door de massafabricage- leercurve, competitie en de eenvoudige plaatsing zal de prijs voor 

de consument, na een overgangsperiode, net als destijds bij de HR-ketel, nog aanzienl jk kunnen dalen 

Uitgaande van gewichtsverbetering en de pr jsratio zal deze prijsdaling een traject doorlopen van een 4000 euro 

nu tot uiteindelijk een 2000 euro in een ontwikkelde massamarkt Daar komen dan de installatiekosten bovenop. 

Deze kosten zijn nu bij individuele installatie ongeveer 2000 euro maar kunnen door productverbetering en een 

leereffect bij de installatie nog wel dalen naar 1200 euro Bij projecten zal dit nog verder naar beneden kunnen. 

De totaalprjs van de HR-hybride inclusief installatie komt, als de leercurve is doorlopen en de markt is 

volgroeid, uit rond de 3200 euro. Dit is ongeveer 1700 euro meer dan bij de vervanging van een HR-ketel en 

dit is een bedrag dat naar verwachting wel in een redelijke termijn, die in combinatie met verlaging van de 

aanvoertemperatuur S jaar is, kan worden terugverdiend [bijlage ij. Uiteindelijk zal dan hetzelfde effect optreden 

als bij de HR ketel terug in de tijd kijkend is het een logische en rendabele oplossing 
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De HR-ketel heeft 25% aardgasbesparing opgeleverd Met de HR-hybride kan 60 tot 80% gas bespaard worden. 

Als er de komende 10 jaar 1,7 mihoen HR-hybriden geplaatst worden kan de klimaatafspraak 2030 voor de 

particuliere huishoudens, als onderdeel van de gebouwde omgeving, relatief eenvoudig en met lage kosten 

gehaald worden. 

Vooruitgang wordt gekenmerkt door een alsmaar effectiever materiaalgebruik. Oplossingen met een laag gewicht 

en een hoge prestatie overwinnen. De evolutie van de techniek is gebaseerd op lens is more Zowel de leercurve 

massafabrikage als de ontwikkeling van de chiptechnologie zijn hierop gebaseerd Effectief matenaalgebruik 

leidt tot de HR-hybride als de beste oplossing voor de energietransitie van de particuliere huishoudens 

Batterijtechniek en zonnecellen volgen de kosten- en prestatieverbetering van de chiptechniek In combinatie 

met de hybride kan, verder in de tijd, met nieuwe batterijproducten een all -electric HRe-hybride volgen. 

De restvraag naar gas kan echter ook met groen gas of waterstof worden opgelost. Met de hybride zijn de 

investeringen laag en blijven alle opties naar de toekomst open 

De beste energie is de energie die bespaard wordt Door gebruik te maken van bigdata-techniek m combinatie 

met het verwarmingstoestel en de thermostaat is een cloudoplossing gebouwd die energiegebruik van de 

woning combineert met weersomstandigheden en kadastergegevens. Hiermee kan de bewoner inzicht krijgen in 

de isolatie van zijn woning en kunnen anderen op buurt- en wijkniveau inzicht krijgen Hiermee kan snel geleerd 

worden wat wel en niet effectief is qua isolatie en kan ook vastgesteld worden of de isolatie goed is aangebracht. 

Met isoleren op basis van data en de HR-hybride is een voor de particuliere huishoudens betaalbare 

warmtetransitie mogelijk Op de HR-hybride kan verdere elektrificering volgen in de vorm van een HRe-hybride 

of kan de restvraag naar gas worden opgelost middels groen gas, waterstof of een combinatie daarvan. 
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BI%JL.AC MEN 

Bijlage 1 - Berekening besparingen middels HR-hybriden. 

Bq de berekeningen in deze bijlage wordt ervan uitgegaan dat 1 m3 Nederlands aardgas b j verbranding 9,8 kWh 

energie en 1,8 kg CO2 uitstoot geeft (https / nl wikipedia.org/wikt/Aardgas) Berekeningen in de deze bijlage zijn 

overgenomen uit een python editor met deumale punt 

De onderstaande tabel geeft het gas-, elektriciteitsgebruik en het aantal huishoudens [2] 

Kerncijfers huishoudens (Bron: RV0) 1 2000  12015 . Eenheid Verandering 
2015 / 2000 

6.5% 

12,7% 

-5,5% 

-24,6% 

Aantal inwoners per 1 januari 

Aantal huishoudens per 1 Januari 

Aantal personen per huishouden 

Verbruik aardgas per huishouden 

15.863.950 

6.801.000 

2.3 

1900 

16.900.726 

7.665.000 

2.2 

1432 m' 

Verbruik elektriciteit per huishouden 3103 2966 kWh -4,4% 

Verbruik motorbrandstoffen 
per huishouden 

1067 964 liter benzine / -9,7% 

diesel / LPG 

Het gasgebruik voor verwarming is momenteel 1 100 m3 perJaar en dat voor tapwater ongeveer 300 m3, samen 

1400 m3 perJaar (tabel en bijlage 2) De 1100 m3 gas voor verwarming komt overeen met een warmtelast van 

ongeveer 40 GJ ( 1100'9.8*3 6/1000=39) 

Uit de Kivja certificaten voor de hybriden van Remeha en Intergas [ 7, 111 zijn bij een ontwerp cv 

aanvoertemperatuur van 75 graden Celcius en de 40 GJ jaarl jkse warmtelast de volgende, nagenoeg gelijke, 

getallen te halen 

Energiefractie = 0,74 en COP = 3,6 

De energiefractie is het deel van de jaarlijkse warmtelast dat geleverd wordt door de warmtepomp De COP is 

het gemiddelde opwekkingsrendement van de warmtepomp Van oudsher zijn in de bestaande bouw ontwerp 

cv-aanvoertemperaturen in de orde van 75 graden gehanteerd Een aandeel van 74% in de warmteopwekking is 

volgens de energiefractie haalbaar voor het geval er niets aan de woning wordt veranderd. De gasbesparing is in 

dit geval 

0 74' 1100 = 814 m3 gas, op een totaal van 1400 m3 geeft dit bijna 60% besparing 

Stel dat deze hybride gebaseerd op 75 graden aanvoertemperatuur en 814 m3 gas besparing geplaatst wordt in 

2,3 miljoen woningen dan volgt• 

2.3e6*1 8'814'1e-9 = 3,4 Mton CO2 
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Met de plaatsing van 2,3 miljoen hybriden in woningen kan dus de totale extra besparing van 3,4 Mton CO2 

die voor de gebouwde omgeving in het klimaatakkoord is afgesproken worden gerealiseerd [9 p16] Deze 

extra besparing komt bovenop het zogenaamde referentiescenano, dit is de reeds lopende vermindering van 

gasgebruik over de jaren zoals ook blijkt uit de tabel (ondanks de stijging van het aantal huishoudens) Deze 

vermindering van het gasgebruik door de betere nieuwbouw die deels oudbouw vervangt, de renovatie van 

bestaande bouw en de betere HR toestellen (derde generatie) neemt de komende jaren naar verwachting zelfs 

toe (door de gasloze nieuwbouw) 

De gebouwde omgeving bestaat uic woningen (huishoudens) en andere gebouwen (ook wel diensten genoemd) 

Volgens het klimaatakkoord is het aandeel van de andere gebouwen 1 Mton [8 plo, 9 p16], waarmee de te 

behalen besparing voor de woningen op 2,4 Mton komt 

Als er 1,7 mihoen hybriden geplaatst worden dan wordt het aandeel van de woningen in het klimaatakkoord 

gerealiseerd. 

1 7e6;1.8'814*1e-9 = 2,49 Mton CO2 

Wat betekent dit nu voor de jaar) jkse rekening van de bewoner met een actuele gasprijs van 80 eurocent en 22 

eurocent voor een kWh elektriciteit? 

Dejaarlgkse kosten voor 1400 m3 gas met een prijs van 80 cent zjn 1120 euro 

Dejaarlgkse kosten voor de hybride met een 74'/ aandeel van de warmtepomp en met 75 graden ontwerp 

cv-aanvoer zjn. 

(1100*(1-0 74)+300)'0 8 + 1100'0.74'9.8/3.6'0 22 = 956 euro 

Als er niet aan isolatie en aanvoertemperatuurvermmdering wordt gedaan is de financiele winst beperkt ( 1120-

956=164 euro per laar) Waarbij dan wel wordt aangetekend dat het op termijn onvermijdelijk is dat de kosten 

van gas sneller gaan stijgen dan die van elektriciteit Dit komt doordat de elektriciteitskosten gerelateerd waren 

aan het rendement van de centrale en de verliezen van het transportnetwerk In de nieuwe wereld zal groen gas 

of waterstof een hogere waarde en dus ook relatief een hogere prijs krijgen omdat het grotendeels opgeslagen 

elektriciteit is ( met waterstof wordt ook de groen gas fabricage verhoogd) Daarnaast zal er op de fossiele 

gasvariant een alsmaar hogere fiscale heffing komen Met dit als achtergrond is, samen met de aangegeven 

prijsontwikkeling hybride, te verwachten, dat zelfs met deze beperkte financiele winst, de HR-hybride op termijn 

rendabel wordt. 

Stel nu dat er maatregelen in de woningen worden genomen waardoor de ontwerp cv-aanvoertemperatuur zakt 

naar 55 graden Dan geven de certificaten [ 7, 1 1 ] de volgende getallen. 

energiefractie = 0,746 en COP = 4 926 Intergas-Daikm 4 kW Monobloc 

energiefractie = 0,909 en COP = 4.513 Remeha Elga Ace 4 kW 
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Tegenover de hogere benuttingsfactor staat een lagere gemiddelde COP 

Voor de jaarlijkse bewonersrekenrng betekent dit. 

(1100'(1-0 746)+3O0)µ0 8+1100'0 746'9 8/4.926`0.22 = 823 euro 

(1 100'(1-0 909)+300)`0 8+1100`0.931'9.8/4 513'0.22 = 809 euro 

In dit voorbeeld zijn er alleen maatregelen genomen om de cv-aanvoertemperatuur te verlagen, bijvoorbeeld door 

radiator aanpassing woonkamer De warmtelast is nog steeds 1 100 m3 gas De besparing is ongeveer 300 euro 

penaar. Afgezien van de radiator aanpassing, die een lange levensduur en daarmee lage afschr lving heeft, is de 

hybride nu in 7 jaar terug te verdienen 

Als de ontwerp cv-aanvoertemperatuur wordt verlaagd naar 50 graden Celaus en de warmtelast van deze 

hypothetische gemiddelde woning wordt door isolatie gehalveerd tot 20 GJ dan volgt 

energiefractie = 0,966 en COP = 4,650 tabel 2 5 [ 71 

0.966`1100 = 1063 m3 gas, op een totaal van 1400 m3 geeft dit bijna 76% besparing 

Rondom bijvoorbeeld het tapwatergebruik maar ook de COP zijn nog oplossingen denkbaar waarmee de 

gasbesparing van de hybride nog verder toe kan nemen Bovenstaande getallen laten, uitgaande van de huidige 

gemiddelde 1400 m3, een gasbesparing in de orde van 60 tot 80% zien. 
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Bijlage 2 — Kosteneffectieve isolatie van een woning door gebruik van clouddata 

Onderstaande 2 figuren [aten, voor het winterseizoen van 1 woning uit de cloud, het gasgebruik voor verwarming 

over 24 uur zien in relatie tot het gemiddelde verschil van de binnen- en buitentemperatuur. Dit zijn de 

blauwe stippen. Middels kleinste kwadraten is de beste rechte door de stippen bepaald. Deze rijn geeft dus de 

energiegebruiiksverwachting aan bij een verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur. Bij minder dan vier 

graden verschil tussen binnen en buiten Is het gasgebruik nul en b j 20 graden is het 14 m3 (ongeveer 10 euro 

met gasprijs 70 cent). De spreiding van de meetpunten laat zien dat er naast temperatuurverschil tussen binnen 

en buiten ook andere effecten het gasgebruik beïnvloeden (zon, wind en regen). 

De spouwmuur is geïsoleerd voor een bedrag van 1100 euro. Het resultaat z jn de oranje stippen met 

bijbehorende rechte die een behoorljike besparing van ongeveer 301 Iaat zien. 
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Onderstaande afbeelding geeft het gemiddeld gasgebruik voor verwarming voor een aselecte steekproef 

van de Intergas doud. Het gemiddeld gasgebruik voor verwarming voor beide winters Is ongeveer 1100 m3. 

Middels de douddata Is ook bepaald dat het gemiddeld gasgebruik voor warm water ongeveer 0,8 m3 per dag 

is. Samen met een 37 m3 gas per jaar voor koken wordt het totale gemiddelde jaarlijkse gebruik voor woningen: 

1100+0.8'365+37=1429 m3. 

Spreiding totale gasverbruik voor het verwarmen van de woning In de winters van 2018-2019 en 2019-2020 

Onderste en bovenste 1% van de data is eruit gefilterd. Alleen huizen met meetdata op 1 september en op 31 mei 

zrjn meegenomen. 
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Winter 2019-2020Winter 2018-2019 

22772 
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A46.3 

Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 

m 
RE: Plaatjes 
dinsdag 11 jarxiari 202213:51:36 

Buiten reikwijdte 

Van: 5.12.e 

Verzonden: maandag 10 januari 202217:35 

Aan: •` 

Onderwerp: RE: Plaatjes 

Helemaal eens! Ik ga mijn best doen deze aspecten morgen nog even onder het voetlicht te 

brengen (en hoop dat het ook de rest van het DT opvalt). 

Van: 5.1.2.e 0minbzk,n(> . 

Verzonden: maandag 10 januari 202217:23 

Aan:-_(@minbzk.nt> 

Onderwerp: RE: Plaatjes 

Hl , 
To no• twee o•merkin•en bi het stuk misschien kan e er no - wat mee. 

Buiten reikwijdte 

- De tabel "wat Is haalbaar" is ongelukkig en wat arbitrair. 
o Met een ho- ere doelsteliin- gaan sommige instrumenten met 50% omhoog 

Buiten reikwijdte ), andere maar met ca 15% (warmtepompen). Wat Is 
e a 

instrumenten? 
er - e verschillende hogere percentages voor de verschillende 

oNormering (55%) Is een optie die In Bomml-e -evallen nodi - is om een hoger 
ercenta-e te halen warmte- om- en Buiten reikwijdte 

o Per ms rument zijn er andere afwegingen en risico's: lineair (maar wet met 
verschillende percentages) doortrekken van de verschillende doelen voor de 
Instrumenten is voor mij nog een vraag. Sommige ophogingen hebben veel 
meer Impact dan anderen. Normeringen van warmtepompen (en isolatie) of 
ophoging van warmtenetaansiuiting zijn hele zware maatregelen. Bijmengen 
roengas is relatief licht. 

Ik snap dat een discussie wil hebben over de hoogte van de opgave, maar Ik zou een "wat 
is haalbaar" veel meer benaderen vanuit het perspectlef van de burger / uitvoerbaarheid. Hoe 
ver wil de politiek gaan? Is men bereid om stevig te normeren? Gedwongen afsluiten van 
aardgas mogelijk te maken? Energieprijzen te verhogen? Welke instrumenten zet EZK echt in 
om warmtenetten voor burgers goed betaalbaar te maken? Etc. 
En daarnaast Inzetten op heldere afspraken over wle waarvoor aan de lat staat (en inderdaad 
niet de opgave van EZK voor bepaalde zaken overnemen) 
Groeten, 

Van: • IPminbzk.n(> 

Verzonden: maandag 10 januari 202216:48 

Aan: PminbzkA> 

Onderwerp: FW: Plaatjes 

Van: 

Verzonden: maandag 10 januari 202215:41 

I 



Aan: 
CC: 

_  

@minbzk_nt>; 

Pminbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Plaatjes 

Hoi b.1-2.e 

Je vroeg ons nog even mee te lezen. Hierbij wat mij nog opviel: 

CDminbzk nb; 

buiten reikwijdte 
buiten reikwijdte 

o Ik zou 1,5 min. warmtepompen niet als haalbaar beschouwen in de tabel. We zijn 
met de sector, PBL en ECW al een tijdje aan het rekenen en komen rond het 

mil'oen inclusief huur. 
Buiten reikwijdte 

Bijgaand verder nog een paar tikfoutjes aangepast en normering hybride toegevoegd onder 

'instrumenten'. Alsje wilt kan ik bovenstaande punten ook in het stuk verwerken, dat heb ik nu 

nog niet gedaan. 

Groeten, 

M  
Van: 5.12.e • - t@minbzk.ni> 

Verzonden: maandag 10 januari 202214:00 

Aan: 5 1 2.e - Ominbzk.nt> 
C@minbzk.nl>; 5.1.2.e • C@minbzk.nl>; 

t@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Plaatjes 
Yes, heb alles snel ingevoegd en op een— volgens mij — logische plek in de tekst gezet. Die 
kleuren in het reductiepad heb ik wel iets duidelijker gemaakt, maar ik kon ze niet precies doen 

als jij vroeg. Dat Iaat PowerPoint (of mijn vaardigheden) niet toe. 

Ik heb op het einde van het document nog die taartdiagram met verdeling tussen de sectoren 

opgenomen, weet niet of dat ook nodig was. 
Groet, 
6A2e 

Van: minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 10 januari 202213:43 

Aan: 
CC. 

 57-2-e 
5.1.2,e 

 •- t@minbzk.nl> 
- minbzk.nt>; 5.1.2.e •tmminbzk_nt>;



í; 1.10 •r(alminb7k nl> 

Onderwerp: Plaatjes 

la kan jij 1 pagina toe- tussenvoegen met taartpunten en wellicht reductiepad. 
n e het reductiepad met blauw ofzo doen in plaats van geel (moeilijk zichtbaar) en wellicht 

de beo de dalin 2020-2030 met rood ofzo aangeven en de rest richting 2050 met oranje... 
kijken jullie nog even mee? Ik probeer er zo'n eenvoudig mogelijk verhaal 

van e ma en. 
De cijfers hoeven nog niet helemaal te kloppen, wil vooral dat hij nu gevoel krijgt voor de 
aantallen en verschillen Dat kan lijkt me het beste met afgeronde getallen, 
want veel tijd om op zich in te laten werken heeft hij nu niet. Dus vanuit dat perspectief even 
meekijken of hier nu nog ergens grote denkfouten inzitten. Of belangrijke omissies Inzitten... 
Morgen wil Ik dit nog een keer ook met de DT-leden en vertegenwoordiging van jullie bespreken 
om af te ronden. 



A46.4 

Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 

RE: normering hybride in actieplan hybride 
vrijdag 14 januari 2022 14:31.13 

Hoi-

sorry voor de late reactie, ik ben zojuist nog door het actieplan (online document) gegaan en ook naar het punt van 

normering gekeken. Lijkt mij voor nu helder. 

Ik sluit mij overigens volledig aan bij onderstaande mailwisseling, laten we vooral kijken of we RVO hier mee aan het werk 

kunnen zetten. Past ook in proces m.b.t. werkplan (hybride) WP RVO. 

Fijn weekend alvast, 

M ........... . 

Van: 

Verzonden: donderdag 13 januari 2022 13:22 

Aan: 

Onderwerp: RE: normering hybride in actieplan hybride 
Hi-, 

Dank, helder. Ik heb alles overgenomen. 

En ik snap je zorg over de tijd die het ontwikkelen van definities gaat kosten. Het zou heel fijn zijn als RVO dat oppakt, en 

anders inderdaad iemand inhuren. Maar ik denk wel dat we vanuit het Rijk de opdrachtgever moeten zijn ( en dan gaat 

het dus toch tijd kosten, maar ja), om zeker te stellen dat het resultaat ook iets is dat waar we mee uit de voeten kunnen 

(zowel beleidsmatig als eventueel juridisch). 

@W: zal ik dit zo in het document plakken? 

Groeten, 

w  
Van: (@ minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 13 januari 2022 12:24 

Aan: (@ minbzk.nl>; - •(@minPzk.nl> 

Onderwerp: RE: normering hybride in actieplan hybride 

Ha 

Met excuses voor de late reactie hierbij mijn suggesties. Paar flinke aanpassingen gedaan om 

geen toezeggingen via dit document te doen die we niet waar kunnen maken of waarvan we het 

nog niet zeker weten. Laat maar weten als je daar nog vragen bij hebt of het liever anders zou 

doen. Overal met concrete tekstsuggesties gewerkt. 

Naar aanleiding van het gesprek gisteren tijdens hybride bijpraat misschien goed om te 

verduidelijken dat ik zeker voorstander ben van meer gevalideerde informatie over definities 

(wat is een hybride). Ik wil dat alleen wel graag bij onszelf weg-organiseren, want ik vind het echt 

te technisch om onze tijd zelf aan te besteden, dus als RVO het niet doet wat mij betreft ook 

prima om het aan een ingenieurs/adviesbureau te vragen. Absoluut eens dat dit heel waardevol 

is verder 

Hopelijk helpt dit je verder! 

Groeten, 

Van: (@ minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 1Q:11 

Aan: •(Ominezknl>; 

•(@minbzk.nl> 

Onderwerp: normering hybride in actieplan hybride 

Hoi-

Ik heb naar de passage over normering in het actieplan hybride gekeken. Kijken jullie even mee naar bijgaande tekst? 

Groeten, 



M  

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

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

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

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

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

inherent in the electronic transmission of messages 

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel 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



A46.5 

Van: 
Aan: 

cc: 
Onderwerp: Reacties lidstaten en industrie op de voorstellen voor herziening ecodesign en energielabelverordeningen 

verwarmings- en warmwatertoestellen 

donderdag 13 januari 2022 16:09:03 
Reacties soace and water heaters - 220112.odf 

Datum: 
Bijlagen: 

Beste collega's, 

Allereerst nog de beste wensen voor 2022. 

Bijgaand treffen jullie ter informatie aan een beknopte analyse van de reacties van lidstaten, 

NGOs en industrie op de voorstellen voor de herziening van de ecodesign- en 

energielabelverordeningen. Het vorig jaar toegestuurde commentaar van NL is vooral in lijn met 

DK, FR, SE en DE. 

Wat betreft de mogelijkheden voor het uitfaseren van toestellen op fossiele brandstoffen, zoals 

de mono-cv ketel, is wellicht bekend dat het voorstel voor de herziening van de EPBD 

(gebouwenrichtlijn) in het ( nieuwe) artikel 11 de volgende zin bevat: 

"Member States may set requirements related to the greenhouse gas emissions of, or to the 

type of fuel used by heat generators provided that such requirements do not constitute an 

unjustifiable market barrier." 

Dit betekent dat lidstaten CO2 emissie-eisen dan wel eisen aan het type brandstof mogen stellen 

aan verwarmings- en warmwatertoestellen, en daarmee bepaalde apparaten met fossiele 

brandstoffen kunnen uitfaseren . Als deze bepaling ook in de uiteindelijke versie terecht komt, is 

dit onderwerp van tafel bij de herziening van de ecodesignverordeningen voor verwarmings- en 

warmwatertoestellen. 

Mijn conclusies naar aanleiding van de reacties zijn: 

• Als inderdaad de uitfasering van bepaalde typen toestellen via nationale eisen via de 

(herziene) EPBD geregeld kunnen worden, zijn er bij ecodesign geen echte moeilijke 

punten. IT ligt op een groot aantal punten dwars, maar dat is wel vaker het geval. Of dit 

problemen oplevert, hangt af van hoeveel steun IT krijgt van lidstaten die zich nog niet 

over de betreffende punten hebben uitgelaten. IT krijgt vaak steun van BG, CZ, ES, PL, RO 

en SK; dat kan al snel een blokkerende minderheid opleveren. 

• Wat betreft het energietabel liggen de standpunten problematischer: het lijkt erop dat 

zowel de voorstanders van het voorstel (een technologieneutraal label) als de 

voorstanders van een technologiespecifieke schaal een blokkerende minderheid hebben. 

Nu is niet altijd even duidelijk hoe een voorgesteld alternatief er precies uitziet. Wat het 

niet makkelijker maakt is dat er over het energielabel niet gestemd wordt; de praktijk uit 

het verleden leert dat de Commissie al bij geringere tegenstand dan een blokkerende 

minderheid toegeeft. 

• In vergelijking met de reacties van lidstaten zijn de reacties van industrie en NGOs meer 

gericht op de eisen. Ook is er meer aandacht voor bepaalde specifieke aspecten (WKK, 

details van testmethoden) maar dat ligt vooral aan het feit dat dat deel van de industrie 

dat hierdoor benadeeld wordt hierop gereageerd heeft. 

Als er naar aanleiding van de reacties vragen of opmerkingen zijn, hoor ik ze graag. 

Met vriendelijke groet, 

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

Innovatief en Internationaal ondernemen. 

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



wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel Ikheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
oy 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



A46.6 

Beknopte analyse van reacties van lidstaten en anderen op 

de voorstellen voor herziening van ecodesign en 

energielabelverordeningen voor verwarmings- en 
warmwatertoestellen (space and water heaters) 

(RVO) - 12 januari 2022 

Inleiding — uitfaseren apparaten met fossiele brandstoffen 
Verschillende lidstaten (AT, BG, DE, DK, FI, FR, IT, NL, PL, PT en SE) en Noorwegen 
hebben schriftelijke reacties gestuurd op de voorstellen van de Commissie voor de 
herziening van de ecodesign- en energielabelverordeningen voor verwarmings- en 
warmwatertoestellen'. 
Hoewel in vrijwel alle reacties gerefereerd wordt aan de Green Deal, Fit for 55 en CO2 
reductie, resulteert dit in (sterk) verschillende standpunten ten aanzien van de 
voorstellen. Wel een algemeen gedeelde conclusie is dat de situatie in de verschillende 
lidstaten verschillend is en dat hiermee rekening gehouden moet worden, met name als 
het gaat om het al dan niet uitfaseren van bepaalde typen apparaten op fossiele 
brandstoffen. Het probleem is natuurlijk dat het (kunnen) stellen van nationale eisen om 
aan de specifieke situatie recht te kunnen doen, haaks staat op de harmonisatie van 
eisen die onder ecodesign gerealiseerd moet worden. Echter, inmiddels bevat het 
voorstel voor de herziening van de EPBD (gebouwenrichtlijn)2in het (nieuwe) artikel 
113de volgende zin: "Member States may set requirements related to the greenhouse 
gas emissions of, or to the type of fuel used by heat generators provided that such 
requirements do not constitute an unjustifiable market barrier." Dit betekent dat 
lidstaten CO2 emissie-eisen dan wel eisen aan het type brandstof mogen stellen aan 
verwarmings- en warmwatertoestellen, en daarmee bepaalde apparaten met fossiele 
brandstoffen kunnen uitfaseren4. Als deze bepaling ook in de uiteindelijke versie terecht 
komt, is dit onderwerp van tafel bij de herziening van de ecodesignverordeningen voor 
verwarmings- en warmwatertoestellen. 

Behalve lidstaten hebben ook verschillende fabrikanten, branche-organisaties en NGOs 
(ANEC/BEUC5, CLASP6) reacties gestuurd. In de volgende paragrafen wordt een 
beknopte analyse van de reacties op de belangrijkste onderdelen gegeven. Uiteraard zijn 
alle reacties "voorlopig" dat wil zeggen dat standpunten in de loop van het proces, dat 
zeker nog een jaar gaat duren, kunnen wijzigen. 

1 Alle reacties zijn beschikbaar op CIRCA BC (login vereist). 
2 COM(2021) 802 final 
3 Artikel 8 (Technical building systems, electromobility and smart readiness indicator) in de huidige 
EPBD. 
4 Formeel gezien laat de Commissie hiermee de harmonisatie door de ecodesign verordening in stand, 
omdat die verordening geen eisen stelt aan CO2-emissies, en niet kan stellen aan het type brandstof dat 
gebruikt kan worden. 
5 Consumentenorganisaties. 
6 NGO voor efficiënte apparaten. 
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Het commentaar van NL is vooral in lijn met DK, FR, SE en DE, zowel voor ecodesign als 
voor het energielabel. 

Reacties van lidstaten 
Van de "grote" lidstaten heeft alleen Spanje (nog) niet gereageerd. Hieronder volgt een 
analyse van de reacties van lidstaten op de belangrijkste onderdelen van de voorstellen. 

Ecodesign 

Toepassingsgebied 
Behalve DE, ondersteunen alle7lidstaten de uitbreiding van het toepassingsgebied naar 
1 mw. 

Conformiteitsbepaling 
Behalve IT, ondersteunen alle lidstaten "third party conformity assessment" (TCPA). 

Efficiency Eisen 
Over het algemeen stemmen lidstaten in met de voorgestelde efficiency eisen. Echter: 
• DK, FR en SE pleiten voor het beëindigen van de uitzondering voor B1-ketels op een 

zeker moment « 2030) 
• DE, FI, FR en SE vinden dat expliciet aangegeven moet worden dat conventionele 

elektrische boilers met capaciteit 3XL en 4XL niet op de markt gebracht mogen 
worden (zoals nu al het geval is, maar het voorstel is hier onduidelijk over) 

• IT wil een bonus van 15% voor "smart grid enabled products" 
• DK en SE willen een efficiency eis van 120 % voor hybride toestellen 

Geluidseisen 
DE en FR willen striktere geluidseisen voor warmtepompen. 

Repareerbaarheid 
DK, FR, IT en SE willen een specifieke lijst met reserve-onderdelen (en geen open lijst 
zoals in het voorstel). Ook willen DE, DK en SE de levertijd van reserve-onderdelen 
terugbrengen. 

Hydrogen ready 
Dit wordt het meest actief ondersteund door PT. Geen expliciete tegenstanders. 

Monitoring 
Behalve IT is er ondersteuning voor het voorstel om een monitoring functie bij 
verwarmingstoestellen in te voeren. Verschillende lidstaten willen wel meer details 
weten. Lidstaten wijzen ook op het voldoen aan de privacy verordening (GDPR). 

Test methoden 
Behalve IT is er ondersteuning voor de compensatiemethode$ als test methode voor 
warmtepompen. 

' Alle: lidstaten die expliciet ondersteuning hebben aangegeven en lidstaten die niets hebben aangegeven 
(en dus kennelijk niet tegen zijn). 
e De compensatiemethode levert testresultaten op die beter aansluiten bij het gebruik in de praktijk en is 
bovendien uit te voeren zonder dat specifieke (en veelal vertrouwelijke) informatie van de fabrikant nodig 
is. 
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Verschil van mening is er over de noodzaak van het bereiken van de piek temperatuur: 
DE en Fl vinden dat een piektemperatuur van SSOC (zoals in de huidige verordening) 
bereikt moet worden, DK ondersteunt het voorstel en IT vindt dat tenminste SOOC 
bereikt moet worden en stelt minpunten voor voor toestellen die de SSOC niet bereiken. 

Energielabel 

Herschaling 
Algemene instemming met de herschaling, alleen PL vindt dat herschaling pas in 2027 
moet plaatsvinden. 

Energielabel technologie neutraal 
Dit is het grote discussiepunt. DE, DK, FR en SE ondersteunen het voorstel en geven 
expliciet aan een tweede, technologiespecifieke schaal niet te ondersteunen. AT, BG, IT, 
NO, PL en PT zijn voorstander van zo'n tweede schaal. Hoewel dit niet in de reacties 
wordt aangegeven, lijkt de belangrijkste reden te zijn dat de energielabelverordening 
aangeeft dat lidstaten alleen subsidie mogen verlenen aan producten in de hoogste twee 
klassen. Bij een enkele, technologieneutrale schaal betekent dit dat een geen subsidies 
(meer) gegeven kunnen worden aan HR-ketels of wellicht zelfs hybride ketels. 

Een aparte schaal voor "hydrogen-ready" toestellen kan op weinig instemming rekenen: 
DE, DK, Fl, FR, IT zijn tegen9; IT en PT vinden een pictogram voldoende. 

Demand response 
Met name NO gebruikt demand response als een argument om te pleiten voor het op de 
markt houden van grote (3XL en 4XL) conventionele elektrische warmwatertoestellen. 
Ook IT is een voorstander en DK en SE willen een icon op het energielabel voor smart 
readiness. 

Installateurslabel 
Veel lidstaten verwijzen naar de energielabel product database (EPREL) om het 
installateurslabel eenvoudiger te makenlo, 

Conclusie 
Als inderdaad de uitfasering van bepaalde typen toestellen via nationale eisen via de 
(herziene) EPBD geregeld kunnen worden, zijn er bij ecodesign geen echte moeilijke 
punten. IT ligt op een groot aantal punten dwars, maar dat is wel vaker het geval. Of dit 
problemen oplevert, hangt af van hoeveel steun IT krijgt van lidstaten die zich nog niet 
over de betreffende punten hebben uitgelaten. IT krijgt vaak steun van BG, CZ, ES, PL, RO 
en SK; dat kan al snel een blokkerende minderheid opleveren. 

Wat betreft het energielabel liggen de standpunten problematischer: het lijkt erop dat 
zowel de voorstanders van het voorstel (een technologieneutraal label) als de 
voorstanders van een technologiespecifieke schaal een blokkerende minderheid hebben. 
Nu is niet altijd even duidelijk hoe een voorgesteld alternatief er precies uitziet. Wat het 
niet makkelijker maakt is dat er over het energielabel niet gestemd wordt; de praktijk 

9 Voor een aantal lidstaten kan dit komen doordat de schaal in het voorstel van de Commissie ongunstig 
uitpakt voor waterstoftoestellen. 
io Probleem is dat het voorstel onduidelijk is over het installateurslabel. 
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uit het verleden leert dat de Commissie al bij geringere tegenstand dan een blokkerende 
minderheid toegeeft. 

Reacties van industrie en NGOs 
Met name de industrie heeft (ook) uitgebreid, technisch gedetailleerd commentaar op de 
voorstellen gegeven. In deze analyse zijn alleen de belangrijkste punten meegenomen. 

Ecodesign 

Toepassingsgebied 
EHI 11 is tegen uitbreiding van het toepassingsgebied naar 1 MW omdat "grote" 
toestellen niet standaardmatig geproduceerd worden (op de markt gebracht worden) 12. 

Andere belanghebbenden (CLASP, EPEE 13 en Eurovent14) zijn expliciet voor uitbreiding. 

Conformiteitsbepaling 
Alleen Panasonic is expliciet tegen TCPA. 

Efficiency Eisen 
NGOs willen veelal striktere eisen, terwijl de industrie de eisen vaak te strikt vindt. Een 
uitzondering hierop vormen de eisen voor hybride toestellen waarvan de warmtepomp 
industrie (EHPA1s, EPEE) en Eurovent vinden dat de eisen voor deze toestellen niet hoog 
genoeg zijnl6. 

Geluidseisen 
Verschillende branche-organisaties stellen dat geluidseisen alleen moeten gelden voor 
toestellen met een capaciteit van 70 kW of minder. 

Repareerbaarheid 
Verschillende branche-organisaties pleiten voor een specifieke lijst met reserve-
onderdelen. NGOs vinden dat reserve-onderdelen langer dan 10 jaar beschikbaar 
moeten zijn omdat de levensduur van de producten (veel) langer is dan 10 jaar. Ook 
vinden zij dat de levertijd korter moet zijn (5 dagen of minder). 

Hydrogen ready 
NGOs zien geen belangrijke rol voor waterstof als brandstof voor verwarmings- en 
warmwatertoestellen in woningen. 

Monitoring 

De industrie is niet geheel en al tegen monitoring functies, maar heeft voorkeur voor een 
vrijwillige aanpak dan wel het doorschuiven naar een volgende herziening en wil in elk 
geval verdere discussie hierover. 

11 European Heating Industry 
12 Echter, ecodesign is ook van toepassing op producten die in elkaar gezet worden op de locatie waar ze 
gebruikt worden ("putting into service"). 
13 European Partnership for Energy and the Environment; branche-organisatie van de industrie op het 
gebied van koeling, airconditioning en warmtepompen. 
14 Branche-organisatie ventilatie-industrie. 
Is European Heat Pump Association. 
16 De reden is hoogstwaarschijnlijk dat hybride toestellen (meer dan toestellen alleen of fossiele 
brandstoffen) concurreren met warmtepompen en de warmte pompindustrie deze concurrentie niet te 
makkelijk wil maken. 
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Test methoden 
CLASP steunt de invoering van de compensatiemethode, de industrie is geen 
voorstander (te duur, nog niet voldoende uitgewerkt) en wil in elk geval verdere 
discussie. 

Zowel NGOs als industrie zijn voorstander van het terugbrengen van de 
piektemperatuur van 55 OC naar 50 OC. 

Energielabel 

Herschaling 
Zowel industrie als NGOs ondersteunen de herschaling, maar de industrie wil op een 
aantal punten aanpassing van de schaal (micro-WKK moet in energieklasse B kunnen 
komen, minder ambitieuze indeling voor lagetemperatuur warmtepompen). 

EHI en EHPA pleiten voor een invoeringstermijn van 2 jaar (na publicatie van de 
verordening). 

Energielabel technologie neutraal 
NGOs ondersteunen een technologie neutraal energielabel, de industrie is verdeeld. De 
warmtepompenindustrie ondersteunt het voorstel, terwijl EHI en APPLiA 17 een 
(secundaire) technologie specifieke schaal willen. 

In lijn met hun commentaar over het gebruik van waterstof in woningen, willen NGOs 
geen informatie over'hydrogen ready' op het label. De industrie is vooral tegen het 
gebruik van de specifieke PEF18 voor waterstof. 

Demand response 
EHI wil een pictogram voor "smart appliances" op het energielabel. 

Installateurslabel 
Uit het commentaar over het installateurslabel blijkt vooral dat veel hierover 
onduidelijk is.. 

Conclusie 
In vergelijking met de reacties van lidstaten zijn de reacties van industrie en NGOs meer 
gericht op de eisen. Ook is er meer aandacht voor bepaald specifieke aspecten (WKK, 
details van testmethoden) maar dat ligt vooral aan het feit dat dat deel van de industrie 
dat hierdoor benadeeld wordt hierop gereageerd heeft. 

17 Branche-organisatie huishoudelijke apparaten (inclusief elektrische boilers en geisers). 
ie Primary Energy Factor (NB: het gemiddelde voor de EU dat gebruikt wordt in ecodesign en 
energielabelverordeningen wordt vastgesteld in de EED) 
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A49.1 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

dinsdaci 1 ebruari 2022 14:46 

RE: Vragen technische briefing TK 
Vragen technische briefing 6 - relatie EPBD CA normering hybride.docx 

Ha-

Hierbij! laat maar weten of dit ongeveer is wat jij en_ in gedachten hadden. 

Groeten, 

Van: @minbzk.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 14:13 
Aan: @minbzk.nl> 
Onderwerp: Vragen technische briefing TK 

Hi 

Hierbij de vraag die we net bespraken. 
Graag kort beantwoorden en terugsturen. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles 

DG Bestuur, Ruimte en Wonen 1 Directie Bouwen en Energie 1 Bouwregelgeving en -kwaliteit 

Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 1 z-toren, 20e verdieping 
Postbus 20011 12500 EA 1 Den Haag 
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A50.1 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

vn as 11 e ruari 2022 16:10 

Opzet on • erzoe rtvraag normenng • n • e 
Onderzoeksuitvraag normeringsopties.dooS Opties om de hybride warmtepomp te 
stimuleren via normering (2).docx 

Hoi allemaal, 

Jullie hadden nog de opzet voor het onderzoeksvoorstel hybride normering van me tegoed. Bijgaand een 
basisdocument waar ik graag jullie visie/aanvullingen op zou ontvangen. 

Een paar afwegingen/voorstellen die ik even wil uitlichten: 
- Voorstel om handhaving niet mee te nemen in extern onderzoek 
- Voorstel om de focus te houden op effecten in 2030, terwijl normering ook (juist) daarna impact zal hebben. 
- Voorstel: groen gas uitsluiten van %hernieuwbaar onder normering ruimteverwarming, want anders haak 

iedereen het altijd. 
- Vraag: op welke momenten normeren we ruimteverwarming in aanvulling op ingrijpende verbouwing'? 

Voorstel: transactiemomenten. 
- Vraag: wanneer je woningen uitsluit waar het functioneel niet kan, zijn dat dan ook woningen die eerst verder 

moeten isoleren? Voorstel: ja. 

ik zie jullie commentaar graag tegemoet. Als het lukt om dat uiterlijk volgende week woensdagte doen, dan zal ik 
ervoor zorgen dat ik een nieuwe versie rondstuur voor onze bijeenkomst de 2r. 

en_ wie doet zon-op-dak norm bij E? 

Groeten, 
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A50.2 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

maandaa 7 februari 2022 16:41 

RE: Sessie 3: Hybride WP getallen t/m 2030 

Hoi 
Alle ei, enk ik. 
Dit is vooral opgebouwd vanuit wat haalbaar zou zijn (en dat klopt nog redelijk met de middelen van Prinsjesdag en 
het CA, en de afspraken over de verhuurderheffing helpen). 
Groeten, 

• 
Van: 
Verzonden: maandag 7 februari 202216:37 

Aan:-

Onderwerp: RE: Sessie 3: Hybride WP getallen t/m 2030 

Hoi-

Dank! Bedoel je dan de evt. extra opgave uit het Coalitieakkoord? Of ook van de verlaagde verhuurderheffing, waarin 

we met corporaties hebben afgesproken dat zij een `duurzamer alternatief aanbrengen als ze ergens toch de cv moeten 
vervangen? 

Of allebei natuurlijk 
Groet, 

Van: (@minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 februari 2022 12:12, 
Aan: @minbzk.nl> 
Onderwerp: FW: Sessie 3: Hybride WP getallen t/m 2030 
Hoi 
Bijgaan e laatste versie van de cijfers voor hybride. 
De evt extra opgave is nog niet verwerkt. 
Groeten, 

Van: (@minezk.nl> 

Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 17:39 

Aan: @minbzk.nl>; Fminbzk.nl>; 
t?a technieknederland.nl> 

(a)pbl.nl>; 

(@bvnex.nl>; 

(a) rvo. nl>; 

@rvo.nl> 

Onderwerp: RE: Sessie 3: Hybride WP getallen t/m 2030 
Ha allen, 
Morgen hebben we overleg gepland staan m.b.t. aantallen hybride richting 2030. In het vorige overleg (v66r de 
kerstvakantie) zijn geen concrete uitwerkactles toegewezen. Wel zijn in het kort de volgende punten besproken: 

Huidig aantal geïnstalleerde hybride warmtepompen (2016-2020): o.b.v. notitie Gasmonitor (zie 
bijlage), dit komt met bandbreedte uit op op ongeveer 15k - 35k installaties. Gebaseerd op data uit de ISDE. 

De studies voor het potentieel hybride in 2030 variëren t.o.v. elkaar. In overleg werd aangegeven dat 1 
miljoen (tot 1,5 miljoen) aantal installaties in 2030 haalbaar zou moeten zijn ( mits alles mee zit) 

o KEV 2030 gaat uit van 300k in 2030 

Er zijn verschillend aantal variabele die invloed hebben op de inzet van het aantal hybride warmtepompen in 
de komende tijd, o.a. is genoemd: 

© Kostenreductie (productie en installatie(tijd)) 
o Subsidie 
o Capaciteit Installateurs 
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o Invloed van normering 
o Energieprijzen (gas- en elektriciteit) 

- Afgesproken om volgend overleg gezamenlijk meer inzicht te kunnen geven in de jaarlijkse benodigde 
aantallen om streven in 2030 te bereiken 
En hierbij ook scherp te maken welke variabele nu concreet invloed hebben op de opschaling van installaties 

Ik zou willen voorstellen dat we in het overleg van morgen de twee laatste bullets aangrijpen. Hiervoor heb ik in de 
bijlage het Excel bestand -welke wij vorige keer hebben ingevuld- een tabblad aan toegevoegd "aanzet overleg", M.i. 
is dit waar we naar opzoek zijn en kunnen we het overleg van morgen gebruiken om te kijken hoe we dit het best 
kunnen aanvliegen. In vorige sessie kwamen al verschillende rekenmodellen ter sprake, o.a. die van de NVI. Laten we 
morgen gezamenlijk kijken hoe verder. 
Groet, en tot morgen, 

--- -Oorspronkelijke afspraak  

Van: 

Verzonden: maandag 13 december 202115:57 

Aan: 

Onderwerp: Sessie 3: Hybride WP getallen t/m 2030 
Tijd: woensdag 12 januari 2022 16:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Oerlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 
Hierbij agendaverzoek voor een 3de overleg. 

Microsoft Teams-vergadering 

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen 

dictu a m.webex.com  

Videovergaderings-id: ■_ 
Alternatieve VTGinstructies  

Meer informatie 1 Opties voor vergadering 

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

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

D•i8 beriWt ka;t inkr,i•Atie+ beuaftn :;-, niet aoor vis besteT.• •+ . 9nd:• u i C, 
bi3Z9•ht í•m4 a•n d• •rae:•ci+•r t•s in•C•n •• iw•f ••ri•ht t• starrrr ,je••rr. i•. Sé€+•' €.fi•nF••.edt •tin •a,.sp:•r.s•l;ch 
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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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A50.3 

Van: 
Verzonden: 

AaCC- 

Aan: 
Emaantebruan 2022 17:56 

0% 
Onderwerp: RE Nzin(nen) over h n e m Bgnw instructieregels warmteprogramma 

Hl allen, 

of we zeggen: In alle wijken waar de komende 10-15 jaar niet wordt overgestapt op een volledig aardgasvrij 
alternatief kunnen gemeenten bewoners aanraden om over te stappen op een hybride warmtepomp. 
Dan koppelen we de termijn aan het advies dat gemeenten geven (en dat advies moet generiek zijn en dus marge 
hebben voor de terugverdientijd). 

Maar verder goed plan om over de 10-15 jaar te sparren, dat gaat vast vaker terugkomen en dan Is het fijn een lijn 
te hebben. 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: maandag 7 februari 202216:50 
Aan: ; 
CC: 
Onderwerp: RE: zinnen) over hybride in Bgiw instructieregels warmteprogramma 

Ha allemaal, 

Dank voor de check- ik vind het gek om hier een andere lijn dan de Kamerbrief te kiezen, dus zou zelf voorstander 
zijn voor 10-15 jaar. We kunnen er eventueel wel een passage aan toevoegen dat bij twijfel of het zich op tijd 
terugverdient een energieprestatieadviseur een inschatting kan maken van de terugverdientijden voor specifieke 
woningen. 

Help dat ? 

Groeten, 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 7 februari 202216:43 
Aan: 

CC: 

minbzk.nl>; 

@minezk.nl>; 11 w minbzk.ni> 

C@minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: zin(nen) over hybride in Bgiw instructieregels warmteprogramma 

Hol 

Interessant, Ik kende het warmteprogramma nog niet. Voor wat betreft jouw vraag: vergeten om dit punt zojuist in 
ons overleg nog in te brengen, maar denk nuttig om dit met elkaar nog eens goed te bespreken. Ook voor verdere 
communicatie naar andere partijen (het zal ook weer terugkomen In bijv. het actieplan en de communicatie hierin). 
Zelf merk Ik dat ik bij de vraag over ̀10 jaar' nog geen eenduidig antwoordt kan geven over de "waarom/waar komt 
dit vandaan". In eerdere twee kamerbrieven schreven wij ook al Iets over het aantal jaar: 
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"Een [...J dan met name op de korte termijn in gebieden waar de komende 10 tot 15 jaar geen volledig aardgasvrije 
alternatieven, zoals een warmtenet, voorzien zijn. (...J" 

Bij 15 jaar kun je bijv. nog vasthouden aan de levensduur van een installatie. Ik kan mij zo indenken dat we iets 
kunnen zeggen over de gemiddelde realisatietermijn van een collectief warmtesysteem, wat er wordt bedoeld met de 
definitie 'overstap' en levensduur/terugverdientijd van een hybride WP en op die manier de 10-15 jaar kunnen 
onderbouwen. Maar zoals gezegd, nuttig om hier nog is met elkaar over te sparren. 

Hoe kijk jij/jullie hiernaar? 

Groet, 

Van: Pminbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 februari 2022 11:19 

Aan: Pminezk.nl>; 1,1minbzk.nl> 

CC: Prninezk.nl>; Pminbzk.nl> 

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

Hoi - _ 

- is bezig met de instructies voor het warmteprogramma, als onderdeel van het wetgevingsprogramma. Het 
warmteprogramma is de nieuwe naam van de TVW, en de insteek is dat gemeenten voor alle wijken duidelijk maken 
wat de planning is. Mooi, want dat geeft zekerheid voor de investeringen in stapsgewijze maatregelen. 
Kunnen jullie meekijken op de tekstsuggestie (onderaan pag 1). 
Ik heb de termijn van 10 jaar aangehouden omdat ik denk dat het toch wel goed is om een concreet aantal jaren te 
geven en een kortere termijn weerstand op gaat roepen. 

Groeten, 

• 

Van: Pminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 08:52 

Aan: Pminbzk.nl> 

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

hoi 

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

Lukt dat later deze week? 

Alvast bedanktl 

groetjes, 

06 -M 

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 verw jderen. 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 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

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

verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

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

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

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie oevatten 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 verw tderen, 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 
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A50.4 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

maandas 7 februari 2022 16:46 

RE: Concept agenda overleg normering (8 feb) 

Normering hybride warmtepompen PPT.pptx; Opties om de hybride warmtepomp te 

stimuleren via normering (2).docx 

Ha-

Super fijn, dank! Hieronder een versie aangevuld met mijn punten. Bijgaand ook de laatste versie van de notitie en van 

de PPT met het plaatje er in. Eventueel ter achtergrond tijdens het overleg. Hoeven mensen niet meer door te lezen 

denk ik, voor iedereen bekend. 

Groeten, 

1. Toelichting stand van zaken normering 
a. Waar staan we m.b.t. motie/coalitieakkoord 

2. Wat mist er nog/is er nog nodig? (c.q. wat is er nodig om onze Ministers te kunnen adviseren/besluit te laten 
nemen) 

a. Juridisch (vb. welke routes zijn er, en per wanneer mogelijk, hebben we dit nu volledig dekkend, 
en/of wat is hiervoor nog nodig?) 

b. Technisch/economisch (vb. welke technieken zijn mogelijk, wat normeren we precies?) 
C. Economisch (welk effect hebben de verschillende routes op verschillende doelgroepen) 
d. Praktisch (vb. effectiviteit van normering, inpasbaar, handhaafbaar, etc.) 

3. Proces 
a. Toewerken naar hoofdlijnen 'wat, wie, wanneer' 

4. (vervolg)afspraken 

Van: E @minezk.nl> 

Verzonden: maandag 7 februari 2022 16:16 

Aan: @minbzk.nl> 

Onderwerp: Concept agenda overleg normering (8 feb) 

Hoi 

Zoals zojuist besproken, hieronder idee voor het overleg van morgen. Vul/pas vooral aan, ik zal de agenda wel 
rondsturen ( makkelijker om dit vanuit het agenda verzoek te doen). 

1. Toelichting stand van zaken normering 
a. Waar staan we m.b.t. motie/coalitieakkoord 

2. Wat mist er nog/is er nog nodig? ( c.q. wat is er nodig om onze Ministers te kunnen adviseren/besluit te laten 
nemen) 

a. Juridisch (vb. welke routes zijn er, en per wanneer mogelijk, hebben we dit nu volledig dekkend, 
en/of wat is hiervoor nog nodig?) 

b. Technisch/economisch (vb. welke technieken zijn mogelijk, welke consequenties zou bepaalde route 
hebben op betaalbaarheid) 

C. Praktisch (vb. effectiviteit van normering, inpasbaar, handhaafbaar, etc.) 
d. ? 

3. Proces 
a. Toewerken naar hoofdlijnen 'wat, wie, wanneer' 
b. (relatie tot beleidsprogramma?) 

4. (vervolg)afspraken 
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Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker 
inezk.nl 

906& 

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 melder en het bericht te vew jderen De Staat aanvaardt geen aansprakei 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 
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A50.5 

Normering hybride warmtepompen 

• Waarom: Motie, verkiezingsprogramma's, concept RA, potentie 

• Wat: Uitfaseren cv-ketel 

• Wanneer: >2025, daarna route-afhankelijk, weinig effect <2030. 

• Speelveld: 
• Internationaal: voorhoede 

• Nationale politiek: graag wel normering, maar niet voor de burger 

• Nationaal stakeholders: VEH behoedzaam, sector voor (oa TNL, NVDE) 



i 

Minimum waarde 
hernieuwbare energie in 

prestatie-eisen 
verwarm in gs a p p ara tën 
 in gebouw 

Hybride warmtepomp 
op de erkende 
maatregelenlijst 

Via 
energiebespa ringspl icht 

voor bedrijven en 
instellingen 

Via het apparaat 
(ecodesign) 

= normering bij verkoop 

Minimum waarde 
hernieuwbare energie 

voorverwarming I 
_ gebouw 

Via de brandstof (RED'+ 
EPBD) 

= normering bij aanschaf 



A.50.6 

Van: 
Verzonden: in a 8 e ruan 2022 19:22 
Aan: ; 
CC: 
Onderwerp: WR 

; 
sessie MEPS - woningen stakeholdersessie EPBD woensdag 

Ha 

Dank voor het delen! Bij slide 2 viel me op dat er staat 'Nu: Uitfaseren van fossiele brandstofinstallaties kan niet via 
normering.' 
Volgens mij kan het nu wel, maar is het nooit expliciet gemaakt. Commissie zei al langer'als het niet in ecodesign 
gereguleerd wordt kan het gewoon'. Ze schrijven dat in het nieuwe artikel alleen uit. Zou dit zelf dus iets minder stellig 
opschrijven. Normeren is wel veel comfortabeler om dit te doen mét deze passage dan zonder natuurlijk, dus hij is wel 

heel belangrijk. 

Ik kan niet beoordelen of de discussie op de laatste slide hier goed past. Met wie is de sessie precies? In algemene zin 
zouden we die vraag natuurlijk gewoon moeten kunnen stellen, maar lijkt me wel goed om bij de toelichting de nadruk 
te leggen op dein hoeverre' uit de vraag en niet op 'zouden we dit überhaupt moeten willen'. 

Hopelijk heb je hier wat aan. 

Groeten, 

Van: @minbzk.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 februari 202217:54 
Aan: @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl> 

CC: @minbzk.nl>; 
Onderwerp: RE: Deelsessie MEPS - woningen stakeholdersessie EPBD woensdag 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

Hierb-de versie met jullie feedback daarin verwerkt. 
ik ben nog wel benieuwd naar je visie op de laatste slide (vraag over hybride). Deze kan ik evt. nog weglaten. 

Groetjes 

Van: Pminbzk.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 februari 202211:15 
Aan: (@rinbzk.nl>;l Ca•minbzk.nt>; 

CC: @minbzk.nl>; minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Deelsessie MEPS - woningen stakeholdersessie EPBD woensdag 

Dag allen, 

ik vroeg mij af op bij dia 4 het niet alleen gaat over op welke manier of ook op welk tempo en bij de dia over 
uitzondering, ben Ik benieuwd hoe stakeholders aankijken tegen slechte labels en sloop/nieuwbouw In relatie tot 
uitfaseren van slechte labels. Volgens het rapport van TNO wonen mensen met energiearmoede voor het overgrote 
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deel in woningen met slechte labels in hoek/tussen en twee onder een kap woningen gebouwd tussen 1950 - 1971. 
Dat zijn ook vaak de woningen die op de nominatie staan voor sloop. 

Groet, 

Van:- (@minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 februari 2022 17:11 

Aan: (o)minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 
CC: (cDminbzk.nl>; 
Onderwerp: Deelsessie MEPS - woningen stakeholdersessie EPBD woensdag 

Ha M■ . 

@minbzk.nl>; 

(o)minbzk.nl> 

Hierbij een eerste aanzet voor de presentatie van de deelsessie minimale energieprestatie vereisten voor woningen a.s. 
woensdag voor de deelsessie. Hoor graag wat jullie ervan vinden en of jullie nog aanpassingen wensen J. 

Het deel over fossiele brandstofinstallaties kunnen we misschien ook nog verplaatsen naar een andere deelsessie. 

Fijne avond en veel dank alvast  

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
DG Bestuur, Ruimte en Wonen 1 Directie Bouwen en Energie 1 Bouwregelgeving en -kwaliteit 

Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 1 Z-toren, 20e verdieping 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

E: 
T: 0031(0)6 

Pminbzk.nl 
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A50.7 

ti.1.2.e 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp. 

donderdan 10 februari 2022 10:35 

RE Graag voor 15:30 reactie: concept integrale analyse NWBA 

O 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 10 februari 202210:21 

Aan: @minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Graag voor 15:30 reactie: concept integrale analyse NWBA 

Ik vind hem prachtig zo! 

Van: minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 30 februari 2022 09:33 

Aan: minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Graag voor 15:30 reactie: concept integrale analyse NWBA 

Ha 

Goede tekst! Ik vond alleen dat perspectief bewoner er meer In terug kon komen, dus heb hem met dat In het 
achterhoofd een beetje omgegooid en hier en daar een zin herschreven. In groen/doorhaal hieronder. Wat denk jij? 

Groeten, 
J. I-- 1.2 

Van: minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 10 februari 2022 09:22 

Aan: minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Graag voor 15:30 reactie: concept integrale analyse NWBA 

Opzetje voor 2 

concept 
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Van: •.•Ominbzk ril> 

Verzonden: donderdag 10 februari 2022 09:17 

Aan: @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Graag voor 15:30 reactie: concept integrale analyse NWBA 

1 en 3 zijn al verwerkt door WB © is dus alleen de zin nog onder dat extra kopje 

Van: gDminbzk.nt> 

Verzonden: donderdag 10 februari 2022 06:56 

Aan: ,(&minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Graag voor 15:30 reactie: concept integrale analyse NWBA 

Eerste zin. Ik ga even ontbijten, zal zo kijken of ik een kant en klare tekst heb voor de bronnen 

Van* •• ` teminbz ,ni> 
Datum: woensda: 09 feb. 2022 4:44 PM 
Aan: 

J am' -L-` 

minbzk.nl>, 

minbzk.nl>, 

( 
5.1.2.e 

Kopie: n minbzk.nl>, 
Onderwerp: RE: Graag voor 15:30 reactie: concept integrale analyse NWBA 

tfflminbzk.nl>, 
LtDminbzk.nl>, 

tmminbzk.nl> 

 • 

Ha .7.2.e 

Sluit me graag aan bij woorden vang Indrukwekkend voor zo'n korte tijd. Belangrijkste 3 opmerkingen die ik, naast 

de aanvullingen van collega's, nu heb, zijn: 
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1. Graag aan het slot van dé eerste alinea onder 2 toevoegen: 
concept 

2. 

Geef ons hiervoor nog wat tijd, maar alvast het volgende: 

We vullen 2 dus zsm aan. Tot zo ver. 

Van: ! 5.1.2.e Pminbzk.nl> 

Verzonden: woensda 9 februari 2022 15:31 
Aan: 5.1.2. e = , ,, n minbzk.ni>; 

L@minbzk.nl>; 
Ca}minbzk.nl>; 

(a7minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>; 

C@mjnbzk.nl>; C•minbzk.ni> 

Onderwerp: RE: Graag voor 15:30 reactie: concept integrale analyse NWBA 

5.1.2.e 

Groot compliment dat je dit In een dag in elkaar gezet hebt! Het hele stuk zit wat mij betreft goed In elkaar, en 
adresseert de belangrijke problemen die we in de programma's willen aanpakken. De analyse lijkt me zo heel goed, 
waarbij er vooral nog wat dubbelingen uit kunnen In een volgende slag. 



De volgende stap is denk ik ook het wat meer vullen van de stukken over toegankelijkheid, betaalbaarheid en 
kwaliteit, waar we dan ook Integraal onderdelen uit de programma's bij elkaar zetten om te duiden wat de minister 
gaat doen. 

Zie In de bijlage nog wat detailpuntjes, nogmaals erg knap dat dit er nu al llgtl 
Groet, 
cm 

Van: 5.1.2.e jpminbzk.nl> 
Verzonden: woensdag 9 februari 202211:32 
Aan: 5.1.2.e •+ minbzk.nl> 5.1.2.e ,  

@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

• minbzk.n 

5.1.2.e pminbzk.nl>; 

1• 5.1.2.e Cuyminbzk.nl>; 

(cDminbzk.nl>; 

5.1.2.e (caminbzk.nl>; 
Ominbzk.nl>; 

CC: 5.1.2.e pminbzk.nl> 

Onderwerp: Graag voor 15:30 reactie: concept integrale analyse NWBA 

@minbzk.nt>; 

minbzk.nl>; 

5.1.2.e 

0.12.e 

minbzk.nl>; 

(@minbzk.nl> 

Beste allen, 

Bijgaand een eerste concept van de integrale analyse voor de NWBA. Graag jullie blik en aanvullingen/aanscherpingen. 

Lukt het om voor 15:30 te reageren? 

Einde dag gaat het naar directeuren/DG. Morgen naar de minister. 

Groet, 

Van: 5. 1.2.e (Mminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 februari 202215:24 
Aan: • minbzk.nl>; 

CC: 5.1.2.e @minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: Organisatie en werkwijze NWBA 

Hallo allen, 

Nav de Staf met M, waarbij M heeft aangegeven dat hij graag een goede analyse wil in de NWBA is afgesproken dat 
b.1-.2-:i— een voorzet doet. Daarop kan worden aangevuld en dan is streven deze donderdag bij M aan te 

leveren. Ik plan straks een aantal overlegmomenten in. De inleiding van de NWBA wordt geschreven door de 

speechschrijver. 

Wordt 



Groet 5.1.2.e 

e: 06 
E-mail: l®minbzk.nl, 

Management ondersteuning 

(®minbzk.nl 

Van: [ 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 4 februari 202217:58 
Aan: 5.1.2.e @minbzk.nl>; 

1.2.e 
' @mínbzk.nl>; 5.1.2.e Pminbzk.nl>; 

5.1.2.e 
5,1.2.e 

(a7 minbzk.nl>, 
5.1.2.e J. 1.2.e 

5.1.2.e 
Pminbzk.nl>; 

ffïminbzk.ni>; 
@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 5.1,2.e 

Cu7minbzk.nl> 

CC: 5.1.2.e @rninbzk.nl>; 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Organisatie en werkwijze NWBA 

Hallo allen, 

(ciyminbzk:nl>; {5.1.2.e 
5.i_ e i  

@minbzk.nl>; 

5.1.2.e 

minbzk.nl>; 

5.1.2.e 

@minbzk.n(> 

Hierbij een nog een update en vraag. 
Afgelopen week hebben mensen olv 5.1.2.e bij elkaar gezeten om programma verder te vullen, zodat we dit via een 
PowerPoint maandag aan M kunnen voorleggen. Zie bijlage. Het was onmogelijk om goed af té stemmen en aantal 
zaken zijn nog in ontwikkeling. Dat zie je ook terug in de PowerPoint. Afgelopen week zijn er veel gesprekken geweest. 

Het is wel nodig om volgende week stappen te maken om NWBA in week van 7 maart te kunnen presenteren. Mi moet 
er een schrijversteam volgende week met een eerste concept komen. Hoor graag of dat gaat lukken. Ik heb hier zorg 
over. Ook Via BA vernomen dat 22 feb de NWBA aan de orde moet komen in de CFL. AZ heeft dit meermalen 

aangegeven. 

Verder is nav de staf van vorige week een overzicht gemaakt van overleggen. Zie ook de bijlage. Deze staat ook op de 

agenda van de Staf van volgende week. 

Volgende week maandag even bijpraten, bijsturen? 

Groet, 
5.1.2,e 

Te: 06 
E-mail: U 

5.1.2.e
 ~r i- minbzk.nl 

Management ondersteuning 
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0minbzk.nl 

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag •. 4 feb ruari 202217:28 

Aan: 

5.1.2.e 

5.1.2.e _ . minbzk.nb• 

C@minbzk.ni>; 

@minbzk.nl> 

5,1,2,8 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

pminbzk.nl> CC: 

@minbzk.ni>; 

minbzk.nl>; 
@minbzk.ni>; 

ja2runbzk.  nt>• , 5.1.2.e 

5.1.2,e 
@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Organisatie en werkwijze NWBA 

Ha allen, 

Er gebeurt momenteel ontzettend veel rond de programma's. Ik was afgelopen maandag (voor een ander onderwerp) 
bij het stafoverleg met de minister en toen bekroop mij het ongemakkelijke gevoel dat we als directies - met name 
door de snelheid- niet goed van elkaar weten waar het staat met de programma's en dus ook lastig kunnen sturen 
op de dwarsdoorsnijdende thema's en Instrumenten. Volgens mij moeten we elkaar nauwer op de hoogte houden hoe 
de programma's zich ontwikkelen om zo de samenhang In check te houden. Het belangrijkste is dat dossierhouders 
elkaar goed betrekken en op de hoogte houden en volgens mij gebeurt dat ook wel. Ik zou daamaast het ook wel fijn 
vinden om in deze groep elkaar op de hoogte te houden. Volgens mlj moet dat ook om tot een goede NWBA te komen 
en is het ook efficienter dan weer een nieuw clubje op tuigen. Volgens mij kan het redelijk low key door bijvoorbeeld 
af te spreken dat we op vrijdag allemaal even de stand van zaken van onze programma's doorsturen, niet met een 
hele lang mail old maar gewoon even de laatste verste van de documenten (waarvan naar ik begrijp de minister een 
soort werkdocumenten van wil maken). En in wekelijks overleg kunnen we dan de belangrijkste ontwikkelingen even 
delen. 

Benieuwd of meer mensen deze behoefte hebben en of dit een werkbare vorm Is, andere Ideeen ook zeer welkom! 

Voor nu fijn weekend, 

Groet, 

Van 5.1.2.e 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 2 februari 202210:27 

Aan: @minbzk,nl 

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

minbzk.nt>; 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 

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

CC: @minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: Organisatie en werkwijze NWBA 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Hallo allen, 

5.1.2.e zal vandaag met groepje werken aan eerste opzet en aanzet over welke issues we volgende week 

maandag aan M willen voorleggen. Graag positief op zijn vergaderverzoek reageren. 

Groet, 
5.1.2.e 
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Tel: 06 
E-mail: M1bmJnbzk.nI 

Mana ement ondersteuning 

e .nr.: 
E-mail: (Mminbzk.nl 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: woensdag 2 februari 2022 08:32 
Aan: 5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Onderwerp: Organisatie en werkwijze NWBA 

Hallo allen, 

Zoals bekend is het de bedoeling dat in de week van 7 maart een brief en NWBA aan de TK wordt gezonden. Het betreft 
een agenderend stuk met de eerste lijnen van onze programma's. 
Graag zou ik een schrijfteam willen formeren, die input verzamelt en er 1 verhaal van maakt. buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

Doel: 
Neerzetten van een overkoepelende agenda op het terrein van wonen, woningbouw en verduurzaming gebouwde 
omgeving, waarin de verschillende programma's integraal zijn opgenomen en die hiervoor een globale tijdlijn geeft. 
Voor input vanuit de programma's kunnen we de aangescherpte two papers benutten.  

Inhoud: 



buiten reikwijdte 

Ik plan een overleg in om de taken te verdelen. 

Verder wil ik deze week de andere partners informeren over het proces. 

Producten/debatten de komende weken: 

De zogenaamde Valentijnsbrief op 14 februari 2022 aan de TK, waarin M VRO op hoofdlijnen zal aangeven wat 

hij gaat doen op gebied van Volkshuisvesting, RO, wetgeving, uitvoering. En de planning mbt de Nationale 

Woon- en Bouwagenda en programma's. 16 februari is er een debat over de volkjshuisvesting, waar deze brief 

waarschijnlijk wordt geagendeerd. BA•• coordineert deze brief. 

- Week van 7 maart: Brief en NWBA en brief en programma Woningbouw naar TKI 
Andere programma's volgen en zijn uiterlijk voor de zomer aan de TK gezonden. 

Het is best een uitdaging, leuk, spannend om de NWBA tijdig gereed te hebben. Als er vragen zijn dan hoor ik het graag. 

Tot gauw! 

. Groet, 
5.12.e 

Tel: 06 
E-mail cbminbzk.nl 

Mana ement ondersteuning 

nr.: 
E=mail minbzk.nl 

5.1.2.e Van: 

Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 07:55 

Aan: 5.1.2.e @minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>; 

5.1.2.e Ca@minbzk.nl>; 

(Mminbzk.n  >; 5.1 2_e @minbzk.nl>; 

minbz .nl>- 5.1.2.e CMminbzk.nl>• ___,.• . 51.2_e 5.1.2.e s @minbzk.nl>• 5.1.2.e La?minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 5.1.2.e minbzk.nl>; 5.1.2.e 
pminbzk.nl> 

5.1.2.e CC: (aminbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Planning NWBA/terugkoppeling Staf Wonen, Bouwen en Energie dd 31 januari 2022 

Hallo allen, 

Gisteren is in Staf Wonen, Bouwen en Energie gesproken over de planning en punten mbt de NWBA en het programma 

Woningbouw. Hierbij de terugkoppeling: 



• De brief en NWBA gaan uit in de week van 7 maart en tegelijkertijd ook de brief mbt programma Woningbouw. 

De andere programma's volgen daarna. Uiterlijk voor de zomer moet alles in de TK zijn. 

Buiten reikwijdte 

Buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

De NWBA zullen we iedere maandag in staf WBE bespreken. Het programma WB zal ook wekelijks worden 

besproken. 

Over de organisatielproces volgt later vandaag een mail. 

Als er vragen zijn dan hoor ik het graag. 

Groet, 
á1.2.e 

"Tjmall: O t•mtnbzk.nl 

Management ondersteuning 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 28 januari 202216:42 
Aan:. , • _..,. 5.1.2.e•, •,J,,w   - @minbzk.nl>, 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 

CC: 

Onderwerp: RE: Planning NWBA 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>, 

mïnbzk.nb; , 5.1.2.e 

@minbzk.nl>; 

- min • zk.nl>- ,5.1.2.e 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 
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Hallo allen, 

Hierbij de planning, input voor gesprek maandag met M VRO in Staf Wonen, Bouwen en Energie. Betreft: een planning 
en eerste aanzet voor NWBA. Heb het met enkelen kunnen afstemmen engs akkoord. 

Ik Iaat overleg Inplannen voor lx per week en er moet een schrijversteam komen, die input ophaalt en bij elkaar brengt. 

Ik kom daar maandag op terug. 

Als er vragen zijn, hoor ik het graag. 

Groet 

Tel: 06 
E-majl:PME"C,minbzk.nt 

Manapément ondersteuning - 

ei.nr.: 
E mail; tMrninbzk.ni 

5.1.2.e Van: 
Verzonden: donderdag 27 januari 202212:14 

Aan: 5.1.2.e @minti k nli; • 5.1.2e 

minbzk.nl>; 5.1.2.e 
Ca)minbzk.nh; 

C7rriinbzk.nl>; 

CC: 
Onderwerp: Planning NWBA 

Urgentie: Hoog 

minbzk.nl>; 

minbzk:ni 

Ccaminbzk:nl>; 
minbzk.nl>-

Pminbzk°.nl> 

Omtnbzk.nl> 

(aminbzk.ni>; 

Hoi, 

buiten reikwijdte 

Alvast dank en als er vragen zijn dan hoor ik het graag. 

Groet, 

Em 

PS Ik verwacht dat M ook snel op de lijn komt voor de planning van de andere programma's. 

Tel: 06 
E-mall: Ominbzk.nl 

Management ondersteuning 
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Bijlage 2 bij A50.7 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

~.rijksoverheid nl 
www facebook.com/minbzk 
www.twitter.com/minbzk 
www.linkedin.com/company/ 
ministerie-van-bzk 

Kenmerk 
2022-0000132334 

Uw kenmerk 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA DEN HAAG 

Datum 11 maart 2022 

Betreft Nationale Woon- en Bouwagenda en programma Woningbouw 

Hierbij bied ik u namens het kabinet de Nationale Woon- en Bouwagenda en het 

Programma Woningbouw aan. Zoals beschreven in het coalitieakkoord is het een 

van de prioriteiten van dit kabinet om te zorgen voor een woning voor iedereen, 
of je nu huurt of koopt. Ook zien we dat deze urgentie gedeeld wordt door 

medeoverheden, corporaties, de bouwsector en alle andere partners in het 

(woon)veld. We zullen elkaar de komende jaren hard nodig hebben. 

We realiseren ons dat in zowel de agenda als het programma Woningbouw de 

consequenties van de verschrikkelijke oorlog in Oekraine niet zijn meegenomen. 

Wat de consequenties zullen zijn, weten we nog niet. Uiteraard volgen we de 
ontwikkelingen en de mogelijke effecten ervan op de uitvoering van de agenda en 

programma's, zoals de huisvesting van vluchtelingen, nauwlettend en acteren we 

daarnaar. 

In de algemene beleidsbrief voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening van 14 februari jl.' is naast de beleidsprogrammering aangekondigd dat 

de overheid regie zal nemen ten aanzien van de volkshuisvesting. Vanwege de 
enorme schaarste aan woningen is het belangrijk om die regie nu te nemen. Met 

de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw zetten we de 
eerste stappen in het hernemen van de regie op de volkshuisvesting. 

Nationale Woon- en Bouwagenda 
In de agenda worden de oorzaken van de wooncrisis, de doelstellingen en de 

programmatische aanpak voor de komende jaren geschetst. Samen met de 
belangrijke partners in het woonveld bundelen we de krachten om de 
geconstateerde problemen en oorzaken aan te pakken. Doel van de Nationale 
Woon- en Bouwagenda is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid 
en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. 

De kracht van de agenda is dat deze ons in staat stelt om de diverse bouw- en 
woonopgaven samen en in samenhang met andere belangen aan te pakken en te 
monitoren. Voor de uitwerking van de acties die beschreven worden in de 

1 Kamerstuk 35 925 VII, nr. 137 
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Datum 
11 maart 2022 

Kenmerk 

2022-0000132334 

Nationale Woon- en Bouwagenda werken we, zoals aangekondigd in de algemene 
beleidsbrief langs de lijnen van zes programma's: 

• Woningbouw 
• Een thuis voor iedereen (aandachtgroepen) 
• Betaalbaar wonen 
• Leefbaarheid en veiligheid 
• Verduurzaming gebouwde omgeving 
• Wonen en ouderen 

Programma Woningbouw 

Het programma Woningbouw is het eerste van zes programma's onder de 

Nationale Woon- en Bouwagenda, die u hierbij ontvangt. In het programma 

Woningbouw beschrijven we de aanpak om de woningbouw te versnellen met als 

doel de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030 en het bereiken van 

100.000 nieuwe woningen per jaar in deze kabinetsperiode. We sturen op wat 

wordt gebouwd, voor wie wordt gebouwd en waar wordt gebouwd, passend bij de 

woonwensen en -behoeftes van mensen. We streven ernaar dat ten minste twee 

derde van de nieuwe huur- en koopwoningen betaalbare zijn voor mensen met 

een lager- en middeninkomen. 

Met het programma Woningbouw richten we ons op het versterken van de regie 
en samenwerking. We sturen strakker dan voorheen op een 

woningbouwprogrammering die aansluit bij de woonwensen en - behoeften van 
mensen. We zorgen voor inzicht in de programmering en voortgang en sturen op 

de realisatie ervan. Dit doen we door het maken van afspraken met 

medeoverheden. We werken het juridisch instrumentarium bij, zodat dit accuraat 

is en adequaat kan worden ingezet wanneer bijsturen nodig is. We maken een 

sterkere koppeling tussen de beschikbare financiële middelen en gemaakte 

afspraken over realisaties. Dit doen we om de uitvoering van afspraken 

waar nodig te ondersteunen en de lokale slagkracht te vergroten. Hiermee 

streven we naar meer duidelijkheid, zekerheid en continuiteit voor de bouwsector, 

zodat we gezamenlijk onze doelen kunnen waarmaken. 

Samenhang met ruimtelijke ordening 

Het bouwen van woningen vindt plaats op fysieke locaties, waar meerdere 

belangen bij elkaar komen. Vanuit een bredere ruimtelijke context wordt de 

woningbouwopgave daarbij geconfronteerd met andere urgente opgaven, zoals 

klimaatbestendigheid, energietransitie, stikstof, landbouw, natuur inclusief 

bouwen en bedrijvigheid. Soms kan wrijving tussen deze opgaven en de 

woningbouwopgave ontstaan, bijvoorbeeld in de locatiekeuze. Daarnaast vragen 

andere gebouwen dan woningen, bijvoorbeeld voorzieningen, ook om ruimte. Er is 

sprake van grote schaarste in ruimte en dat vraagt om keuzes. Een uitwerking 

van de woningbouwopgave in bredere ruimtelijke context en in relatie tot de 

ruimtelijke kwaliteit wordt opgenomen in de programma's Mooi Nederland en de 

uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), die in juni en juli 2022 zullen 

verschijnen. 
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Datum 
11 maart 2022 

Kenmerk 

2022-0000132334 

Samenwerking 

Samen met betrokken partijen maken we afspraken om nadere invulling en 

uitvoering te geven aan de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma 

Woningbouw. 

Dit doen we ook samen met de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties. Er is 

een nieuwe voorzitter van de Taskforce. Staf Depla zal deze rol op zich nemen. Ik 

bedank Peter den Oudsten voor zijn inzet als voorzitter van deze taskforce. 

Tot slot 

Met de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw 

hernemen we de regie op de volkshuisvesting en pakken we de uitdagingen aan. 
De waarheid blijft dat er geen snelle oplossing is. We zullen creatief en proactief 

moeten zijn en onze aanpak moeten vernieuwen. Dat geldt voor alle betrokken 

partijen. We moeten er immers alles aan doen om ervoor te zorgen dat er voor 
iedereen een passende, duurzame en betaalbare woning is in veilige en leefbare 

wijken. 

Ik kijk uit naar de samenwerking met u in de uitvoering van de Nationale Woon-
en Bouwagenda, het programma Woningbouw en de vijf programma's die we u in 

de komende maanden zullen toesturen. Twee keer per jaar zal u geïnformeerd 

worden over de voortgang van de uitvoering van deze agenda en de 

programma's. 

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 

Hugo de Jonge 
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Inleiding 

'Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid'. Bepaling z in artikel zz van 

de Grondwet is helder. Wonen is een grondrecht. Een kerntaak van de overheid. 

De afgelopen jaren hebben we de rol van de Rijksoverheid voor dit grondrecht te klein gemaakt. 

Te veel is gedacht dat de markt als vanzelf en alleen een oplossing zou bieden voor de woningnood. 

Te lang is geloofd dat de optelsom van alle gedecentraliseerde keuzes zou leiden tot de oplossing. 

Regie is nu des te gewenster, omdat er — mede als gevolg van de bevolkingstoename — een enorme 

schaarste aan huizen is. Die maakt dat we nu met meer tempo en meer regie aan de slag moeten. 

Als we dat niet doen, raken meer mensen in de knel. 

Dat in de knel raken heeft allerlei verschijningsvormen — van jonge gezinnen die geen huizen meer kunnen 

vinden of betalen tot kwetsbare huurders van wie misbruik wordt gemaakt. Een meer beschermende 

overheid is nodig, een vermindering van kansenongelijkheid in de volkshuisvesting moet de inzet zijn. 

De huidige situatie vergt de bouw van veel meer huizen. De ambitie gaat omhoog naar ioo.000 nieuwe 

woningen per jaar. We willen ook duidelijk kunnen sturen op voor wie er wordt gebouwd, op het bouwen 

van goede en betaalbare woningen op de plek waar ze gewenst zijn. We bouwen en transformeren 

toekomstbestendig: met aandacht voor duurzaamheid en voor de leefbaarheid en veiligheid in wijken. 

Niet alleen in en rond de steden waar een grote kwantitatieve opgave ligt, maar ook aan de grenzen van 

het land, waar de uitdaging meer kwalitatief van aard is. 

De waarheid bij dit alles is: de opdracht is groot. We gaan niet met één pennenstreek de problemen 

op woongebied oplossen. Er is geen snelle oplossing. De bouw van woningen is afhankelijk van 

voldoende bouwlocaties en kan complex zijn, lang duren en vereist samenhangende besluiten in het 

ruimtelijk domein. Naast wonen zijn er immers ook andere ruimtelijke vraagstukken zoals natuur, werken 

en infrastructuur. Het is bovendien niet altijd aantrekkelijk voor investeerders om alleen betaalbare 

woningen te bouwen. En het is een uitdaging voor de bouwsector om aan het benodigde personeel te 

komen, want naast de nieuwbouwopgave ligt er ook een grote verduurzamingsopgave in de bestaande 

bouw. En dit vraagt ook capaciteit. 

Bouwen is niet het enige antwoord en zeker niet op de korte termijn. Het is geen directe oplossing voor 

de starter die nu een eigen huis wil en weg wil bij zijn ouders op zolder. Of de verpleegkundige die 

dichterbij het ziekenhuis wil wonen met het gezin. Deze mensen zijn geholpen met betaalbare huur- en 

koopwoningen en minder concurrentie met bijvoorbeeld beleggers op de woningmarkt. 

Volkshuisvesting is terug van weggeweest, als kerntaak van de overheid of zoals de grondwet het zegt: 

als 'voorwerp van zorg der overheid'. Maar de overheid kan het niet alleen. Deze opgave zal de uiterste 

inzet vergen van alle betrokken partijen: het Rijk, medeoverheden, corporaties, bouwende partijen, 

stedenbouwkundigen, vastgoedontwikkelaars, investeerders en alle andere betrokkenen. Dit is het 

gezelschap dat de klus moet en kan klaren: dat de woningen zal moeten bouwen en verduurzamen, 

dat onorthodoxe maatregelen zal moeten nemen, dat creativiteit zal moeten laten zien en dat lef zal 

moeten tonen. Deze agenda schetst de oorzaken van de wooncrisis, de doelstellingen en onze aanpak 

voor de komende jaren. 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 1 Nationale woon- en Bouwagenda 5 
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i Integrale analyse " 

Iedereen moet goed kunnen wonen. Op dit moment is dit helaas niet altijd het geval. De beschikbaarheid 

van een passende woning staat voor veel mensen onder druk: mensen zijn onvoldoende in staat om snel 

een woning te vinden die bij hen past. Dit hangt sterk samen met de betaalbaarheid van wonen: veel 

mensen hebben moeite met hun woonlasten of kunnen geen voor hen betaalbare woning vinden. 

Daarnaast is de kwaliteit in toenemende mate een probleem: veel woningen passen niet bij de levensfase 

of woonbehoefte, zijn niet duurzaam of staan in een wijk waar sprake is van slecht onderhoud of waar 

de kwaliteit van de leefomgeving onder drukstaat. 

Beschikbaarheid: er is een groot tekort aan woningen 

In 2021 waren er ruim 8 miljoen huishoudens in Nederland. De voorspelling is dat er in 2035 bijna 

8,9 miljoen huishoudens zijn. De groei komt grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens. 

Door de vergrijzing neemt vooral het aantal alleenstaande ouderen sterk toe. 

Het tekort aan woningen is in zozi geraamd op 279.000 woningen, oftewel 3,5 procent van de 

woningvoorraad. Volgens de prognose uit 2021 zal het woningtekort eerst nog oplopen richting de 

3,9 procent in zozo ofwel 317.000 woningen. De komende jaren groeit het aantal nieuwe woningen 
aanzienlijk, maar het aantal huishoudens groeit sneller, waardoor het woningtekort verder stijgt' 

Om de toename van het aantal huishoudens op te vangen en het aantal woningen te vervangen dat door 

sloop of anderszins onttrokken wordt aan de voorraad en om te zorgen voor een gezond evenwicht 

tussen woningzoekenden en het aanbod van woningen, zijn tot en met 2030 ongeveer goo.000 extra 

woningen nodig.= De cijfers kennen uiteraard onzekerheid, aangezien het prognoses betreft. Vooral 

migratie vormt een onzekere factor.; De prognoses kennen varianten: in de hoge variant zouden er circa 

1.022.000 woningen nodig zijn en in de lage variant 759.000 woningen. Ongeacht het scenario zijn er dus 

fors meer woningen nodig, zie figuur 1. 

' Ministerie van BZK (zozi). Staat van de woningmarkt. 

' Bij een woningtekort van z procent is er sprake van een gezond evenwicht tussen het tijdig kunnen vinden van een 

passende woningen en onnodig lange leegstand van woningen. 

e Demografische prognoses kennen onzekerheden die groter worden naarmate er verder vooruit wordt gekeken of 

specifieker op regionaal niveau geraamd wordt. 
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Figuur 1: Woningtekort en woningbehoefte 

Raming „. Toename Opgave 2021t/m2030 ` Raming „ 

woning- . woningbehoefte woningtekort 

tekort _ 1 

Provincie 2021 2021 

t/m 
2025 

2026 

t/m 
2030 

Totaal Bruto Raming Netto 

uitbrei-
ding 

2031 

nieuw- 
bouw* 

sloop* 

6.200 

4.200 

11.700 

9.400 

7.600 2.600 

8.200 ` 4.300  

4.600 2.700 

19.000 13.000 

16.200 14.800 

10.200 16.500 4.500 

12.500 -•;. 15.300 ` 4.500 

7.300 9.900 3.000 

32.000 .x_ 41.600 7.100 

31.000 35.400 800 

2,2% 

1,9% 

2,3% ' 

5,4% 

12.000 5.400 

10.800  • 6.000 

6.900 4.700 

34.500 '-: 9.800 

34.600 6.500 

Groningen 

Friesland 

Drenthe 

Overijssel 

Flevoland 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Noord-Brabant 

Limburg 

Nederland 

1,8% 

1,9% 

2,0% 

1,8% 

3,1% 

2,8% 

2,9% 

3,3% 

3.0% 

0,4% 

2,1% 

34.900 3,8% : 44.100 

26.600 4,5% 39.200 

65.000 4,8% 'WF 86.400 

67.600 4,0% 96,500 

0 0,0% 3.700 

40.500 3,5% 59.100 

32.900 

37.300 

71.000 

81.900 

1.400 

44.300 

77.000 `r 94.900 10.000 84.900` 28.300 

76.500 92.700 7.400 85.300 19.300 

157.400 " 199.800 23.900 175.900 " 50.400 

178,400 230.200 36.900 193.300 56.700 

5.100 7.100 ' 2.600 • 4.500 800 

103.400 130.600 11.200 119.400 26.700 
,W  _ .•. _ r r - _• 

8.800 ^1,6%6.100 -1.400 • 4.700•1 'F.8.400 " 

sx .. . 
5.900 

279.300 3,5% 390.700 304.800 695.500 892.400 117.800 

12.5003.800 0,7% 
• -  y 

774.600 218.400 2,5% 

* Nieuwbouw is inclusief transformatie en splitsingen; Sloop is inclusief functieverandering en samenvoeging van woningen. 

In deze figuur is het aantal en aandeel woningen in harde plannen per provincie opgenomen. Harde plannen zijn plannen die, 
zonder wijzigingsbevoegdheid, door de gemeenteraad zijn vastgesteld en/of onherroepelijk zijn geworden. 

Bron: ABF, Primos-prognose 2021 

Betaalbaarheid: veel mensen kunnen de woonlasten moeilijk dragen of kunnen geen passende 
woning vinden met betaalbare woonlasten 

De vraag naar betaalbare woningen is groot, terwijl op dit moment slechts 43 procent van de 

nieuwbouwwoningen in het betaalbare segment valt. Hierdoor wordt het voor steeds meer mensen 

lastig om de juiste woning te vinden. Dit komt onder andere doordat prijzen van woningen sterk zijn 

gestegen, jaarlijks met zo'n 7 procent tot 9 procent in 2017-zozo en meer dan 15 procent in zo21? 

De huurprijzen stegen vooral in de vrije huursector, met name bij het verhuren aan nieuwe bewoners. 

Voor grote groepen mensen zijn de woonlasten daardoor hoog. De situatie is verschillend per 

inkomensgroep en per doelgroep. Gemiddeld genomen betaalden mensen de afgelopen jaren een 

minder groot deel van hun inkomen aan woonuitgaven. Maar gemiddelden zeggen niets over hoe 

dat voor individuen of gezinnen kan uitpakken. De gemiddelde daling van woonlasten ten opzichte 

van het inkomen (woonquote) komt vooral doordat het grootste deel van de bevolking dat een 

koopwoning bezit de woonlasten ziet dalen en doordat de inkomens zijn gestegen (zie figuur 2). Dat 
mensen meer huurtoeslag ontvangen speelt ook een rol . Desondanks is er een grote groep mensen 

voor wie de woonlasten iedere maand knellen. Daar komen recent de stijgende energielasten nog bij. 

4 CBS & Kadaster (2022). Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen. 
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Figuurz:Ontwikkelingwoon-, huur- en koopquotes 
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m Koopquote — Woonquote koop w Huurquote — Woonquote huur 

Bron: WOON 2012 zot$ en zorg. aom m«2ozi komen met het nieuwe WoON 

Koopquote ■ de netto (vaste) woonuitgaven von eigenaor-bewaners uitgedrukt ineen percentage van het nette huishoudinkomen 

Huurquote • de netto (roste) woonuitgaven var huurders uitgedrukt in een percentage van het netto huishoudinkomen 
Woonquote = De totote woonuitgave► uitgedrukt kt een percentage van het netto huishoudinkomen. 

Voor mensen meteen laag inkomen hebben we ondersteuning inde woonlasten via de huurtoeslag 
en regulering van de prijzen inde sociale huursector (het gereguleerde segment)_ Door het tekort aan 
sociale huurwoningen hebben huishoudens met een lager inkomen echter niet altijd voldoende toegang 
tot de sociale huursector. Hierdoor komen zij inde vrije huursector terecht of zijn zij — doordat erin de 
grote steden geen betaalbare woningen beschikbaar zijn — genoodzaakt ver van werken voorzieningen 
te wonen. Ook mensen meteen middeninkomen hebben moeite met hetvinden vaneen betaalbare 
woning, doordat zij tussen walen schip vallen. Zij komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning 
van woningcorporaties, terwijl huurwoningen uit het middensegment steeds meer in het dure segment 
worden aangeboden. Voor deze persomen is de zoektocht op de huidige koopmarkt lastig, zeker als zij 

niet al een koopwoning met overwaarde hebben. 

Woonlasten worden deels gevormd door de energierekening. Die rekening is voor een deel van de 
huishoudens de afgelopen maanden fors gestegen door de stijgende energieprijzen. De hoge energie-
prijzen vormen vooral een probleem voor huishoudens met een lager inkomen en wonend in een slecht 
geïsoleerde woning of met een relatief hoge energierekening. onderzoek van TNO heeft laten zien dat 
ongeveer 550000 huishoudens in Nederland te maken hebben met deze vorm van energiearmoede s 
Met de recente prijsstijgingen lopen zij — en andere huishoudens — het risico dat ze hun energierekening 
niet of nauwelijks kunnen betalen of dat dit ten koste gaat van andere uitgaven. In 2= is daarom, 

als aanvulling op een generiek compensatiepakket. igo miljoen euro uitgetrokken zodat gemeenten 
de hogere energierekening van huishoudens in energiearmoede kunnen bestrijden. Dat doen ze door 

maatregelen die de energierekening verlagen. Hierbij kan gedachtworden aan het installeren van 
LED-lampen en tochtstrips, maar ook aan grotere maatregelen, zoals isolatie. 

Kwaliteit de woning past voorveel mensen niet meerbij de levensfase ende woonbehoefte, 
de leefbaarheid van wijken staat onderdruk en woningen zijn nog onvoldoende duurzaam 

I TNO (aozt). De riten over enegkormoede 6r Nederland. 
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Een kwaliteitsvolle woning is een woning waarin het prettig wonen is en die klaar is voor de toekomst. 

Voor veel mensen past de woning niet meer bij de levensfase of omstandigheden. Als mensen geen 

passende woonruimte vinden, kunnen ze beperkt worden in een volgende stap in hun leven, zoals 
uit-huis-gaan, kinderen krijgen, samenwonen of scheiden. Het aantal 75-plussers neemt de komende 

jaren toe van 1,4 miljoen in zozo naar z,6 miljoen in zo4o en stijgt dan verder naar 2,9 miljoen in 2050-

Als ouderen geen passende woning kunnen vinden, belemmert dit de doorstroming en de kansen voor 

nieuwe gezinnen en starters om een geschikte woning te vinden. Uit de Monitor ouderenhuisvesting 

blijkt dat 61.000 ouderen met een fysieke beperking, zoals moeite met traplopen, nu nog niet geschikt 

wonen. 

Personen uit aandachtsgroepen zoals dak- en thuisloze mensen, studenten, statushouders en 

arbeidsmigranten, komen extra in de knel bij het ontbreken van een passende betaalbare woning. Er zijn 

weinig exacte cijfers over de omvang van de verschillende aandachtsgroepen.. In het rapport "Een thuis 

voor iedereen" is wel een beeld gegeven dat inmiddels deels geactualiseerd kan worden.<' Het gaat 
allereerst om ruim 500.00o arbeidsmigranten. Dat aantal zal naar verwachting stijgen door vergrijzing en 

krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er volgens het CBS ongeveer 3z.000 dak- en thuisloze mensen. 
Er is verder een jaarlijks variabele stroom statushouders: de taakstelling voor te huisvesten statushouders 

in 2021 was z4.5oo. Er zijn daarnaast zo'n 500.00o uitwonende studenten. Een aparte aandachtsgroep 

zijn mensen voor wie woonwagenbewoning onderdeel van de culturele identiteit is. Dit betreft een groep 

van 60.00o á 70.000 mensen. Het aantal mensen met sociale en/of medische urgentie en het aantal 

mensen dat uitstroomt uit een zorginstelling ten slotte is zeer divers en moeilijk te bepalen. Voor mensen 

uit aandachtsgroepen is een thuis meer dan alleen een huis. Ondersteuning, zorg en welzijn zijn ook 

belangrijk. De woningen moeten bovendien passen bij wat mensen nodig hebben. 

De leefbaarheid van verschillende wijken is de afgelopen jaren onderdruk komen te staan, zo blijkt uit 

onder meer de Leefbaarometer (zie figuur 3).r Een aantal kwetsbare gebieden in de Nederlandse steden 

heeft te maken met een concentratie en stapeling van — per gebied uiteenlopende — problemen op het 

gebied van onderwijs, werkloosheid, armoede, gezondheid, de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. 

veiligheid en georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.$ Het gaat om zestien stedelijke vernieuwings-

gebieden waar in totaal ongeveer één miljoen mensen wonen. Voorbeelden zijn Rotterdam-Zuid, 

Amsterdam Zuidoost, Heerlen-Noord, Arnhem Oost, Den Haag Zuid-West en Leeuwarden Oost. 

De effecten van de corona-pandemie manifesteren zich juist in kwetsbare gebieden in volle hevigheid. 

Er is een groeiende kloof tussen gebieden in steden waar het goed gaat en gebieden die achteruitgaan. 

De situatie in kwetsbare gebieden kenmerkt zich door de aanwezigheid van een slechtere (vooral 

particuliere) woningvoorraad en kwaliteitsarme openbare ruimte. Ook zien we in deze wijken vaak een 

lagere gemiddelde levensverwachting van de bewoners, een achterblijvende vaccinatiegraad en veel 

huishoudens met problematische schulden. En we zien dat jongeren er door het ontbreken van 

perspectief in de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit terechtkomen. Het heeft er veel van weg 

dat geboren worden in een kwetsbare wijk een negatieve invloed heeft op de rest van je leven? 

Leefbaarheidsproblematiek manifesteert zich ook in de regio's aan de grens, waar sprake is van 

bevolkingsdaling, een sterk verouderde bestaande woningvoorraad en een mismatch tussen vraag en 

aanbod. De woningbouwopgave is hier niet zozeer kwantitatief van aard, maar juist kwalitatief, en vraagt 

om aanpassingen die vaak niet rendabel zijn. 

Interbestuurliike werkgroep Versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen (zozi). Een thuisvooriedereen. 

1 www.leefbaarometer.nl. 

Kamerstukken II, 2019-zozo, 30 995. nr•98. 
9 Erasmus University Rotterdam (zozo). Een ongelijke verdeling van kansen. 
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Figuur 3: Ontwikkeling gemiddelde score l.eefbaarometer zooi-zozo (terugldjkend vanuit zozo) 
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Bron: teefboarometer;o 

in gebieden met een Yzeeri onvoldoende'sconc in de teelbaarometeris de problematiek hardnekkig en l£ sprake van een constant 
onvoldoende niveau von keeff aarheid. De gebieden die in 2o2o 'onvoldoende` of lagerscorer, hebben dat gemiddeld genomen 
gedurende de gehele periode gedaan. Ze zqn er niet of nauwelijks op vooruitgegaan. terwijl de gebieden die In 2020 hoger 5~ 
gemiddeld genomen wel een verbetering hebben laten zien. Net goot om gemiddelden. Er zullen Individuele gebieden zijn waar 
de stih~d niet opgaat 

De technische bouwkwaliteit van nieuw te bouwen woningen wordt gewaarborgd doorwettelijke 

eisen over onder meer veiligheid, gezondheid. duurzaamheid en bruikbaarheid (waaronder fysieke 
toegankelijkheid) en het toezicht daarop. Nieuwe woningen worden bijna energieneutraal opgeleverd 
en worden niet langer op het aardgas aangesloten. Tegelijk ligt er een grote opgave bij de acht miljoen 

reeds bestaande woningen en de ruim één miljoen bestaande utiliteitsgebouwen, bijvoorbeeld scholen 
en ziekenhuizen. Het grootste deel van de woningen (bijna go procent) is immers nog van het aardgas 

afhankelijk en veel woningen zijn nog onvoldoende geisoleerd. Van de woningen met een energielabel 
heeft ongeveer 16 procent nog een E-. F- of G-label (zie figuur 4), Ook een groot deel van de 
utiliteitsgebouwen moet nog verduurzaamd worden. De totale uitstoot in de gebouwde omgeving is, 
ondanks eert forse toename van het aantal woningen% gedaald van bijna 3o Mton in iggo tot zi,6 Mton 
in zozo: ° De verduurzami ng van bestaande gebouwen gaat echter nog niet snel genoeg om het doel te 
halen: minimaal 55 procent CCia-reductie in zo3o, waarbij we streven naar 6o procent Het tempo in de 
energietransitie van de gebouwde omgeving moet daarom fors omhoog (zie figuur 5). 

• PBL (20211 Klimaat- en Emrgkvekerurirg 2021. De tule uitstoot van broeikasgassen (tndusief me"a n en rachgag in de 
gebouwde omgeving in zoao bedroeg 21.6 Mton. Hetwas echtereenwarm laa , als daarvoorgeconigeerd wordt bedraagt 
de totale uitstoot van broeikasgassen z3,1 Mton. De temperatuur-gecortigeerde CO-uitstoot In zozo bedroeg 22,6 Mton. 
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Tot slot is ook het bevorderen van duurzaam bouwen noodzakelijk: schoon en emissieloos, circulair, 

klimaatadaptief en natuurinclusief. Dat laatste betekent dat er ook aandacht is voor een natuurlijke 

groene omgeving, waarin mensen zich prettig voelen en kunnen bewegen, maar die ook verkoelend kan 

werken of water kan opvangen in het kader van klimaatverandering. Tegelijkertijd kan een goede 

inrichting van het groen eraan bijdragen dat de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de 

gebouwde omgeving weer op een acceptabel niveau komt. 

Figuur 4: Verdeling energielabels in woningbouw, 2oz1 
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Figuur 5: Emissie broeikasgassen door gebouwde omgeving 
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Bron. Emissieregistratie, bewerking PBL (realisatie). KEV-raming 2021 

Deze grafiek is bedoeld om inzichtelijk te maken dat een grote versnelling richting zo3o nodig is to.v. de periode iggo-2o20. Voor alle 

sectoren gezamenlijk sturen we op 6o% reductie to.v iggo; dit is in deze figuur ook als uitgangspunt genomen voor de gebouwde 

omgeving. De definitieve restemissie voor de gebouwde omgeving in 2030 moet nog worden vastgesteld. 
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Wat zijn de oorzaken? 

Demografische ontwikkelingen: de bevolking groeit en verandert van samenstelling 

In de komende jaren zal de bevolking blijven groeien en het aantal huishoudens toenemen. Uit 
prognoses van het CBS blijkt dat de bevolking zal groeien van circa 17,5 miljoen mensen in 2021 naar 

18,3 miljoen in 203o en 18,8 miljoen in zo35" Ook het aantal huishoudens neemt toe van ruim 8 miljoen 

in 2021 tot bijna 8,9 miljoen in zo35" Hierbij is wel sprake van verschil in groei tussen de verschillende 

regio's in Nederland. De grote steden en randgemeenten groeien naar verwachting het sterkst, in 

plattelandsgemeenten is de groei het kleinst of wordt zelfs een daling van de bevolking verwacht:; 

De bevolking verandert ook van samenstelling. We worden relatief ouder en ook het aantal alleen-

staanden (met name onder ouderen) neemt toe, van 3,15 miljoen (39 procent) nu tot 3,62 miljoen in 2035-

Ouderen zijn niet alleen vaker alleenstaand, maar wonen bovendien langer thuis. Daardoor is er meer 

behoefte aan geschikte woningen voor ouderen. Ouderen blijven nu vaak ongewild wonen in de woning 

waarin ze met hun gezin woonden, omdat er weinig alternatieven zijn. Dit remt de doorstroming en 

beperkt daarmee de mogelijkheden voor starters om een gezinswoning te betrekken. 

Gebrek aan regie. zonder centrale sturing en programmering komen mensen lokaal in de knel 

Er wordt niet automatisch gebouwd naar de behoefte aan betaalbare en geschikte woningen. Voor zowel 

nieuwe woningen als de bestaande woningvoorraad gaat het om woningen die geschikt zijn voor lage 

en middeninkomens, aandachtsgroepen en ouderen en om een eerlijke verdeling over gemeenten, 

wijken en buurten. De afgelopen jaren heeft het grotendeels ontbroken aan centrale sturing op de 

woningbouwopgave. Gemeenten zijn op lokaal niveau verantwoordelijk voor woonvisies, bestemmings-
plannen en afspraken met woningcorporaties en projectontwikkelaars. Provincies zijn verantwoordelijk 

voor bovengemeentelijke afstemming, een efficiënte ruimtelijke ordening en behoud van de open - 
ruimte. Oe optelsom van lokale afwegingen is echter lang niet altijd gelijk aan de landelijke behoefte. 

Doordat er op dit moment onvoldoende regie is, zijn er te weinig locaties met plannen die al ver genoeg 

zijn om per direct te kunnen gaan bouwen. Daarbij ontbreekt vaak nog het evenwicht tussen de belangen 

van de huidige bewoners en de mensen die dringend een woning nodig hebben en is er voor de komst 

van verschillende aandachtsgroepen soms ook beperkt draagvlak bij de. huidige omwonenden. 

Verder concurreren aandachtsgroepen vaak met elkaar en met reguliere woningzoekenden om dezelfde 

schaarse woningen. Er is gebrek aan spreiding van aandachtsgroepen over de gemeenten in de regio. 

Daarbij komt te veel terecht bij centrumgemeenten, met name in bepaalde kwetsbare gebieden. De 

ontoereikende samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties die in deze gebieden 

werkzaam zijn, vergroot de problematiek en geeft risico's voor de toekomst. De aard van de gebouwde 

omgeving dicteert vaak de sociale problemen in kwetsbare gebieden. Algemene sectorale regelingen 

in het sociaal-fysieke domein volstaan voor de meeste wijken in Nederland en hebben ook effect in 

de kwetsbare gebieden. Ze leiden daar als gevolg van de concentratie, complexiteit en stapeling van 

problemen echter tot onvoldoende resultaat. Dit draagt eraan bij dat de leefbaarheid onder druk komt 

te staan en de verschillen met andere gebieden groter worden. 

" CBS (zozo). Bevolkingsprognose zozo-zozo. 

" CBS (zozi). Huishoudensprognose zozr-2o7o. De bevolkings- en huishoudensprognoses kennen een beduidende bandbreedte. 

De genoemde cijfers zijn een middenraming. 

" CBS & PBL (2019). Regionale bevolkings- en huishoudensprognose. 
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Financiële omstandigheden: stijgende prijzen en lage rente leiden tot verkeerde prikkels 
en ongelijke kansen 

De stijging van de prijzen van koopwoningen wordt gevoed door de lage rente, het woningtekort en 
de economische groei. Door de historisch lage rente kunnen mensen per saldo meer betalen voor een 

woning. Dat leidt tot hogere prijzen. 

De komst van de coronacrisis heeft de ontwikkelingen op de woningmarkt verder versterkt. Aan de ene 

kant zijn er mensen die extra gespaard hebben tijdens de coronacrisis.'4Dit geld konden zij inzetten 

om hun behoefte aan extra woonruimte (door onder andere het toegenomen thuiswerken) te 

verwezenlijken. Aan de andere kant zijn bepaalde groepen juist financieel geraakt door de coronacrisis. 

Dat maakt het voor hen nog lastiger om aan een betaalbare en geschikte woning te komen. 

In toenemende mate ontstaan er verschillen in de kansen van mensen op de woningmarkt. Mensen met 

een koopwoning hebben de mogelijkheid om te profiteren van overwaarde op de huidige woning door 

gestegen prijzen, waar mensen zonder een koopwoning dat niet hebben. Mensen die op zoek zijn naar 

een grotere woning, bijvoorbeeld vanwege gezinsuitbreiding, of naar een woning in een kraptegebied 

staan op achterstand ten opzichte van mensen die daar al een woning hebben. 

De stijgende huizenprijzen hebben ook effect op de huurmarkt. Door het lage rendement op spaargeld 

en door lage financieringskosten en belastingheffing is beleggen in vastgoed een lucratief verdienmodel 

met een beperkt risico. Met hun grotere financiële armslag kunnen beleggers meer bieden dan starters 

of doorstromers. Door de schaarste aan woningen kunnen er hoge huren worden gevraagd. Daardoor 

kunnen mensen meteen middeninkomen steeds moeilijker aan een betaalbare huurwoning komen. Het 

verschil tussen de huren in de sociale sector en de vrije huursector wordt groter. Gevolg is dat mensen 

moeilijker doorstromen vanuit de sociale huursector naar de vrije huursector of een koopwoning, zelfs 

als dat op basis van hun inkomen wel van hen verwacht zou kunnen worden. 

Huurders en woningzoekenden zijn als gevolg van de schaarste aan woonruimte ook eerder bereid om 

een kwalitatief slechte woning te accepteren. Dit kan ertoe leiden dat er voor verhuurders weinig prikkels 

zijn om woningen op de juiste manier te onderhouden. Voor woningbeleggers die enkel vanuit 

speculatief oogpunt een woning aanbieden, is de rol van "goed verhuurder" vaak ondergeschikt. Prijzen 

zijn soms hoger dan de kwaliteit van de woning rechtvaardigt en ook daardoor raken mensen in de knel. 

Verschillende meldpunten op de huur- en de koopmarkt ontvangen klachten over malafide verhuurders 

en makelaars betreffende achterstallig onderhoud, discriminatie, intimidatie en gebrek aan transparantie 

over prijzen. 

Woningbouw vraagt van gemeenten forse investeringen in grond, infrastructuur en groen. Deze kosten 

kunnen gemeenten niet altijd volledig opbrengen of verhalen op de projectontwikkelaar. 

Grondexploitaties voor woningbouw zijn anno zozo — in meerderheid — financieel niet rendabel.'s Bij 

binnenstedelijke locaties is er sprake van hoge verwervingskosten van de bouwgrond en hoge kosten 

voor saneren, sloop en bouw- en woonrijp maken. Buitenstedelijke locaties brengen vaak hoge kosten 

voor ontsluiting en het bevorderen van de leefbaarheid met zich mee. Bouwprojecten met een groot 

aandeel sociale en betaalbare woningen leveren minder op en komen daarom moeilijker van de grond. 

Ook flexwoningen die snel gerealiseerd kunnen worden, kunnen financieel minder aantrekkelijk zijn, 

omdat er op voorhand geen zekerheid is over de beschikbaarheid van vervolglocaties. Financiële tekorten 

zetten een rem op voldoende snelle en betaalbare woningbouw. 

Dat geldt in hoge mate ook voor de woonvoorzieningen en woningen waar veel mensen uit aandachts-

groepen op aangewezen zijn. Het realiseren van woonruimten voor aandachtsgroepen is vaak financieel 

'+ RaboResearch (2o2l). Meer gespoard sinds coronacrisis, moar oundeel Nederionders zonder buffer niet Weiner. 

's Stadkwadraat(zozi)Grondexploitaties:vijftienjaardynamiekingebiedsontwikkeling. 
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minder aantrekkelijk dan de bouw van reguliere woningen. De lage huren die gerekend kunnen worden 

maken de exploitatie onrendabel. Tevens hebben gemeenten de neiging duurdere huizen te bouwen, 

omdat de bewoners van goedkopere woningen, waaronder mensen uit aandachtsgroepen, in verhouding 

(financieel) meer belastend zijn voor gemeenten. Zij maken doorgaans meer gebruik van voorzieningen 

in het sociaal domein. Ook de verhoogde bouw- en milieukwaliteitseisen dragen bij aan de stijging van 

de huizenprijzen. 

Gebrek aan capaciteit en te lange bouwtijd 

De woningmarkt is laatcyciisch, het aanbod reageert vertraagd op de toenemende vraag. Door de 

financieel-economische crisis die in 2oo8 uitbrak, daalden de huizenprijzen sterk. In combinatie met 

de op dat moment lagere verwachte bevolkingsgroei, zorgde dit ervoor dat de vraag naar woningen 

opdroogde. De bouwproductie viel daarop flink terug. Toen de economie zich herstelde, steeg de 

behoefte naar woningen snel, maar de bouwproductie kon dat door gebrek aan capaciteit niet bijbenen. 

De huidige bouwcapaciteit van de bouwsector is te laag en het is niet eenvoudig om die capaciteit snel 

op een hoger niveau te krijgen. Dat komt ten eerste door de krapte op de arbeidsmarkt; inmiddels is 

30 procent van de vacatures in de installatiesector onvervulbaari6en 23 procent in de bouwsector.'? Ten 

tweede hebben overheden onvoldoende capaciteit om het bouwproces op goede wijze te begeleiden. 

Ten derde komt innovatief bouwen, industrieel en in een gedigitaliseerd proces, in Nederland nog maar 

in beperkte mate van de grond (zie figuur 6). Hier zijn verschillende redenen voor: bouwbedrijven hebben 

volle orderportefeuilles en wachten met het doen van innovaties; opdrachtgevers vragen onvoldoende 

in een continue bouwstroom uit (vraagbundeling), waardoor bedrijven ook geen langjarige investerings-

zekerheid hebben en sommige wettelijke bepalingen maken de opschaling van de productie moeilijk. 

Het proces voor de bouw van een woning duurt gemiddeld tien jaar, waarvan de daadwerkelijke bouw 

gemiddeld twee à drie jaar duurt. De meeste tijd is nodig voor voorbereiding en het doorlopen van 

procedures. Deze lange doorlooptijd heeft allerlei oorzaken. De bepekte beschikbare grond, maar ook de 

balans met andere belangen spelen hier een rol. Bezwaar- en beroepsprocedures van omwonenden en 

bedrijven verlengen vaak de doorlooptijd van projecten. De tijd die nodig is om procedures bij de Raad van 

State en rechtbanken bij woningbouwprojecten af te doen, is langer dan wenselijk, onder andere door een 

tekort aan capaciteit. Daarnaast worden er nationale en lokale eisen aan bouwprojecten gesteld (stapelen 

van eisen), die de kwaliteit ten goede komen, maar de uitvoering complex en duur (kunnen) maken. 

Figuur 6: Aandeel prefab nieuwbouwwoningen in verschillende landen 
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Bron: McKinsey 2oig, Marjet Rutten, bewerkt door BZK 
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M ABN AMRO (zozi).Tekortinstalloteursvertraagtverduurzaming van destad. 

'r EI B (2021). Trends op de bouworbeidsmarkt zozi-zoz5. 
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Woningbouw is één van de ruimtelijke opgaven 

Nederland zal de komende jaren ingrijpend worden verbouwd en heringericht als gevolg van de urgente 

en omvangrijke opgaven voor woningbouw, maar ook voor infrastructuur, klimaat, energie, natuur en 

stikstof. Al die opgaven vragen om ruimte en goede omgevingscondities. Meer ruimte voor de ene 

opgave betekent minder ruimte voor de andere. De afweging van ruimteclaims is soms ingewikkeld en 

meerdere overheden moeten er samen besluiten over nemen. Tegelijkertijd moeten verschillende 

functies ook in onderlinge samenhang worden ontwikkeld. Een woonwijk heeft energie nodig, moet 

bereikbaar zijn en er moet toegang tot werkgelegenheid zijn. Op dit moment ervaren burgers, 

maatschappelijke partijen en private partijen die samenhang nog onvoldoende. Zij hebben in het 

ruimtelijk domein nog regelmatig te maken met een veelkoppige overheid, waardoor duidelijkheid, 

snelheid en draagvlak in het geding komen. 

De ruimtelijke afweging is zeker niet voor alle woningbouwlocaties even complex. Een deel van de locaties 

voor woningbouw is geschikt om snel mee aan de slag te gaan. Hier kan op korte termijn gebouwd worden. 

Een ander deel van de locaties behoeft nog verdere uitwerking, zonder dat daarbij grote botsingen met 

andere ruimtelijke belangen verwacht worden. Er zijn ook locaties die nog in ontwikkeling zijn. Voor deze 

laatste categorie geldt dat zich mogelijk vraagstukken voordoen omtrent natuur, landbouw, bedrijvigheid 

en infrastructuur. Bij grotere locaties is de ruimtelijke afweging doorgaans relatief complex en de noodzaak 

tot een samenhangende aanpak groot. Hier moet de woningbouwopgave nadrukkelijk in samenhang met 

vraagstukken over energietransitie, kantoren en bedrijvigheid, klimaatadaptatie en een gezond en veilig 

leefmilieu worden bezien. Ook is aandacht nodig voor kaders in verband met natuur en stikstof. Dit vraagt 

om een goede ruimtelijke regie en dus afstemming met andere departementen. 

Stapeling van sociale problematiek in kwetsbare wijken 

De verslechterde leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden heeft meerdere oorzaken. Onderzoek 

van Platform31 wijst uit dat de combinatie van de economische crisis in het vorige decennium en de 

decentralisaties en extramuralisering in het sociale domein, gekoppeld aan de stelselwijziging in de 

volkshuisvesting, een groot beslag heeft gelegd op kwetsbare wijken. Daarbij speelt mee dat corporaties 

zich hebben teruggetrokken: ze richten zich vooral op hun eigen bezit, en niet op de buurt of wijk, laat 

staan de leefbaarheid ervan of de sociale infrastructuuris 

In een aantal gebieden is de afgelopen jaren slechts beperkt fysiek geinvesteerd. De aantrekkingskracht 

op bijvoorbeeld middenklasse huishoudens, of zogenoemde sociale stijgers binnen de wijk, is daarmee 

onder druk komen te staan. Tegelijkertijd blijft in wijken met veel corporatiewoningen de instroom 

groeien van mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben. Steeds meer mensen met uiteenlopende 

sociale problematiek wonen samen in dezelfde wijk. In de uitvoeringspraktijk komt de samenhang tussen 

fysieke en sociale programma's moeizaam van de grond, met als gevolg een versnipperde wijkaanpak 

in gebieden die zich juist kenmerken door een stapeling van problemen. Daarnaast toont onderzoek 

van het Verwey-Jonker Instituut aan dat, hoewel ondermijnende criminaliteit en internationale 

drugscriminaliteit normaal gesproken grenzeloos zijn, criminele organisaties vrijwel altijd lokaal 

geworteld zijn.'9Het zijn — en dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook internationaal — vooral de 

kwetsbare stadswijken die een voedingsbodem vormen voor drugscriminaliteit en andere vormen van 

de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 

Te laag tempo in verduurzaming 

Onze bestaande woningvoorraad is nog te veel afhankelijk van aardgas. Vanaf de jaren'6o hebben we na 

de vondst van het Gronings gas onze woningvoorraad op het aardgas aangesloten. Vanwege de betrouw-

" Platform31(x017). Kwetsbore wijken in beeld. ' 

w Verwey-Jonker Instituut (2o19). Weerbare wijken tegen ondermijning. 
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baarheid ende lage gasprijs was er ook weinig-reden om woningen goed te isoleren. Nu weten we dat we 

duurzaam moeten gaan verwarmen om klimaatverandering tegen te gaan en dat die opgave urgent is. 

De oorlog in Oekraine, stijgende gasprijzen en de wetenschap dat Rusland een van de grootste leveranciers 

van ons aardgas is, maakt het nog urgenter dat we op korte termijn onze afhankelijkheid van aardgas fors 

verminderen. Het huidige tempo van de verduurzaming van woningen en andere gebouwen is echter nog 

te laag en dat heeft meerdere oorzaken. 

Burgers, maatschappelijke partijen en overheden hebben nog vragen over verduurzaming. Eigenaar-

bewoners hebben vragen over effectiviteit (wordt mijn woning wel warm?), betaalbaarheid (hoe moet ik 

het gaan betalen?), zijn onbekend met de mogelijkheden of zien op tegen het'gedoe'." Voor verhuurders 

en eigenaren van maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed spelen soortgelijke vragen. 

Woningcorporaties kunnen en willen een aanjagende rol hebben bij de verduurzaming, maar hebben met 

name voor de stap naar aardgasvrij duidelijkheid nodig over de kostenverdeling tussen markt, overheid, 

corporatie en huurder en over de gemeentelijke plannen om de prestatieàfspraken over verduurzaming 

te realiseren. Ook gemeenten geven aan meer zekerheid te willen hebben over de uitvoering van de 

energietransitie en de rol die ze hierin kunnen nemen. 

In veel situaties is verduurzaming een goede investering, maar met name vergaande isolatie en het 

volledig aardgasvrij maken van een woning kunnen voor eigenaar-bewoners een forse financiële opgave 

zijn." Hoewel een groot deel van de eigenaar-bewoners voldoende financieringsmogelijkheden heeft, 

heeft een (beperkt) deel van de eigenaar- bewoners te weinig spaargeld of onvoldoende toegang tot 

hypothecair krediet of bestaande regelingen om de verduurzaming te bekostigen.- Verhuurders hebben 

te maken met een split incentive, waarbij de investering in verduurzaming niet altijd terugverdiend wordt 

via de huur, terwijl de lagere energierekening voor de huurder is. 

De Europese Unie vraagt maatschappelijke instellingen om een voorbeeldrol te vervullen bij gebruik 

van hernieuwbare energie, bij de versnelling in het renovatietempo en bij het verbeteren van de 

energieprestaties van gebouwen. De sectoren willen dit ook, maar het lukt hen vaak niet. Alle sectoren 

hebben een routekaart met het verduurzamingspad opgesteld. In de Miljoenennota en het coalitie-

akkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering daarvan. Met deze middelen kan 

een deel van de opgave gerealiseerd worden. Het betreft een grote en complexe opgave waarin het 

aanpakken van de energieprestatie van een gebouw in de praktijk samen opgaat met andere opgaven 

die betrekking hebben op de kwaliteit van het maatschappelijk vastgoed. Investeringen in duurzame 

warmtetechnieken, warmtebronnen en infrastructuur komen ook nog onvoldoende op gang, terwijl 

opschaling van duurzame bronnen en infrastructuur in combinatie met kostenreductie een harde 

noodzaak is om de klimaatdoelen voor 203o en 2050 te kunnen halen. 

De randvoorwaarden voor gemeenten zijn nog niet op orde. Gemeenten vervullen een regierol in de 

gebiedsgerichte aanpak en hebben hiervoor voldoende uitvoeringscapaciteit en kennis nodig. Bij diverse 

gemeenten, met name de kleine en middelgrote, ontbreekt op dit moment nog de capaciteit, kennis 

en kunde voor het volwaardig uitvoeren van de regierol inzake verduurzaming.•3Op een aantal punten 

ontbreekt het aan duidelijkheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor de betaalbaarheid van alternatieven voor 

aardgas en de wettelijke bevoegdheid om, bij de beschikbaarheid van een duurzaam alternatief, onder 

bepaalde condities te besluiten het transport van aardgas door de netbeheerder te laten beëindigen 

en zo dubbele infrastructuurkosten te voorkomen. Ook de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening 

(Wcw), die de regie over aanbieders van warmte regelt, is nodig om in het geval van collectieve 

warmtevoorziening meer duidelijkheid over de regie in de gebiedsaanpak te bieden. 

" SCP (zozo). Klimaatbeleid en de samenleving. 

" Dashboard Eindgebrwkerskosten De schuif in de Energiebelasting waarbij gas zwaarder belast wordt en elektriciteit minder 

maakt investeren in verduurzamingsmaatregelen aantrekkelijker. 

I DNB ( 2022). Financiering voorde verduurzaming van de woningvoorraad 

s} Programma aardgasvisje wijken (2021). Monitor PAW zozo. 
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z Doelen 

De opgave die in het vorige hoofdstuk naarvoren komt, vraagt om ambitieuze doelstellingen. Het 
overkoepelende doel van deze Nationale Woon- en Bouwagenda is het bevorderen van de beschik-

baarheid, betaalbaarheid en kwaliteitvan het woningaanbod in Nederland. Hieronder wordt beschreven 
wat we op deze punten willen bereiken. Concreet stellen we ons drie belangrijke kerndoelen. 

Beschikbaarheid: goo.000 woningen tot en met 2030, 
waarvan twee derde betaalbaar 

Onze ambitie is een woning voor iedereen. Het doel is om te groeien naar het realiseren van 

i00000 woningen per jaar (indusief flex- en transformatiewoningen en splitsing van woningen} Het 
langetermijndoel is om goo.000 woningen tot en met zo3o te realiseren. Wat betreft flexwoningen 
streven we naar het opleveren van i5.00o woningen per jaar. Behalve op nieuwbouw zetten we jaarlijks 
in op het opleveren van 15.000woningen door transformatievan winkelgebied en kantoren. Deze 
opgave wordt in samenhang bezien met andere doelstellingen op het gebied van klimaatadaptatie, 
bedrijvigheid, bereikbaarheid, natuur etc Voor het realiseren van het beoogde aantal woningen is het 
nodig dat de periode van bouwplan tot oplevering van de woning korter wordt 

We willen dat iedereen een betaalbaar (t)huis heeft Van de nieuwe huur- en koopwoningen streven we 
naar twee derde betaalbaar. waarvan de helft door corporaties wordt gebouwd. Om de al in gang gezette 
woningbouwprojecten geen vertraging te laten oplopen door nieuwe betaalbaarheidsvereisten, zal dit 
streven gelden voor nieuwe projecten. We streven er naar dat vanaf 2025 twee derde betaalbare huur- en 

koopwoningen in alle projecten de norm kan zijn. Van de 600.000 betaalbare woningen streven we naar 
350.000 middenhuur en betaalbare koop, gezien de grote behoefte aan woningen voor starters en 
mensen meteen middeninkomen (zie figuur7).a+Tot zo3o streven we ernaar dat z5o.000 nieuwe sociale 
huurwoningen door corporaties gebouwd worden, met oog voor de behoefte aan passende woningen 
voor mensen met een laag inkomen, waaronder aandachtsgroepen als dak- en thuisloze mensen en 

statushouders. We werken toe naar een meer evenwichtige verdeling van sociale huurwoningen over 

alle gemeenten. 

FiguurT. Verdeling 900 000woningen haarsegment 

300.000 overig r z5o 00o sociale huur door corporaties 

50.00o middenhuur door corpora des 

n 

300.000 middenhuur en betaalbare 
koop door marktpartijen Bron: BZK 

a Betaalben huurwoningen zijn woningen met een huur van toon euro per maand of minder, betaalbare koopwoningen zijn 
woningen tot aan de NH G-grens (355.00o euro In zoaz). De grens van betaalbare huur(middenhum) wordt momenteel 
onderzocht op basis van xtuele ontwikkelingen In zogenaamde botsproeven In het kadervan huu rprijsbeschemdng en dit 
voorjaar Indien nodig herijkt. 
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Betaalbaarheid: betere aansluiting van woonlasten bij het inkomen 

We zorgen ervoor dat de woonlasten van mensen beter aansluiten bij hun inkomen. We verminderen het 

aantal huishoudens dat te hoge woonlasten draagt ten opzichte van het inkomen en zorgen dat meer 

mensen een voor hen passende en betaalbare woning kunnen vinden. Jongeren, starters en personen 

met middeninkomens geven we meer toegang tot betaalbare huur- en koopwoningen en we verbeteren 

de bescherming van kopers en huurders. De huidige woningvoorraad zetten we zo goed mogelijk in, 

waarbij we kijken naar aspecten als woonlasten in relatie tot inkomen, grootte van de woning in relatie 

tot huishoudengrootte en kwaliteit van de woning in relatie tot de (huur)prijs. Ook verduurzaming kan 

hierbij een belangrijke rol spelen, omdat de energieprijzen een substantieel onderdeel uitmaken van de 

totale woonlasten. Dit geldt in het bijzonder voor slecht geïsoleerde woningen met een hoge 

energierekening. 

Kwaliteit: voldoende woningen voor aandachtsgroepen en 

ouderen, perspectief voor kwetsbare gebieden en duurzame 

huisvesting voor iedereen bereikbaar 

Het doel is om voldoende betaalbare woningen voor aandachtsgroepen en ouderen te realiseren. We 

gaan hiervoor de verschillende aandachtsgroepen beter definiëren zodat we de omvang beter kunnen 

bepalen en kunnen monitoren of het doel van voldoende woningen wordt gerealiseerd. Het aantal 

75-plussers neemt naar verwachting toe van 1,4 miljoen in zozo naar 2,6 miljoen in 2040. We stellen op 

korte termijn vast wat dit betekent voor het aantal te bouwen woningen voor ouderen. 

De leefsituatie en het perspectief van bewoners van de meest kwetsbare gebieden in Nederland worden 

in 15 -2o jaar tijd verbeterd. In deze gebieden zetten gemeenten samen met onder andere corporaties in 
op herstructurering. Ook bij de bouw van nieuwe woningen en specifiek bij grootschalige woningbouw 

horen de leefbaarheid en een gezond leefmilieu nu en in de toekomst geborgd te zijn. 

Binnen de verduurzaming van Nederland wordt het wettelijk doel de CO2-uitstoot in 2030 te verlagen 

met minimaal 55 procent ten opzichte van 1990. Voor de gebouwde omgeving betekent dit een 

versnelling van wat we in het Klimaatakkoord hebben afgesproken. Voor alle huishoudens, bedrijven en 

instellingen zullen we een duurzame woning of een duurzaam gebouw binnen bereik brengen, waarbij 
we voor kwetsbare huishoudens moeten zorgen dat deze transitie betaalbaar is en blijft. Om ook de 

ambitieuze doelen voor zo3o en daarna haalbaar te maken, zullen we inzetten op energiebesparing. 

isolatie, duurzame installaties voor verwarming en koeling zoals (hybride) warmtepompen en de 

opschaling en ontwikkeling van duurzame technieken en energiebronnen zoals aquathermie en 

geothermie. Hiermee verlagen we stapsgewijs de uitstoot van COzin de gebouwde omgeving tot 

uiteindelijk netto o in 2050- Ook beperken we de COz-uitstoot bij het bouwen zelf door duurzamer te 

bouwen en verbouwen: schoon, emissieloos, circulair, klim aatadaptief en natuurinclusief. Het Europese 

Fit for55-pakket geeft bij deze ambities ruggensteun en kader. 
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3 Wat gaan we doen? 

Nederland heeft behoefte aaneen toegankelijk, betaalbaar woonlandschap van goede kwaliteit. 

De opgave waar we voorstaan, is complex: ze vraagt om een gerichte inspanning van alle betrokkenen. 

Samen met belangrijke partners in het woonveld, zoals medeoverheden, woningcorporaties en 

marktpartijen, bundelt het Rijk de krachten om de in hoofdstuk 1 geconstateerde problemen en oorzaken 

aan te pakken en de doelstellingen van deze Nationale Woon- en Bouwagenda te realiseren. We nemen 

bij de uitwerking van deze agenda ook Caribisch Nederland mee. Meer dan voorheen neemt het Rijk 
hierbij de rol op zich van normsteller en bewaker van nationale doelen die gerealiseerd moeten worden. 

De kracht van deze agenda is dat zij ons in staat stelt om de diverse bouw- en woonopgaven samen en 

in samenhang met andere belangen aan te pakken, te financieren en te monitoren. Zo bouwen we aan 

een samenleving waarin het rechtvaardig en prettig wonen is. 

We versterken de regie op de volkshuisvesting 

De overheid herneemt de regie op de volkshuisvesting, waarbij het Rijk vaker dan in het verleden de 

lijnen uitzet en normen stelt. Regie nemen betekent echter niet: het vraagstuk zelfstandig oplossen. 

Medeoverheden spelen, samen met het Rijk, een belangrijke rol in de volkshuisvesting. Met hen, maar 

ook met corporaties, de Woonbond en marktpartijen, maken we afspraken over de realisatie en kwaliteit 

van nieuw woonaanbod, de doorlooptijd van die realisatie en betaalbaarheid. Hierbij wordt vastgelegd 

hoe nationale doelen zullen doorwerken in regionale afspraken, hoe deze in lokale prestatieafspraken 

landen en op welke manier bijgestuurd kan worden. 

Het kabinet koppelt de afschaffing van de verhuurderheffing aan afdwingbare prestatieafspraken. 

De opgaven waar de corporaties tot 2030 voor staan, zijn in het coalitieakkoord en in deze agenda 

al op hoofdlijnen beschreven en gaan over beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen. 

Die nationale opgaven gaan we voor de zomer vastleggen met vertegenwoordigers van corporaties, 

de Woonbond, gemeenten en provincies. Na deze bestuurlijke afspraken zal het wetsvoorstel tot 

afschaffen van de verhuurderheffing in september bij uw Kamer worden ingediend. De nationale 

opgaven worden doorvertaald in regionale afdwingbare prestatieafspraken. Daarbij is aandacht nodig 

voor regionale verschillen in opgaven en middelen, waarbij we projectsteun zullen inzetten om die zo 

nodig te overbruggen. 

We stellen corporaties in staat hun volkshuisvestelijke opgaven 

te realiseren 

De afschaffing van de verhuurderheffing stelt corporaties in staat om de volkshuisvestelijke opgaven die 

in deze agenda worden genoemd te realiseren. Corporaties kunnen zo hun brede maatschappelijke taak 

weer vervullen, Zij zijn er niet alleen om de groepen met de laagste inkomens te huisvesten in sociale 

huurwoningen van goede kwaliteit, maar spelen ook een actieve rol in het verbeteren van de 

betaalbaarheid, het verduurzamen van de bestaande voorraad, het huisvesten van middeninkomens en 

het verbeteren van de kwaliteit van woningen en de woon- en leefomgeving in wijken en buurten. 
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We passen onze wet- en regelgeving aan en zorgen voor versnelling 

in de woningbouw 

Wat betreft sturing op de woningbouwopgave en de inzet van doorzettingsmacht, hebben de verschillende 

overheden instrumenten in handen via de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en straks de Omgevingswet. 

Hiermee kan verticaal sturing gegeven worden aan lokale besluiten, zoals het vaststellen van een 

omgevingsplan. Daarnaast brengen we in kaart of het huidige instrumentarium in de Omgevingswet straks 

aangevuld moet worden om verdergaande sturing mogelijk te maken. Daarbij kijken we naar aanpassing 

van beleid in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het opstellen van instructieregels, bijvoorbeeld in het 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Bouwbesluit. Om 

lokaal te kunnen sturen op de huisvestingsopgave, zoals die van aandachtsgroepen, kijken we nadrukkelijk 

ook naar het instrumentarium van de Woningwet en de Huisvestingswet zo14. 

Om de woningschaarste aan te pakken, continueren we de Woningbouwimpuls, die gemeenten helpt bil 

het snel realiseren van veelal betaalbare woningen. Zowel generiek als op locatieniveau beperken we 

waar mogelijk het effect van knelpunten in het bouwproces. Met gerichte kennis en expertise versnellen 

we het proces. Daarnaast stimuleren we het ontwikkelen en delen van ervaringen en kennis. In gebieden 

waar woningbouw complex is en het woningtekort hoog, maken we met financiéle ondersteuning van 

het Rijk en door het opheffen van knelpunten, woningbouw mogelijk. 

We bouwen in overeenkomst met de behoefte 

We zien dat middeninkomens en starters in de knel komen. Daarom zetten we in op het vergroten van 

het aanbod betaalbare woningen voor middeninkomens en starters. Dit doen we door regionale 

afspraken te maken over de aantallen betaalbare woningen die er moeten komen en voorwaarden te 

stellen in de woningbouwimpuls ten aanzien van betaalbare woningen. 

De groeiende en vergrijzende bevolking en de veranderende samenstelling van huishoudens vragen om 

de realisatie van meer en beter passende woningen. We zorgen voor passende woningen die aansluiten 

bij de verschillen in levensfase of omstandigheden van mensen. Met andere ministeries slaan we de 

handen ineen om de huisvestingsproblematiek van aandachtsgroepen integraal op te lossen, zoals voor 

arbeidsmigranten en statushouders maar ook voor mensen die een intramurale instelling verlaten en 

dak- en thuisloze mensen. Deel van deze samenwerking is inzet op preventie, om te voorkomen dat 

personen zonder huis komen te zitten. 

Het snel realiseren van betaalbare woningen is voor veel mensen uit aandachtsgroepen van groot belang. 

Daar zetten we op in. Daarbij is het voor aandachtsgroepen ook belangrijk dat alle gemeenten een fair 

share van deze huishoudens huisvesten. Dit vereist dat vooral in gemeenten die nu verhoudingsgewijs 

een kleine voorraad hebben de sociale huurvoorraad toeneemt. Om te zorgen dat de sociale 

huurvoorraad toeneemt in juist die gemeenten, stellen we het streven vast van ten minste 30 procent 

sociale huur in de woningvoorraad van elke gemeente. Daarmee geven we provincies, omliggende 

gemeenten en corporaties een middel in handen om te komen tot een meer evenwichtige verdeling 

van de sociale huurvoorraad en daarmee een meer evenwichtige verdeling van aandachtsgroepen. 

De uitwerking van dit streven nemen we mee in de prestatieafspraken die we met corporaties en 

medeoverheden maken. Ook sturen we op woonzorgvisies voor alle aandachtsgroepen en ouderen. 

Zo brengen gemeenten de behoefte aan wonen, zorg, ondersteuning en participatie in kaart, op basis 

waarvan bindende lokale prestatieafspraken tussen onder meer gemeenten, verhuurders en 

zorgaanbieders kunnen worden gemaakt. 

De groeiende groep ouderen vergt een andere benadering dan in het verleden. Ook hier moeten we 

regie nemen vanuit het Rijk. Dat betekent sturen op voldoende passende en toekomstbestendige 

woningen voor ouderen. Hierbij hanteren we een planmatige aanpak die anticipeert op demografische 
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ontwikkelingen. Naast reguliere woningen die aantrekkelijk zijn voor ouderen, zijn geclusterde 

woonvormen en nieuwe woonzorgvormen nodig waar zorg en ondersteuning kan worden opgeschaald 

als de kwetsbaarheid toeneemt. Hiertoe zetten we de Regeling ontmoetingsruimtes voor de bouw van 

geclusterde woonvormen in. Samen met de minister voor Langdurige Zorg en Sport (LZS) gaan we 

hiermee aan de slag. Ook maken we het aantrekkelijk voor ouderen om te verhuizen, zodat de 

doorstroming op gang komt. Dit zal tegelijk de kansen van jongere woningzoekenden op een passende 

woning vergroten. Voor ouderen die langer thuis willen én kunnen wonen, maken we het eenvoudiger 

een deel van de waarde van het huis op te nemen. 

We bouwen op de juiste plek en met goede ruimtelijke kwaliteit 

De woonopgave kan niet los worden gezien van opgaven op het gebied van bereikbaarheid, 

bedrijvigheid, verduurzaming van de energievoorziening, klimaatadaptatie, landschappelijke kwaliteit, 

een gezond leefmilieu en natuurontwikkeling. Dat vraagt om samenhangende keuzes over wat we waar 

willen. Met de Nationale Omgevingsvisie ( NOVI) zijn hiertoe belangrijke stappen gezet. Sinds het 

verschijnen van de NOVI in zozo is de problematiek achter de opgaven echter alleen maar dringender 

geworden. Hierdoor dreigen nationale belangen in het gedrang te komen. Dit vraagt op onderdelen 

aanscherping van het beleid en meer betrokkenheid en regie vanuit het Rijk. In het kader van het 

Uitvoeringsprogramma NOVI zal per provincie een samenhangende ruimtelijke vertaling gemaakt 

worden van sectorale (kwantitatieve) doelen en de bijbehorende ruimtevraag. 

Omdat we faseren, staat het maken van nadere ruimtelijke keuzes het versnellen van de woningbouw 

niet in de weg. We richten ons in eerste instantie op het versnellen van bestaande ' harde' plannen. Bij 

de plannen die nog niet'hard' zijn, gaan we bekijken welke locaties potentie hebben om snel te kunnen 

worden ontwikkeld. Het realiseren van complexere locaties vergt meer tijd, maar is wel nodig. Zo werken 

we aan de realisatie van een aantal grootschalige woningbouwlocaties. Deze locaties liggen in gebieden 

waar het woningtekort zo groot is, dat alleen kleine en middelgrote locaties onvoldoende zijn om toe 

te groeien naar het bouwen van ioo.000 woningen per jaar. Met grootschalige woningbouw zorgen 

we tevens voor langjarige zekerheid en continuiteit van de bouwproductie. Dit vergt een zorgvuldig 

samenspel met andere departementen, betrokken regio's en de markt. 

Voor zeven regio's met de hoogste verstedelijkingsdruk hebben Rijk en regio samen verstedelijkings-

strategieën opgesteld. Binnen de zeven verstedelijkingsregio's hebben we op dit moment vijftien 

grootschalige integrale woningbouwgebieden geïdentificeerd, waar intensieve betrokkenheid van het 

Rijk nodig is.•5Het gaat om de volgende grootschalige woningbouwgebieden: Amsterdam Havenstad, 

MRA West, MRA Oost, Rotterdam Oostflank, Den Haag CID-Binckhorst, Oude Lijn Leiden- Dordrecht, 

Utrecht Groot Merwede, Eindhoven internationale knoop XL, de Brabantse stedenrij, Groningen 

Suikerunieterrein, Groningen Stadshavens, Nijmegen stationsgebied, Nijmegen Kanaalzone, Zwolle 

Spoorzone en Amersfoort.z6Voor een deel van de grootschalige woningbouwgebieden is de ruimtelijke 

afweging en de ruimtelijke inrichting nog (deels) gaande. Water en bodem worden sturend bij de 

ruimtelijke planvorming. Randvoorwaardelijk bij de ontwikkeling en inrichting van grootschalige 

woningbouwgebieden zijn klimaatadaptatie, energie, het water- en bodemsysteem, een evenwichtige 

balans tussen wonen en werken en de wettelijke eisen ten aanzien van luchtkwaliteit en een gezond 

en veilig leefmilieu (onder andere geluid). 

Het kabinet investeert de komende tien jaar 7,5 miljard euro extra in infrastructuur voor de ontsluiting 

van nieuwe woningen in de grootschalige woningbouwgebieden en daarbuiten. Financiële ondersteuning 

vanuit het Rijk voor infrastructurele aanpassingen en andere bereikbaarheidsmaatregelen — of het nu 

Is Aan de eerder geidentificeerde veertien grootschalige integrale woningbouwgebieden is, na een motie van de Tweede 

Kamer, Amersfoort toegevoegd 

De afbakening van de grootschalige woningbouwlocatie Amersfoort is nog onderwerp van gesprek tussen Rijk en regio. 
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gaat om kleine of grootschalige locaties — lopen via de procedures van het MIRT. Verder zijn er ook 

middelen vanuit de woningbouwimpuls beschikbaar en is er voor grootschalige gebieden ook het 

gebiedsbudget. 

Wat betreft woningbouw moeten we heel Nederland zien te benutten. Vanwege het gewenste tempo 

betekent dit waar nodig ook buitenstedelijk bouwen. Bij bebouwing van open ruimte zal daarbij groen 

meegroeien. We houden daarnaast rekening met verschillen tussen regio's: er zijn bilvoorbeeld regio's 

waar het woonvraagstuk meer kwalitatief van aard is, omdat hier geen sprake is van bevolkingsgroei. 

Hoewel tempo en versnelling nodig zijn, zal ook op de kwaliteit van het nieuwe aanbod moeten worden 

gelet. Hierbij hebben we expliciet aandacht voor de leefbaarheid. De ruimtelijke kwaliteit van nieuwe 

locaties is nadrukkelijk een aandachtspunt, waarbij we inzetten op circulair en natuurinclusief bouwen. 

We houden oog voor luchtkwaliteit en een gezond en veilig leefmilieu (onder andere geluid). Ook moeten 

we klimaatadaptief bouwen, zodat we droge voeten houden. Hiervoor nemen we de aanbevelingen van 

de Deltacommissaris als uitgangspunt. 

We zorgen voor eerlijke kansen en betaalbare woonlasten 

We gaan veel nieuwe betaalbare woningen realiseren, waardoor we het aanbod van deze woningen 

vergroten. Dat is echter niet voldoende om op korte termijn de woonsituatie te verbeteren voor een 

grote groep mensen die in de knel zit. Daarom nemen we ook gerichte betaalbaarheidsmaatregelen om 

verschillende inkomensgroepen te helpen. Met de corporaties maken we afspraken over betaalbaarheid 

voor hun huurders. Van hogere inkomens vragen we een rechtvaardigere bijdrage. Met het maximeren 

van het puntenaandeel van de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel voorkomen we dat 

woningen binnen korte tijd uit het gereguleerde segment verdwijnen door de sterke stijging van de 

huizenprijzen. Voor middeninkomens maken we de huurmarkt toegankelijker. Met huurprljsbescherming 

gaan we de aanvangshuren in het middensegment begrenzen, in aanvulling op de begrenzing van de 

jaarlijkse huurprijsstijging die al is ingevoerd. 

De beschikbaarheid van betaalbare koopwoningen in de bestaande voorraad verbeteren we door de 

positie van (startende) kopers te verbeteren. We onderzoeken ondersteuning van starters bij het kopen 

van een woning, bijvoorbeeld door een nieuwe vorm van premie A-woningen. Daarnaast zetten we in 

op het toewijzen van betaalbare woningen aan de mensen die daar het meest bij gebaat zijn. Gemeenten 

krijgen meer ruimte om woningen toe te wijzen aan mensen met lokale binding en het wordt mogelijk 

om via een huisvestingsverordening betaalbare koopwoningen toe te wijzen aan de juiste doelgroep. 

Met de opkoopbescherming worden koopstarters beschermd en worden beleggers geweerd uit door de 

gemeente aan te wijzen wijken. Deze wet is per 1 januari zozz in werking getreden. Andere maatregelen 

die de betaalbaarheid van koopwoningen bevorderen zijn het afschaffen van de verruimde schenkings-

vrijstelling en het niet aanscherpen van de loon-to-volue. Voor starters wordt bij het aanvragen van een 

hypotheek de actuele stand van de studieschuld bepalend. 

We verstevigen de positie en bescherming van huurders, bijvoorbeeld via de Wet goed verhuurderschap', 

en door de gang naar de huurcommissie te vereenvoudigen. Het traject om het koopproces te verbeteren 

zetten we voort, waarbij we de afspraken over het verbeterplan voor makelaars volgen en deze afspraken 

waar nodig wettelijk verankeren. 

'r Momenteel wordt er een artikel z-onderzoek op basis van de Wet financiele-verhoudingen uitgevoerd om de uitvoerings-

kosten van dit wetsvoorstel voor gemeenten in kaart te brengen. Financiéle dekking van deze uitvoeringskosten voor 

gemeenten is voorwaardelijk voor invoering van de wet. De dekking zal worden bezien tijdens de voorjaarsbesluitvorming. 
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We verbeteren de financiële prikkels in de woningmarkt 

We zoeken naar een nieuwe balans tussen het vergroten van het aanbod en de betaalbaarheid van dat 

aanbod voor starters en personen met een middeninkomen. Institutionele beleggers zijn belangrijk 

om het aanbod van nieuwbouwwoningen en middenhuurwoningen te realiseren. Het moet daarom 

aantrekkelijk voor hen blijven om te investeren in nieuwbouw en om middenhuurwoningen aan te bieden. 

Naast regulering van de aanvangshuurprijzen in het middensegment, zorgen we ervoor dat de positie van 

starters en mensen met een middeninkomen ten opzichte van beleggers wordt verbeterd. Vanaf dit jaar 

hebben gemeenten de mogelijkheid een opkoopbescherming in te stellen als er in een gebied een tekort is 

aan betaalbare koopwoningen. Verder is een evenwichtige fiscale behandeling van belang. We verkleinen 

de financiële prikkels die ertoe leiden dat de woningmarkt een te grote aantrekkingskracht heeft op 

beleggers die in korte tijd een buitensporig rendement willen maken. Na de differentiatie van de over-

drachtsbelasting die in 2021 is ingegaan, waarbij koopstarters eenmalig vrijgesteld worden van overdrachts-

belasting en beleggers 8 procent gaan betalen, verhogen we dit tarief voor onder andere beleggers in 2023 

verder naar g procent. Het verhuren van vastgoed in box 3 wordt zwaarder belast door de afschaffing van 

de leegwaarderatio in 2023 en de hervorming van box 3 richting werkelijk rendement in 202 5-

We versnellen de verduurzaming van de gebouwde omgeving 

Een gebouw is pas kwaliteitsvol wanneer het klaar is voor de toekomst. Daarom verduurzamen we de 

gebouwde omgeving door de vraag naar warmte en koeling te verkleinen, de overstap naar duurzame 

alternatieven voor aardgas te stimuleren en het gebruik van duurzame bouwmaterialen te bevorderen. 

Om die versnelling te kunnen realiseren en duurzame woningen en andere gebouwen voor iedereen 

binnen bereik te brengen, gaan we de komende jaren op programmabasis aan de slag. Met heldere 

doelen en tussenstappen. Woningen met de slechtste energieprestatie zullen als eerste worden 

geïsoleerd en cv-verwarmingsketels zullen stapsgewijs worden vervangen door (hybride) warmte-

pompen. Dit is belangrijk voor het halen van de klimaatdoelen, maar ook voor de betaalbaarheid 

van de energierekening. We gaan de randvoorwaarden voor het aanleggen van een nieuwe warmte-

infrastructuur en de ontwikkeling van duurzame warmtebronnen verbeteren. Daarnaast gaan we aardgas 

bijmengen met groen gas. 

We gaan over de noodzakelijke versnelling met corporaties, netbeheerders, gemeenten en marktpartijen 

zo concreet mogelijke afspraken maken. Die zullen ook betrekking hebben op de beschikbare menskracht 

die nodig is voor de uitvoering. Tevens gaan we de mix van normeren, beprijzen en subsidiëren voor 

verschillende segmenten in de gebouwde omgeving, zoals de woningbouw en de utiliteitsbouw, opnieuw 

bekijken. We verwachten grotere en snellere stappen van professionele gebouweigenaren, geven 

prioriteit aan de gebouwen met de slechtste energieprestatie en gaan kwetsbare doelgroepen in de 

energietransitie beter ondersteunen. Daar waar normering een logische en effectieve keuze is, proberen 

we zo veel als mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke momenten, zoals het moment van overdracht, 

vervanging of renovatie. Ook de kaders en richtlijnen van de Europese Unie zijn daarbij relevant. 

We verbeteren de veiligheid en leefbaarheid van kwetsbare gebieden 

We hebben ook oog voor de sociale kant van wonen. Wonen en samenleven — het fysieke en sociale 

domein — zijn nauw verweven. Volkshuisvesting gaat over het bouwen van gemeenschappen. Ook bij 

het leefbaarder maken van wijken zet de Rijksoverheid een stap naar voren. Bijzondere aandacht krijgen 

zestien stedelijke vernieuwingsgebieden die uitdagingen kennen op het vlak van veiligheid en leef-

baarheid. Door middel van een gebiedsgerichte inzet gaat het kabinet samen met lokale partijen, zoals 

scholen, werkgevers, de politie en corporaties, onder leiding van de burgemeester, langjarig en dus 

integraal hardnekkige en gestapelde problemen te lijf. In deze gebieden is ook een extra (financiële) 

rijksinzet via het Volkshuisvestingsfonds nodig. Dat betekent niet dat onze inzet zich beperkt tot deze 
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gebieden. Ook voor andere kwetsbare gebieden blijven deze middelen bereikbaar. 

We vragen woningcorporaties bij te dragen aan de leefbaarheid van kwetsbare gebieden, bijvoorbeeld 

door herstructurering. Om een integrale aanpak van het Rijk mogelijk te maken, vernieuwen we het 

juridisch instrumentarium en onderzoeken we of rijksmiddelen meer ontschot en gebiedsgericht kunnen 

worden ingezet. Daarnaast werken we aan de doorontwikkeling van de aanzet die is gemaakt wat betreft 

kennisontwikkeling en —overdracht. 

We stimuleren innovatie in de bouw 

Om een hoog productietempo in combinatie met betaalbare kosten en duurzame kwaliteit te kunnen 

realiseren, is een omslag in de bouwsector nodig. We moeten voor grootschalige woningbouwproductie 

en verduurzaming minder afhankelijk zijn van traditionele bouwmethoden. Er zijn weliswaar steeds meer 

mooie voorbeelden van een nieuwe bouwcultuur, maar die worden nog onvoldoende breed toegepast. 

De komende jaren zetten we verdere stappen om innovatie in de bouw verder en beter in te bedden in 

het missiegedreven innovatiebeleid. Dit doen we samen met de ontwerp-, bouw- en technieksector, 

vertegenwoordigd in het Bouw Techniek en Innovatie Centrum (BTIC), Mensen Maken de Transitie, en het 

Bouwberaad. Via innovatie in de bouw verminderen we tegelijk het tekort in de bouwcapaciteit. 

De stappen die we willen zetten, betreffen digitalisering, standaardisatie en industrialisatie in de bouw. 

Daarnaast gaat het om afstemming van opdrachtgevers en andere vormen van procesinnovatie en 

ketensamenwerking, zodat er meer continue bouwstromen ontstaan. Ook zetten we innovatie in om te 

borgen dat bouwactiviteiten voldoende klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair zijn, waarmee we er 

onder andere voor zorgen dat stikstof en soortenbescherming geen vertragende factor zijn bij de bouw en 

verduurzaming van woningen. De aankomende herziening van de Europese bouwproducten-verordening is 

bij dit streven een steun in de rug. Hiervoor zullen voorstellen voor normering, publiek opdrachtgeverschap 

en duurzaam aanbesteden verder worden doorontwikkeld. We sluiten daarbij aan bij de aanscherping van 

de Milieuprestatie voor gebouwen en bij de ambities in het kader van het stikstofbeleid voor emissievrij 

bouwen?a Daarnaast gaan we aan de slag met het ontwikkelen van groennormen voor gebouwen en voor 

de afstand tot groen voor bewoners. We zorgen hierbij voor maatwerk. 

We vergroten de capaciteit en uitvoeringskracht 

We gaan gemeenten ondersteunen bij het verbeteren van de capaciteit, kennis en uitvoeringskracht op 

het gebied van de woningbouw en de verduurzaming. In het coalitieakkoord zijn op basis van een advies 

van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) uitvoeringskosten opgenomen voor de klimaatopgave, 

oplopend naar 800 miljoen euro per jaar.2Q Belangrijk onderdeel in het advies betrof de uitvoeringskosten 

voor dé wijkgerichte aanpak van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. 

Voor het versnellen van de woningbouw worden pilots uitgevoerd om te laten zien dat het voortraject 

van woningbouw maar ook het realisatieproces sneller kunnen. Daarbij wordt gekeken naar innovaties 

als digitalisering en industrieel bouwen. Ook gaan we periodiek onderzoek uitvoeren naar de doorloop-

tijd van plan naar realisatie bij de woningbouw en op basis daarvan knelpunten identificeren en oplossen. 

Het Expertteam Woningbouw zetten we in om gemeenten en provincies te helpen bij woningbouw-

plannen die stagneren. Voor het oplossen van de arbeidsmarkttekorten sluiten we aan bij verschillende 

lopende trajecten. Er is een rijksbrede aanpak gericht op de brede arbeidsmarktkrapte en een actieplan 

groene banen gericht op de arbeidsmarkt voor de energietransitie. Tot slot houden we oog voor de 

beschikbaarheid van benodigde bouwmaterialen. 

2° De aanscherping Milieuprestatie voor gebouwen is aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer: Kamerstukken II, 

Zorg—Zozo, 32 852, nr. 94. 

19 Raad voor het Openbaar Bestuur (2021). van Parijs naarpraktijk: bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het 

klimaatakkoord. 
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4 Programma's en 
actielijnen 

Voor de uitwerking van de acties die we in het vorige hoofdstuk noemen, hanteren we een 
programmatische aanpak. De komende jaren werken we langs de lijnen van zes programma's: 
• Programma Woningbouw 
• Programma Betaalbaar wonen 
• Programma Een thuis voor iedereen 
• Programma Wonen en zorg voor ouderen 
• Programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving 
• Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid 

In dit hoofdstuk worden de programma's in eerste aanzet toegelicht. Deze zullen verder worden 

uitgewerkt volgens onderstaande planning. 

De programmatische aanpak vraagt om nauwe samenwerking met medeoverheden, corporaties, 
bouwbedrijven. maatschappelijke en burgerorganisaties. koepels en brancheorganisaties, 
opleidingsinstituten en departementen. Een veelkoppig probleem horen we met vele hoofden en handen 

op te lossen. 

Figuur 8: Planning programma's Volkshuisvesting en Ruimtelíjke Ordening 
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Brom BZK 
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Programma Woningbouw 

Doel programma 

Het doel is het realiseren van de groei naar het bouwen van ioo.000 woningen per jaar in deze 

kabinetsperiode (inclusief flex- en transformatiewoningen en splitsing) en het realiseren van goo.000 

woningen tot en met 2030. We streven ernaar dat ten minste twee derde van de woningen betaalbare 

huur- en koopwoningen zijn, waarvan de helft door corporaties wordt gebouwd. Om de al *in gang 

gezette woningbouwprojecten geen vertraging te laten oplopen door nieuwe betaalbaarheidsvereisten, 

zal dit streven gelden voor nieuwe projecten. We streven ernaar dat vanaf 2025 twee derde betaalbare 

huur- en koopwoningen in alle projecten de norm kan worden. 

Actielijnen 

Om deze drie gestelde doelen te halen, werken we langs vier actielijnen: 

Actielijn t: Het versterken van regie 

We zorgen ervoor dat via prestatieafspraken alle gemeenten, provincies, corporaties en Rijk hun deel van 

de taak en verantwoordelijkheid nemen voor voldoende betaalbare woningen, de groei naar ioo.000 

nieuwbouwwoningen perjaar deze kabinetsperiode en de bouw van goo.000 woningen tot en met 2030-

Actielijn 2. Het versnellen van het proces van initiatief naarrealisatie 

We zorgen dat het proces van het realiseren van een woning efficiënter en ingekort wordt. Zowel 

generiek als op locatieniveau beperken we het effect van knelpunten in het bouwproces met oog voor 

kwaliteit en toekomstbestendigheid van de woning en leefomgeving. We kijken daarbij naar de korte 

en middellange termijn. Dit doen we samen: Rijk, medeoverheden, corporaties, marktpartijen en 

maatschappelijke organisaties. 

• Actielijn 3: Hei stimuleren van snelle woningbouw 

We maken woningbouw mogelijk door gemeenten te ondersteunen: financieel en met hulp bij 

specifieke oplossingen, zoals flex- en transformatiewoningen en betaalbare woningen. Zo kunnen 

onhaalbare projecten wel mogelijkworden gemaakt. 

Actielijn 4: Het bouwen op grootschalige locaties 

Grootschalige woningbouw is nodig in een aantal gebieden. Het woningtekort is daar zo groot, dat 

kleine en middelgrote locaties onvoldoende goede betaalbare woningen opleveren om goo.000 

woningen tot 2030 te realiseren. Deze grootschalige woningbouw zorgt ook voor langjarige zekerheid 

en continuïteit van de bouwproductie op de middellange en lange termijn. 
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Instrumenten 

Om het doel te kunnen bereiken worden de volgende instrumenten ingezet: 

• Prestatieafspraken: We maken bindende, wederkerige prestatieafspraken met provincies over te 

realiseren woonvoorraad. Met corporaties en gemeenten maken we afdwingbare en wederkerige 

prestatieafspraken over de bouw van 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 middenhuurwoningen. 

• Woondeals: Hiermee worden bestuurlijke afspraken gemaakt over o.a. woningbouwaantallen, 

programmering en betaalbaarheid, waarbij er aandacht is voor de haalbaarheid en de benodigde 

uitvoerende ondersteuning. Tevens wordt de regionale samenwerking verbeterd. 

• Optimaliseren juridisch instrumentarium: Het huidige instrumentarium zal beter worden ingezet en 

waar nodig zal additionele wet- en regelgeving worden doorgevoerd. 

• Financiële regelingen: Succesvolle regelingen zoals de WBI en flexpools kunnen een vervolg krijgen. 

• Inzet van experts om pro- actief te ondersteunen: vanuit het Rijk ondersteunen we medeoverheden 

en de bouwsector pro-actief met onder andere capaciteit en expertise. 

• Extra financiële middelen voor meer capaciteit bij de Raad van State. Hierdoor kan vertraging in 

beroepsprocedures worden voorkomen en kan kennis en kunde bij de Raad van State worden benut 

voor adviezen over het versnellen van procedures. 

• Best practices: Het uitwisselen van goede voorbeelden van (innovatieve) bouwmethoden met andere 

landen. 

• Monitoringsysteem: Er worden monitoringssystemen opgezet om ontwikkelingen beter en sneller 

in beeld te krijgen. 

• Rapportages: Door middel van rapportages zal de Tweede Kamer twee keer per jaar worden 

geinformeerd over de voortgang, zodat waar nodig actief kan worden bijgestuurd. 

In het programma Woningbouw wordt hierop verder ingegaan. 
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Programma Betaalbaarwonen 

Doel programma 

Het doel is te zorgen dat woonlasten voor meer mensen in redelijke verhouding zijn tot het inkomen en 

dat meer mensen een voor hen passende en betaalbare woning kunnen krijgen. Daarbij kijken we naar 

het aantal mensen met lage en middeninkomens dat een te hoge huur- of koopquote heeft in relatie 

tot de budgetruimte volgens de toepasselijke Nibud-begroting. 

Actielijnen 

Om deze doelstelling te bereiken richten we ons niet alleen op de woonlasten, maar ook op de vraag 

of mensen passend wonen voor hun inkomen en gezinssituatie. In het programma willen we dus zo 

gericht mogelijk maatregelen nemen op doelgroepen die problemen ervaren met de betaalbaarheid 

en tegelijkertijd zorgen dat het functioneren van de woningmarkt nu en later wordt verbeterd. 

Het programma heeft drie actielijnen: 

• Actielijn i: aantal mensen met te hoge woonlasten (volgens Nibud) verminderen 

• Actie►ijn z: aantal mensen met lage en middeninkomens dat toegang krijgt tot passende/betaalbare 

woningen vergroten 

- Actielijn 3: betere bescherming van huurders en kopers 

Actielijn i: Het verminderen van het aantal huishoudens met te hoge woonlasten 

Voor lage inkomens kijken we — naast de in het coalitieakkoord aangekondigde verhoging van het 

wettelijk minimumloon en de uitkeringen — naar het huurbeleid en huurtoeslag om de betaalbaarheid 

te verbeteren. 

• Inzet is om de beschikbare instrumenten zoals de huurverlaging voor lage inkomens en de huur-

bevriezing zo gericht mogelijk in te zetten op de mensen die het nodig hebben. Voor huishoudens 

met een hoger inkomen verhogen we de huur zo gericht mogelijk in stappen naar de markthuurprijs. 

• Met de aanpassing van de huurtoeslag verbreden we de doelgroep en ondersteunen we meer 

mensen met een laag inkomen. De overgang naar normhuren maakt de huurtoeslag alleen afhanke-

lijk van het inkomen en versterkt de prikkel om een passende woning voor het inkomen te zoeken. 

• We maken afspraken met alle relevante belanghebbenden, zoals de Woonbond en Aedes over onder 

andere betaalbaarheid. 

• Verder kijken we in het programma naar afspraken over maatwerk bij inkomensdaling, zoals 

tijdelijke huurkortingen. Ook bekijken we hoe we door woningen te verduurzamen huishoudens 

minder kwetsbaar kunnen maken voor energiearmoede. 

• Voor middeninkomens maken we huurwoningen meer betaalbaar door prijsregulering. We houden 

daarbij oog voor voldoende investeringen in middenhuur door institutionele beleggers. Om te 

toetsen hoe regulering er het beste uit kan zien, worden in een drietal gemeenten simulaties 

(zogenaamde botsproeven) uitgevoerd. 

Actielijn z: Zorgen dat mensen een woning kunnen vinden die bij hen post 

Voor alle doelgroepen geldt dat er meer woningen moeten komen door de bouw van meer betaalbare 

koop- en huurwoningen (zie programma Woningbouw, programma Een thuis voor iedereen en 

programma Wonen en zorg voor ouderen). Maar het is ook belangrijk de bestaande woningen beter 

te benutten. Daarbij gaat het om het herverdelen van schaarste zodat mensen gelijkere kansen krijgen 

en de woning aansluit bij de woonwensen. 

Betaalbare woningen moeten ook terecht komen bij de juiste mensen. Hier willen we met het 

toewijzen van woningen aan bijdragen. We kijken daarbij naar zowel sociale huur, middenhuur als 

betaalbare koopwoningen. 
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• Voor middeninkomens moet een huurwoning niet het eindstation zijn als zij dat niet willen. Zeker 

als mensen aan gezinsvorming beginnen, willen we ervoor zorgen dat ze betere toegang krijgen tot 

de koopmarkt. Daarom gaan we koopstarters helpen, bijvoorbeeld door een vorm van premie A. 

Daarnaast bieden we ruimte voor alternatieve woonvormen en cooperatieve initiatieven. 

• De beschikbaarheid van betaalbare koopwoningen in de bestaande voorraad kan worden verbeterd 

door de positie van (startende) kopers ten opzichte van beleggers te versterken. Denk hierbij aan de 

wijziging van de overdrachtsbelasting en de aanpassingen in box 3 om huurinkomsten te belasten, maar 

ook aan de opkoopbescherming. Daar hebben vooral koopstarters en middeninkomens profijt van. 

• We schaffen de schenkingsvrijstelling af. De loan-to-volue (de verhouding tussen de hoogte van de 

hypotheek en de waarde van het huis) wordt niet aangepast en voor starters wordt bij het aanvragen 

van een hypotheek de actuele stand van de studieschuld bepalend. Verder krijgen huurders van 

grondgebonden corporatiewoningen onder bepaalde voorwaarden de kans om de woning te kopen. 

• Ook de Leegstandwet en de Wet toeristische verhuur draagt eraan bij dat mensen beter een woning 

kunnen vinden die bij hen past. 

Actielijn 3: Het verbeteren van de bescherming van kopers en huurders 

Het primaire doel van deze actielijn is om woonconsumenten zelf aan het roer te krijgen in het huur- of 

koopproces en hen te beschermen als zij hierin worden gehinderd. In een krappere markt waarin je als 

koper of huurder afhankelijk bent van derden, ontstaat er meer ruimte voor personen en organisaties 

om hier misbruik van te maken en kwetsbare mensen onder druk te zetten. Beperkte transparantie van 

de bestaande processen zorgt er daarnaast voor dat woonconsumenten niet voor zichzelf kunnen 

opkomen. Daarom zijn extra maatregelen nodig om dit tegen te gaan. 

• We maken een einde aan oneerlijke praktijken die kunnen gedijen door de druk die uitgaat van het 

woningtekort. Er is dus geen plek voor makelaars die onder een hoedje spelen over de rug van een 

koper. Ook worden malafide verhuurders aangepakt. 

• Daarnaast breiden we rechten uit waar nu onzekerheid bestaat, versterken we ze waar bestaande 

regels tekortschieten en zorgen we ervoor dat je niet alleen je recht hebt, maar dat ook krijgt. 

• Een breed scala aan maatregelen geeft invulling aan deze doelstelling. Denk daarbij aan de Wet goed 

verhuurderschap,3° het verbeterplan makelaars koopproces en het biedlogboek waarmee makelaars 

moeten gaan werken, de vereenvoudiging van het Woningwaarderingsstelsel en de gang naar de 

Huurcommissie, het beperken van generieke tijdelijke huurcontracten; het convenant transparantie 

huurprijzen en de aanpak discriminatie op de woningmarkt. 

3° Momenteel wordt er een artikel z-onderzoek op basis van de Wet financiéle-verhoudingen uitgevoerd om de uitvoerings-
kosten van dit wetsvoorstel voor gemeenten in kaart te brengen. Financiéle dekking van deze uitvoeringskosten voor 
gemeenten is voorwaardelijk voor invoering van de wet. De dekking zal worden bezien tijdens de voorjaarsbesluitvorming. 
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Programma Eenthuis voor iedereen (aandachtsgroepen) 

Doel programma 

Voor sommige mensen geldt dat ze minder kans hebben bij het vinden van passende woonruimte of dat 

hun woonbehoefte extra urgent is. Omdat ze zich in een kwetsbare situatie bevinden, afhankelijk zijn van 

extra zorg of begeleiding, of omdat zij hun leven (opnieuw) moeten opbouwen. Zoals mensen met 

sociale en/of medisch urgentie, mensen die uitstromen uit een intramurale situatie, dak- en thuisloze 

mensen en statushouders. Bij de grondwettelijke zorg van de overheid voor voldoende 

woongelegenheden hoort in het bijzonder de aandacht uit te gaan naar deze mensen. We willen dat er 

voor mensen uit aandachtsgroepen voldoende betaalbare woningen zijn, met een evenwichtige 

verdeling over gemeenten en waar nodig met de juiste zorg, opvang, ondersteuning en begeleiding. 

Actielijnen 

Het programma legt het brede fundament voor het verbeteren van de huisvesting voor mensen uit 

aandachtsgroepen. Dit doen we met een generieke aanpak langs vier actielijnen. Gezien de grote 

diversiteit aan omstandigheden waarin mensen zich bevinden, kan er naast een generieke aanpak ook 

een specifieke aanpak nodig zijn. Om aan die verschillen recht te doen, komt er in ieder geval een 

specifieke aanpak voor dak- en thuisloze mensen, voor arbeidsmigranten en studenten. 

• Actielijn t: Het realiseren van voldoende betaalbare en passende woningen 
Er is een groot tekort aan met name betaalbare woningen. Met het oog op passende woningen voor 

mensen met een laag inkomen, waaronder aandachtsgroepen, is een toename nodig van het aandeel 

sociale huur in de woningvoorraad. Met het programma Woningbouw wordt de realisatie van 

betaalbare woningen opgepakt. Hier komen de programma's Woningbouw en Een thuis voor iedereen 

samen. 

• Actielijn z: Zorgen voor een evenredige verdeling over alle gemeenten 

Voor vitale en leefbare wijken is het belangrijk dat er mensen met diverse achtergronden wonen. We 

willen een evenwichtiger verdeling van mensen uit aandachtsgroepen over gemeenten. Daartoe ' 

hanteren we het streven dat elke gemeente ten minste 30 procent sociale huur in de woningvoorraad 

heeft. De uitwerking van dit streven nemen we mee in de prestatieafspraken die we met corporaties en 

medeoverheden maken. 

Actielijn 3: Het combineren van wonen, zorg, welzijn en werk 

Een thuis is voor de mensen die we willen helpen met dit programma meer dan een huis alleen. 

Passende huisvesting en zorg, begeleiding of ondersteuning moeten gelijktijdig gerealiseerd worden. 

Daartoe werken we toe naar de volgende aanpak. Op gemeentelijk en provincieniveau worden de 

woon- en zorgbehoeften in kaart gebracht. Gemeenten werken in verplichte verbrede woonzorgvisies 

uit hoe zij invulling geven aan de verschillende behoeften van aandachtsgroepen en stemmen dit 

regionaal af. De woonzorgvisies vormen de basis voor gemeenten om op lokaal niveau bindende 

afspraken te maken met woningcorporaties, particuliere verhuurders, zorgaanbieders/zorgkantoren en 

andere partijen in het fysiek en sociaal domein over de prestaties die geleverd moeten worden om aan 

de woon- en zorgbehoeften te voldoen. 

• Actielijn 4: Het inzetten op preventie 

Zo veel mogelijk voorkomen dat mensen tot een aandachtsgroep gaan behoren, is niet alleen voor de 

betrokkene, maar ook de maatschappij als geheel winst. Het voorkomen van dakloosheid heeft hierbij 

prioriteit. Bij deze actielijn hoort ook de brede schuldenaanpak, participatie, inburgering, de zorg voor 

veiligheid en bovenal de zorg voor kwetsbare jongeren zodat zij een goede start op de woningmarkt 

kunnen maken. 
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Zorgen voor voldoende betaalbare woningen met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding, 

evenwichtig verdeeld over gemeenten, vereist inzicht in de woon- en zorgbehoeften van mensen uit 

aandachtsgroepen. Veel scherper dan nu dient de opgave in beeld te zijn, zowel landelijk, regionaal als 

lokaal. Dat vraagt om duidelijker definities en beter zicht op de aantallen. We werken indicatoren uit aan 

de hand waarvan we kunnen vaststellen of de huisvestingspositie van mensen uit aandachtsgroepen 

verbetert. Daarbij moet bedacht worden dat sommige aandachtsgroepen behoefte hebben aan een 

ander type woonplek voor een passend thuis dan een gehele woning. Denk aan studenten of 

arbeidsmigranten, waar het ook kan gaan om onzelfstandige woonruimten als kamers en gedeelde 

woonruimten. Hier houden we in het programma rekening mee. We werken aan een integrale 

ondersteuningsstructuur om in het bijzonder de gemeenten bil de opgave te faciliteren. 

Samen met de departementen van VWS, SZW, JenV en OCW, met medeoverheden, Aedes en andere 

stakeholders werken we het programma uit. De ministervoor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

coordineert het programma. 
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Programma Wonen en zorg voor ouderen 

In dit programma werken BZK en VWS samen. We bouwen daarbij voort op de bestuurlijke afspraken 

Wonen en zorg voor ouderen van 8 april zozi met de partners van de Taskforce Wonen en Zorg, de VNG, 

Aedes, Actiz en ZN. 

Doel Programma 

Het doel van het programma is het bouwen van meer reguliere woningen voor ouderen en het bouwen 

van geclusterde woon(zorg)vormen. 

Bij de woon(zorg)vormen kan de zorg en ondersteuning voor ouderen worden opgeschaald als de 

kwetsbaarheid toeneemt en zitten zij in een omgeving met voldoende voorzieningen. Dit draagt eraan bij 

dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en beperkt het beroep op verpleeghuisplekken die voor de 

ernstig kwetsbaren nog wel nodig zijn. 

Ook kan worden voldaan aan de woonwensen van grote groepen ouderen door aantrekkelijke reguliere 

woningen te bouwen die geschikt zijn voor prettig ouder worden. Veel (toekomstige) ouderen bezitten 

een koopwoning en zouden op termijn een overstap kunnen maken naar een meer passende woning, 

mits die voldoet aan hun wensen. Wanneer zij verhuizen bevordert dit de doorstroming op de 

woningmarkt. 

Actielijnen 

Actielijn i. Het versnellen van de woningbouw 

Deze actielijn betreft het realiseren van woningen die aansluiten bij de wensen van ouderen. Het 

versterken van de regie op ouderenhuisvesting doen we door heldere afspraken te maken met 

gemeenten en regio's. Voor een concrete doelstelling zullen we met de betrokken partijen bespreken 
of de aantallen te bouwen woningen voor ouderen uit de bestaande bestuurlijke afspraken 

geactualiseerd moeten worden. Om te zorgen dat deze woningen worden gebouwd, zullen we 

inzichtelijk maken wat de knelpunten hiervoor zijn en hoe we deze kunnen adresseren. Tevens is het 

van belang de bouw van deze woningen te stimuleren vanuit het Rijk. Daarvoor bestaan nu twee 

stimuleringsregelingen: 

• De Stimuleringsregeling ontmoetingsruimtes in ouderenhuisvesting vanuit het ministerie van BZK. 

In totaal is hiervoor 38 miljoen euro beschikbaar. 

• De Stimuleringsregeling wonen en zorg (VWS) helpt bewonersinitiatieven en sociale ondernemers 

met de financiering van een woonzorgvorm. 

Een belangrijk middel om te zorgen dat de woningen gebouwd worden, is regie nemen vanuit het Rijk. 

Binnen de huidige bestuurlijke afspraken krijgt de regie vorm door het stimuleren en aanspreken van 

partijen, zodat de opgave voor ouderenhuisvesting wordt opgepakt. Dit is in lijn met de inzet van de 

Taskforce Wonen en Zorg. Hierin zijn goede stappen gezet. Zo heeft vrijwel elke gemeente nu een 

woonzorgvisie. Wel hebben nog weinig gemeenten concrete doelen opgenomen in de prestatie-

afspraken en/of uitvoeringsprogramma's. Ook de verbinding met verpleegzorg is in weinig gemeenten 

gemaakt. Beide jagen we verder aan binnen dit programma. We maken heldere afspraken op het 
niveau van gemeente en regio. Daarbij bouwen we voort op het werk van de bestuurlijke afspraken, 

maar dan steviger. Een middel hierbij kan bijvoorbeeld zijn om de woonzorgvisie wettelijk vast te 

leggen. We sluiten waar het kan aan op de brede regie die binnen het programma Woningbouw wordt 

uitgewerkt. 
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Actielijn 2: Het vergroten van doorstroming 

De verhuisgeneigdheid onder ouderen is laag. Tegelijkertijd kan een kleine stijging van het aandeel 

ouderen dat verhuist al zorgen voor betere doorstroming op de woningmarkt. Doorstroming begint bij 

het juiste aanbod voor ouderen. In aanvulling daarop zullen we bekijken hoe we het voor ouderen 

makkelijker en aantrekkelijker kunnen maken om te verhuizen. Zowel voor mensen met een 

koopwoning als met een huurwoning. Er kunnen diverse interventiecategorieën worden 

onderscheiden. Dit zijn: 

1 een passend woningaanbod; 

2 het op weg helpen van ouderen (informeren); 

3 het ontzorgen van ouderen (bijvoorbeeld de verhuizing organiseren); 

4 een prijsprikkel realiseren (huurstijging voorkomen); 

5 voorrang verlenen. 

We zullen hierbij ook inzichten uit de gedragswetenschappen betrekken. Daarnaast brengen we in 

kaart wat de mogelijkheden zijn om woningen toe te wijzen aan ouderen. 

Naast deze actielijnen op het gebied van wonen worden in het kader van de zorg en ondersteuning 

diverse maatregelen uitgewerkt waarin de minister voor Langdurige Zorg en Sport het voortouw heeft. 
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Nationaal programma Leefbaarheid en veiligheid 

Doel programma 

In een aantal gebieden in Nederlandse steden staat de leefbaarheid onder druk. Gemeenten en de lokale 

partners die in deze gebieden werkzaam zijn kunnen deze problematiek niet alleen oplossen. Hier ligt 

ook een verantwoordelijkheid voor de Rijksoverheid. 

Om te voorkomen dat deze kwetsbare gebieden achterop raken is een gebiedsgerichte, langjarige inzet 

nodig van de Rijksoverheid, betrokken gemeenten en maatschappelijke en private partners. Daarom start 

het kabinet het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid. Het doel van het programma is om de 

leefsituatie en het perspectief van bewoners van de meest kwetsbare gebieden in Nederland in vijftien 

tot twintig tijd te verbeteren. 

Om deze doelstelling te halen is het nodig dat gemeenten en Rijksoverheid in partnerschap aan de slag 

gaan. In publiek-private allianties en met een aanpak die zich kenmerkt door samenwerking, voor en met 

bewoners, worden de wijken leefbaarder en veiliger. 

Actielijnen 

Een beter perspectief voor deze gebieden en haar bewoners vraagt om een domeinoverstijgende aanpak. 

Deze aanpak vertaalt zich in actielijnen op de domeinen fysiek, sociaal-economisch en veiligheid, die 

onderling met elkaar samenhangen en elkaar versterken. 

- Actielijn i: Het verbeteren van de fysieke leefomgeving 

Hierbij gaat het om het realiseren van meer kwalitatief goede, veilige en duurzame woningen in een 

gebied waar het veilig wonen, werken en leven is, waar ruimte is voor groen en die uitnodigt tot 

ontmoeten en bewegen. 

• Actielijn i: Het bieden van perspectie f 

Deze actielijn beoogt dat meer kinderen en jongeren in staat worden gesteld hun talenten te 

ontwikkelen, meer mensen worden begeleid naar werk, het aantal problematische schulden wordt 

teruggedrongen en mensen meer naar elkaar omzien. Verbeteringen op de terreinen van wonen, 

werken en leren dragen ook bij aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden in deze gebieden. 

- Actielijn 3: Het vergroten von de veiligheid 

Deze actielijn is erop gericht dat minder jongeren afglijden in de criminaliteit en de gebieden 

weerbaarder worden tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. 

Instrumenten 

In aanvulling op het generieke, departementale beleid op deze terreinen zet dit programma in op een 

gebiedsgerichte aanpak met prioritering, focus en gerichte interventies in een select aantal gebieden. 

Samen met de burgemeesters wordt een doorstart gemaakt en voortgebouwd op de aanzet die tot nu 

toe in zestien stedelijke vernieuwingsgebieden, waaronder het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, 

is gedaan. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening neemt binnen het kabinet de 

coordinatie van het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid op zich. Collega-bewindslieden 

van andere departementen worden mede-eigenaar van het programma. 
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Aan de gemeenten zal worden gevraagd om een uitvoeringsplan of - programma op te stellen. Deze 

plannen gaan in op de opgaven die worden opgepakt, maar bevatten ook streefwaarden ten aanzien 

van de te realiseren doelen. Voor de uitvoering van deze programma's worden in de zestien stedelijke 

vernieuwingsgebieden onder leiding van de burgemeester en met deelname van een rijksvertegen-

woordiger van de departementen van SZW, OCW, VWS, JenV en BZK publiek-private allianties 

georganiseerd. Andere partners die aan deze alliantie deelnemen zijn per gemeente verschillend: 

te denken valt aan één of twee wethouders, een vertegenwoordiger van in het gebied werkzame 

woningcorporaties, welzijnsinstellingen, scholen, werkgevers, politie, zorgverzekeraars, GGD en (een 

vertegenwoordiging van de) bewoners. Gemeenten nemen het initiatief tot het inrichten van een 

programmaorganisatie die de alliantie ondersteunt. 

Het Volkshuisvestingsfonds vormt voor het programma een belangrijke bouwsteen. Bij de inzet van 

andere generieke rijksmiddelen, zoals die op basis van het coalitieakkoord beschikbaar zijn, zal worden 

nagegaan of hierbij priontering naar de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden aan de orde is. Dat doen 

we vanuit het besef dat in bepaalde kwetsbare gebieden in voorkomende gevallen meer nodig is dan in 

andere gebieden. Het Rijk stelt zich hierbij op als één gezamenlijke partner. Ook voor andere gebieden 

blijven deze middelen bereikbaar. Met de woningcorporaties worden prestatieafspraken gemaakt over 

het investeren in leefbaarheid. 

Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek 

komen we met voorstellen om de uitvoering van de wet te verbeteren en de effectiviteit te vergroten. 

Daarnaast willen we meer ruimte creëren voor experimenten en maatwerk, daar waar regelgeving een 

gebiedsgerichte en integrale aanpak in de weg staat. Hierbij betrekken we de voorstellen van gemeenten 

en andere partijen die hiertoe in een eerder stadium al zijn gedaan. Tenslotte willen we ook sectorale 

wetgeving aanpassen, daar waar dat bijdraagt aan een betere leefbaarheid. 

Rijk en gemeenten trekken gelijk op bij het adresseren van problemen (casuistiek) en het aandragen van 

oplossingen. Daarvoor wordt een structuur tussen Rijk en gemeenten ingericht die snelle besluitvorming 

hierover bevordert. Het Kennis- en leernetwerk Leefbaarheid en Veiligheid zal worden voortgezet. 
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Programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving 

Doel programma 

We willen in Nederland in een hoog tempo de CO.-uitstoot verder verlagen en het aardgasverbruik 

drastisch verminderen. De ambitie om in zo3o een CO.-reductie van minimaal 55 procent te halen en te 

streven naar 6o procent betekent voor de gebouwde omgeving dat we gaan versnellen ten opzichte van 

de afspraken in het Klimaatakkoord. Het Europese Fit jor55-pakket geeft hierbij ruggensteun en kader. 

We hebben een opgave om voor alle huishoudens, bedrijven en instellingen een duurzame woning 

of een duurzaam gebouw binnen bereik te brengen. Dat is nu nog niet het geval. De hoge energieprijzen 

vergroten hiervoor de noodzaak. De isolatie van woningen en gebouwen met de slechtste 

energieprestatie is noodzakelijk voor het halen van de klimaatdoelen, voor de betaalbaarheid van 

de energierekening en als voorbereiding op een overstap op een aardgasvrij alternatief. Daarom 

ontwikkelen we op korte termijn voorstellen voor de opschaling van het Nationaal Isolatieprogramma. 

Om ook de ambitieuze doelen richting zo4o en zo5o binnen bereik te brengen, moeten we tegelijk 

inzetten op de opschaling en ontwikkeling van duurzame technieken en energiebronnen. 

Programmalijnen 

Versnelling van het verduurzamen van de gebouwde omgeving vraagt om heldere informatie over 

het eindbeeld en over de tussenstappen, meer en specifiekere stimulering en ondersteuning en om 

voldoende uitvoeringskracht bij gemeenten en in de markt. De verschillen tussen typen bewoners 

en gebouweigenaren in financiële draagkracht en hun mogelijkheden zijn groot. Daarom is een 

maatwerkaanpak per doelgroep nodig bij het bepalen van de juiste balans tussen normering, beprijzing 

en subsidie. Het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving is opgezet in vijf 

programmalijnen. Hier wordt met belanghebbenden en medeverantwoordelijke partijen samengewerkt 

aan concrete acties voor versnelling. Isolatie en stimulering van de hybride warmtepomp lopen als rode 

draden door het programma. 

• Programmalijn r. Gebiedsgerichte aanpak van de warmtetransitie 

Programmalijn 1 richt zich op de gebiedsgerichte aanpak onder regie van gemeenten en de uitvoering 

van de transitievisies warmte en de uitvoeringsplannen. In deze actielijn wordt gewerkt aan de 

verbetering van de randvoorwaarden op het gebied van wetgeving en uitvoeringskosten voor 

gemeenten. Ook wordt ingezet op ondersteuning van de gebiedsgerichte aanpak voor de overstap 

op een warmtenet en op isolatie van woningen om deze voor te bereiden op de overstap naar een 

aardgasvrij alternatief. Daarbij is specifieke aandacht voor doelgroepen die de grootste knelpunten 

ervaren bij de verduurzaming van hun woning en voor woningen met de slechtste energieprestatie. 

Programmalijn z: Verduurzaming individuele woningen 

Programmalijn z is gericht op individuele koop- en huurwoningen. Hier wordt een duidelijk perspectief 

voor bewoners en gebouweigenaren uitgewerkt, door middel van het stellen van heldere doelen en 

door het ontwikkelen van normering voor situaties waar anders onvoldoende tempo wordt gemaakt. 

Dit betreft onder meer het verwijderen van cv-ketels en het stapsgewijs vervangen door hybride 

warmtepompen. Daarnaast worden eisen uit de herziene EPBD richtlijn meegenomen r Ook worden 
stimulerende en ondersteunende maatregelen uitgewerkt en wordt de markt voor ontzorging van 

eigenaar-bewoners verder ontwikkeld. 

IN Richdiin betreffende energieprestatie van gebouwen (herziening) COM (zozi) 8oz. 
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Programmalijn 3: Verduurzaming utiliteitsbouw 

Programmalijn 3 betreft de utiliteitsbouw en bestaat uit een combinatie van subsidies, normering 

en ontzorging. Ook hier worden de eisen uit het Europese Fit for55-pakket, waaronder de herziening 

van de EPBD, meegenomen." In dit programma is specifiek aandacht voor het versnellen van de 

verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed, voor ontzorging van mkb'ers die hun gebouwen 

energiezuinig willen maken en voor het verduurzamen van bedrljventerrelnen. 

Programmaljn 4: Duurzame bronnen en infrastructuur 

Programmalijn 4 betreft het ontwikkelen en opschalen van duurzame bronnen en infrastructuur. 

De minister voor Klimaat en Energie coordineert deze lijn. Centraal staan hier het realiseren van een 

stabiel investeringsklimaat en de noodzakelijke randvoorwaarden voor de productie van groen gas, 

het instrumenteren van de bijmengverplichting voor groen gas en het stimuleren van duurzame 

warmtebronnen en warmte-infrastructuur. Om tot het opschalen en kostenreductie van deze 

warmteopties te komen moet de realisatie van duurzame warmtebronnen zoals geothermie, 

aquathermie en restwarmte, de aanleg van warmtenetten en het aansluiten van woningen en 

gebouwen worden versneld. 

• Programmalijn 5: Innovatie en uitvoeringscapaciteit in de bouw 

Programmalijn 5 werkt ondersteunend aan de overige lijnen en richt zich op het stimuleren en 

opschalen van innovaties in de bouw en op het bevorderen van duurzaam bouwen: schoon, 

emissieloos, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief. 

Samen met de minister voor Klimaat en Energie, andere departementen, medeoverheden en de andere 

stakeholders betrokken bil het Klimaatakkoord werken we de komende rijd de acties per programmalijn 

verder uit tot een beleidsprogramma. 

• De onderhandelingen over het Fit for55-pakket zijnop dit moment nog gaande Naar verwachting zullen voorde utiliteits-

bouw, en in het bijzonder publieke gebouwen, strengere energieprestatie- en renovatie-eisen onderdeel gaan uitmaken 

van het wetgevingspakket. 
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5 Sturingen monitoring 

Sturing 

De grotere en meer normstellende rol van het Rijk bij de volkshuisvesting loopt als rode draad door de 
agenda. Die rol geven we gestalte via een programma-aanpak, waarbij we prestatieafspraken, passende 
ondersteuning, finandéle instrumenten en wettelijke instrumenten inzetten om gemaakte afspraken 
kracht bij te zetten. Onderstaand de uitwerking hiervan. 

Prestatieafspraken 
Deze Nationale Woon- en Bouwagenda en de onderliggende programma's voorzien in 

prestatieafspraken op de volgende niveaus en onderwerpen: 
• Prestatieafspraken met provincies over de realisatie van nieuwe woningen en de snelheid ervan (op 

basis van een indicatie vanuit het Rijk en een bod vanuit de regio's, worden in het najaar definitieve 

afspraken gemaakte 
• Prestatieafspraken met corporaties en medeoverheden over afschaffing van de verhuurdersheffing en 
de opgave voornieuwbouw, verduurzaming. betaalbaarheid en leefbaarheid; 

• Prestatieafspraken met brancheorganisaties over wonen en zorg, waarbij ook ontwikkelaars en 
ouderen zelf betrokken worden; 

• Bestuurlijke afspraken met gemeenten over (snellere) verduurzaming van de gebouwde omgeving: 

• In het kadervan het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid stellen gemeenten uitvoerings-

programma's op, waarin streefwaarden zijn opgenomen ten aanzien van de te realiseren doelen. 

Met provincies gaan we in de periode tot i juni zozz in gesprek om de nationale opgave op het gebied 

van woningbouw indicatief in beeld te brengen. Rond i oktober worden definitieve afspraken gemaakt. 
In januari zoz3 moeten de nationale opgaven vervolgens zijn doorvertaakl naar lokale of regionale 
afspraken. Met de vertegenwoordigers van corporaties en medeoverheden maken we voor de zomer 
afspraken over de nationale opgaven en hoe die moeten worden doorvertaald in regionale 
prestatieafspraken. Voor andere onderwerpen zal op soortgelijke wijze worden toegewerkt naar 
prestatieafspraken. 

Figuur g: Planningprestatieafspraken 

1 juni zozz 

Indicatieve 
afspraken 

1 oktober zozz 

Definitieve 
afspraken 

Qoorvertaling na ar ' 
lokalefregionale 
afspraken 
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Ondersteuning door het Rijk 

Het Rijk draagt zelf actief bij aan het behalen van gemaakte afspraken en ondersteunt medeoverheden 

en andere partijen. Dit doen we op verschillende manieren. Waar nodig stellen we expertise en capaciteit 

beschikbaar en stimuleren we het ontwikkelen en delen van kennis (feiten, ervaringen, best practices). 

Voorbeelden hiervan zijn het Kennis- en leernetwerk leefbaarheid en veiligheid en de Regeling flexpools. 

Om ervoor te zorgen dat iedere overheid zijn rol goed kan vervullen, doen wij op verschillende 

onderdelen een Uitvoeringstoets Decentrale Overheden ( UDO). Dit draagt bij aan een geoliede 

samenwerking tussen overheden en daarmee aan de snelheid en de kwaliteit waarmee we de gestelde 

doelen realiseren. 

Ook zet de Rijksoverheid haar eigen assets — zoals het areaal van het Rijksvastgoedbedrjf — in ten 

behoeve van het realiseren van de doelstellingen. Tot slot vragen de opgaven op het gebied van de 

volkshuisvesting een meer integrale en ontkokerde aanpak van het Rijk. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat 

wordt onderzocht of financiéle middelen kunnen worden ontschot. 

Financiële instrumenten 

We zetten financiële instrumenten in om gewenste ontwikkelingen in het volkshuisvestingsdomein op 

gang te brengen of te versnellen en daarmee de doelstellingen van de Nationale Woon- en Bouwagenda 

te realiseren. Het gaat om de volgende bestaande instrumenten: 

• Woningbouwimpuls: deze is bedoeld voor het mogelijk maken van plannen van gemeenten die een 

substantiële bijdrage leveren aan de woningbouwopgave. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan 

de bouw van circa 2oo.000 woningen. 

• Volkshuisvestingsfonds: gemeenten en regio's kunnen met geld uit dit fonds investeren in leefbaarheid 

en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden. 

• Regeling flexpools: deze maakt de inzet mogelijk van regionale flexpools die het voorkomen van 

vertragingen in de voorfase van de woningbouw tot doel hebben. 

• Regeling aandachtsgroepen: op basis van de gemiddelde bijdrage van de vorige regeling van 

5.000 euro per woonruimte kunnen er in totaal 20.000 woonruimtes gerealiseerd worden voor 

aandachtsgroepen. De huidige regeling wordt op dit moment geëvalueerd. Dit kan tot bijstelling van 

het aantal te realiseren woningen leiden, gegeven het budget. Het gaat hier om woonruimte voor 

arbeidsmigranten, statushouders, woonwagenbewoners, dak- en thuisloze mensen, studenten en 

andere spoedzoekers. 

• De Stimuleringsregeling ontmoetingsruimtes in ouderenhuisvesting: hiervoor is in totaal 38 miljoen 

euro beschikbaar. Met dit bedrag kunnen ongeveer 250 ontmoetingsruimten worden gebouwd. Een 

geclusterde woonvorm met één ontmoetingsruimte omvat gemiddeld 47 woningen. In totaal kunnen 

hierdoor ongeveer 12.000 ouderenwoningen in geclusterde woonvormen mogelijk worden gemaakt. 

• Stimuleringsregeling wonen en zorg (VWS): deze regeling helpt bewonersinitiatieven en sociale 

ondernemers met de financiering van een woonzorgvorm. 

• Verschillende subsidieregelingen voor verduurzaming: hiermee worden verschillende doelgroepen 

(eigenaar- bewoners, vve's, verhuurders) geholpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen 

(isolatie, hybride warmtepompen) of het aansluiten op een warmtenet. 

• Nationaal energiebesparingsfonds/Warmtefonds: huiseigenaren die willen investeren in een energie-

zuiniger huis kunnen hier een energiebespaarlening afsluiten met een speciale rente. 

• Renovatieversneller: ondersteuning van projecten die zorgen voor opschaling van en continue vraag 

naar integrale energierenovaties. Innovatieve methoden worden gestimuleerd. 

• Regelingen gericht op innovatie: subsidie voor ontwikkeling van innovatieve en integrale oplossingen 

gericht op CO2-vrij maken van gebouwen 

• Energie-investeringsaftrek voor ondernemers: aftrek tot 45 procent van de investeringskosten in 

CO,- reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie van de fiscale winst. 
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Wettelijke instrumenten 
Waar nodig nemen we wettelijke belemmeringen weg en maken we noodzakelijke maatregelen wettelijk 

mogelijk. Ook bekijken we hoe we afspraken in bepaalde gevallen bindend en afdwingbaar kunnen 

maken. Als de realisatie van doelstellingen uit zicht dreigt te raken, dienen impasses te worden 

voorkomen of doorbroken. Dit kan door de inzet van een bestuurlijk escalatiemodel of doorzettings-

macht via juridische interventies. Waar nodig wordt het bestaande instrumentarium hiertoe uitgebreid. 

We werken in ieder geval aan de volgende wetgevingstrajecten: 

Stand van zaken Omschrijving 

Beschikbaarheid 

Omgevingswet, invoeringswetgeving en 
aanvullingswetgeving 

Wet regie volkshuisvesting (Omge-
vingswet, Woningwet, Huisvestingswet) 

AMvB grondslag regelingen woning-
bouw 

Intrekking Wet maatregelen woning-
markt 2014 It en bijbehorende Besluit 
en Regeling tot vermindering van de 
verhuurderheffing 

Wijziging Bouwbesluit en Besluit 
bouwwerken leefomgeving 

Wijziging saneringskader voor 
toegelaten instellingen in de Woning-
wet 

Bundeling en modernisering 
wetgeving voor de leefomgeving 

Meer regie vanuit het Rijk op de 
volkshuisvesting 

Betere, langjarige, grondslag om 
op het gebied van de 
volkshuisvesting specifieke 
uitkeringen te kunnen verstrekken 

aan gemeenten 

Afschaffen verhuurderheffing 

Wijzigingen van de 
bouwregelgeving om 
belemmeringen voor woningbouw 
weg te nemen 

Zorgen dat de noodzakelijke 
DAEB-woningen van een 
corporatie die in financiële 
problemen is voor de sociale huur 
beschikbaar blijft 

Beoogde datum 
inwerkingtreding 
1-1-2023 

Voorbereiding — doel: 
in consultatie 2022 

Voorbereiding — doel: 
Vaststelling 3e kwartaal 

2022 

Voorbereiding — doet: 

Intrekking per 1-1-2023 

Voorbereiding 

Wetsvoorstel aanhangig 

bij Tweede Kamer 

Wijzigingen Wet op de huurtoeslág 

Wijziging Uitvoeringswet huurprijzen 
woonruimte 

Wijziging Besluit huurprijzen woon-
ruimte 

Wijziging Besluit huurprijzen woon-
ruimte 

Diverse wijzigingen Wet op de 
huurtoeslag 

Verlaging sociale huur voor 
mensen met een lager inkomen en 
stapsgewijze verhoging van de 
huur voor mensen met een hoger 
inkomen tot de marktconforme 
huur 

Betere bescherming van de 

gereguleerde woningvoorraad 
dooreen cap van maximaal 33 
procent te zetten op het aandeel 
punten in de WOZ-waarde in het 
wo ningwaa rderingsstelsel 

Onderzoek naar vereenvoudiging 
wo n i ngwa a rderi n gsstel sel 

Voorbereiding 

Voorbereiding 

Nader rapport, beoogde 
datum inwerkingtreding 
1-5-2022 

Voorbereiding 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 1 Nationale Woon- en Bouwagenda 47 



Wijziging Burgerlijk Wetboek, 

Uitvoeringswet huurprijzen woonruim-
te en Besluit huurprijzen woonruimte 

Wijziging van de Uitvoeringswet 
huurprijzen woonruimte en/of andere 

wetgeving 

Wijziging Wet inkomstenbelasting 2001 

Wijziging Wet inkomstenbelasting 2001 

Wijziging van de Wet op belastingen 
van rechtsverkeer 

Wijziging van de Successiewet 1965 

Onderzoek naar regulering 
middenhuur door dit segment ook 
onder het 
woningwaarderingsstelsel te 
brengen 

Onderzoek naar vereenvoudiging 
toegang tot de huurcommissie 

invoeren werkelijk rendement 

box 3 

Afschaffen leegwaarderatio 

Overdrachtsbelasting verhogen 
naar 9 procent 

Afschaffing schenkingsvrijstelting 

Kwaliteit 

Wijziging Huisvestingswet 2014 

Wijziging Wet bijzondere maatregelen 

grootstedelijké problematiek 

Wijziging Wet bijzondere maatregelen 
grootstedelijke problematiek en/of 

andere wetgeving 

Wet goed verhuurderschap33 

Wijziging van de Woningwet, Besluit 
toegelaten instellingen 2015 en 
Regeling toegelaten instellingen 2015 

Wijziging Burgerlijk Wetboek 

Wijziging Burgerlijk Wetboek 

Regulering koopproces 

Voorbereiding 

Voorbereiding 

Voorbereiding 

Voorbereiding 

Voorbereiding 

Voorbereiding 

Verbetering van de werking, 
uitvoerbaarheid en 
toekomstbestendigheid aan de 
hand van een uitgevoerde 
evaluatie 

Naar aanleiding van een 
uitgevoerde evaluatie worden 

wijzigingsvoorstellen ontwikkeld 

Mogelijk maken gebiedsgerichte 
en integrale aanpak en meer 
mogelijkheden voor experimenten 

Versterken positie van de huurders 
ten opzichte van verhuurders 

Verbeteren mogelijkheden voor 
gegevensverwerking en —deling 
door corporaties om leefbaarheid 
te verbeteren 

Wijzigingen naar aanleiding van 
evaluatie tijdelijke huurcontracten 

Verbeteren huurbescherming voor 
huurders van ligplaatsen voor 

woonboten 

Aanvraag advies afdeling 
advisering Raad van 

State verwacht voor de 
zomer 2022 

Voorbereiding 

Voorbereiding 

Indiening Tweede Kamer 
voor de zomer 2022 

Voorbereiding 

Voorbereiding 

Onderzoeken verplichting 
gecertificeerd biedlogboek bij 

koopproces 

Wetsvoorstel aanhangig 
bij Tweede Kamer 

u Momenteel wordt er een artikel 2-onderzoek op basis van de Wet financiële-verhoudingen uitgevoerd om de uitvoerings-
kosten van dit wetsvoorstel voor gemeenten in kaart te brengen. Financiële dekking van deze uitvoeringskosten voor 
gemeenten is voorwaardelijk voor invoering van de wet. De dekking zal worden bezien tijdens de voorjaarsbesluitvorming. 
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Invoering Wet kwaliteitsborging voor 

het bouwen" 

Wijziging Besluit bouwwerken 
leefomgeving 

Wijziging van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving 

Wijziging van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving 

Wijziging van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving 

Wijziging Omgevingswet en Gaswet en 

onderliggende wetgeving 

Wijziging van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving 

Wijziging Burgerlijk Wetboek 

Wijziging van het Besluit Energíepresta-
tievergoeding Huur 

Wet of besluit nader te bepalen 

Verbeteren van de bouwkwaliteit 
en het bouwtoezicht en 
uitbreiding aansprakelijkheid 

aannemers 

Verbeteren van de 
brandveiligheidseisen met 
betrekking tot de woonfunctie 
voor zorg en parkeergarages en de 
normen voordaglicht in 
gebouwen 

Invoering van een periodieke 
keuring van grote 
publieksgebouwen 

Brandveiligheid van gevels en 
vluchtroutes en een verbod op 
loden leidingen 

Doorvoeren wijzigingen als gevolg 
van Europese regelgeving (Fit for 
55-pakket) 

Wijkgerichte verduurzaming van 
de warmtevoorziening in de 
gebouwde omgeving 

Invoering van een wettelijke 
eindnorm voor de energieprestatie 
van utiliteitsgebouwen per 2050 

Eenvoudiger plaatsen van 
laadpalen op parkeerplekken die 
in beheer zijn bij een vereniging 
van eigenaars 

Actualisatie van het besluit 
teneinde verduurzaming van zeer 
energiezuinige huurwoningen met 
energie-opwek te stimuleren en 
toepasbaar te maken voor grotere 
doelgroep 

Met normering en positieve 
prikkels bevorderen dat 
verhuurders huurwoningen met 

slechte isolatie verduurzamen. 

Voorbereiding 

Voorjaar 2022 besluit 
over moment van 
invoering 

Voorhang bijparlement 

Voorbereiding 

Voorbereiding 

Voorbereiding, nu nog 
onderhandeling op 
EU-niveau 

Voortzetting na 
consultatie onder het 
vorige kabinet 

Voorbereiding 

Voorbereiding 

Bron: BZK 

In bijlage 2 worden de wetgevingstrajecten verder toegelicht. 

r^ Het artikel z-onderzoek op basis van de Wet financiële-verhoudingen heeft de uitvoeringskosten van dit wetsvoorstel voor 
gemeenten in kaart gebracht. Financiële dekkingvan deze uitvoeringskosten voorgemeenten is voorwaardelijkvoor 

invoering van de wet. De resterende dekking zal worden bezien tijdens de voodaarsbesiuitvorming. 
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Monitoring 

Op verschillende deelonderwerpen wordt voorzien in structurele informatievoorziening over de behaalde 

resultaten. We ontwikkelen concrete en meetbare indicatoren voor alle doelstellingen van de Nationale 

Woon- en Bouwagenda. Met betrokken partijen maken we afspraken over de gegevens die gebruikt 

worden. Daarnaast maken we afspraken over welke partij voor welk onderdeel van de monitoring 

verantwoordelijk is. Belemmeringen en knelpunten bij het behalen van de doelstellingen brengen we in 

kaart. Op deze manier wordt monitoring van de voortgang mogelijk en kan tijdig worden bijgestuurd 

wanneer die voortgang stokt. Tevens stellen de verzamelde gegevens ons in staat de doelstellingen van 

de Nationale Woon- en Bouwagenda jaarlijkste herijken. 

Voor het gehele programma Woningbouw wordt een uniform monitoringssysteem ontwikkeld. Dit moet 

inzicht geven in de hardheid, betaalbaarheid, woningtype en tempo van de woningbouwplannen op 

nationaal, provinciaal en regionaal niveau. Periodiek zal onderzoek gedaan worden naar de doorlooptijd 

van de woningbouw, van planvorming tot realisatie. We verwachten uit zulk onderzoek inzicht te 

verkrijgen in het effect van bepaalde ingrepen en resterende aandachtspunten. Ook zullen we na 

verstrekking van subsidies voor woningbouw structureel bijhouden hoeveel woningen erdoor worden 

ondersteund. We monitoren de voortgang in de bouw van gesubsidieerde woningen en geven publiciteit 

aan mijlpalen in bouwprojecten. Hetzelfde geldt voor gesubsidieerde ingrepen in stedelijke ontwikkeling, 

infrastructuur en verduurzaming. 

De huisvestingsbehoeften van aandachtsgroepen zullen op regionaal niveau structureel in kaart gebracht 

worden. De reeds bestaande Monitor ouderenhuisvesting en Monitor geclusterd wonen zullen ingezet 

worden om zicht te behouden op de beleidsresultaten in de huisvesting van ouderen. Aan de monitoring 

van de verduurzaming van de gebouwde ruimte zullen we invulling geven in functie van het uitvoerings-

overleg over het Klimaatakkoord. 

Door landelijk te werken met dezelfde definities van de verschillende aandachtsgroepen en de huisvesting 

(met passende ondersteuning) aan de hand van indicatoren te monitoren, krijgen we een goed beeld van 

de mate waarin we erin slagen de mensen uit deze aandachtsgroepen beter te huisvesten. 

Iedere twee jaar wordt op basis van de Leefbaarometer gerapporteerd over de stand van zaken met 

betrekking tot de leefbaarheid en veiligheid in Nederlandse gemeenten en wijken. Om de (cijfermatige) 

ontwikkeling van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden te volgen — en tussentijds bij te 

sturen — wordt daarnaast een landelijke monitor ingericht. Deze monitor richt zich op het volgen van de 

voortgang en de impact van lokale interventies op relevante kabinetsdoelen op de domeinen fysiek, 

sociaal-economisch en veiligheid. Dit in aanvu►ling op de lokale monitoring op de door gemeenten 

geformuleerde streefwaarden voor de afzonderlijke gebiedsgerichte interventies. We streven ernaar om 

de Tweede Kamer op basis van deze monitor tweemaal per jaar over de voortgang te rapporteren. 

Voor alle hierboven genoemde vormen van informatievergaring geldt dat deze periodiek met relevante 

partijen besproken wordt. We zijn transparant over de voortgang van de agenda en publiceren resultaten 

van monitoringsactiviteiten op de website. 

Integrale rapportage Nationale Woon- en Bouwagenda 

Alle genoemde vormen van monitoring worden samengebracht tijdens twee algemene, jaarlijkse 

rapportagemomenten voor de gehele Nationale Woon- en Bouwagenda. Het betreft een uitgebreide 

rapportage in het najaar en een beknoptere cijfermatige update in het voorjaar. Deze 

voortgangrapportages laten aan de hand van de ontwikkelde indicatoren zien in hoeverre de 

doelstellingen per programma behaald zijn. Bezien zal worden hoe de rapportages, met name waar het 

de verduurzaming van de gebouwde ruimte betreft, het best uitgelijnd kunnen worden met de jaarlijkse 

Klimaatverkenning van het Planbureau voor de leefomgeving, zodat beide rapportages elkaar kunnen 

versterken. 
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Bijlage 1: Financi ë le middelen 

•:11 
L(bedragen in min., _ _..•,.,«„•• ..._ 

Woningbouwimpuls 

(10 x 100min)* 

2022 

100 100 100 100 

Woningbouwimpuls* 

Vol ks hu i svesti n gsfo n d s 

(4x150 min)* 

Grootschalige 

woningbouwgebieden* 

250 

500 

150 150 150 150 

Knelpunten woningbouw* 113,5 45,5 45,5 45,5 

300 300 300 

10 

300 

10 

Vereenvoudiging huurtoeslag* 

Aandachtsgroepen 

Ouderenhuisvesting 

40 

38 

40 

Middelen verduurzaming gebouwde omgeving " 

Stimulering hybride 64 

warmtepompen (F)* 

Nationaal Isolatieprogramma (F)* 147,5 

Stimulering verduurzaming 105 

maatschappelijk vastgoed (F)* 

Energieprestatie-eisen nieuwbouw 

industrie* 

Uitvoeringskosten 73 

medeoverheden en planbureaus 

(ookvoorandere 

klimaatsectoren)* 

Compensatie bijmengverplichting 

groen gas* 

Structurele middelen toezicht 

energiebesparing* 

Schuif energiebelasting 1 e schijf 

(van elektriciteit) 

96 

177 

210 

300 

225 

247 

128 

360 

310 

50 

500 

225 

305 

150 

366,25 

330 

50 

800 

225 

364 

150 

565,25 

464 

80 

800 

225 

421 

0 

0 

0 

0 

225 

14 

638 

1331 Totaal 1590,5 2483,5 2890,75 3255,25 1177 

* Deze middelen staan momenteel (deels) op de aanvullende post bij het ministerie van Financiën. Hiervoor is goedkeuring van 

bestedingsvoorstellen van het ministerie van Financiën vereist. 

** De categorie 'Middelen verduurzaming gebouwde omgeving' presenteert de middelen besch kbaar gesteld bij augustusbesluitvor-

ming (2022-2024) en bij coalitieakkoord (-203o). In het geval van stimulering hybride warmtepompen, Nationaal Isolatieprogramma, 

stimulering verduurzaming maatschappelijk vastgoed en uitvoeringskosten medeoverheden betreft het een optelling van de reeksen uit 

MJN'22 en uit het coalitieakkoord. De middelen die met (F) gemarkeerd zijn, zijn onderdeel van het klimaat- en tronsitiefonds. 
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Naast de reeksen in bovenstaande tabel zijn er financiële middelen in het coalitieakkoord toebedeeld aan 

andere ministeries die mogelijk (deels) kunnen worden bestemd voor het realiseren van doelstellingen 

uit de Nationale Woon- en Bouwagenda. Het gaat hierbij onder andere om middelen voor verduurzaming 

(EZK), infrastructuur ( I&W), wonen en zorg (VWS), stikstof (LNV) en de bescherming van 

arbeidsmigranten (SZW). 
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Bijlage z: Wetgeving 

Beschikbaarheid 

Versterken regie 

Instrumentarium Omgevingswet 

Daar waar nodig zullen de instrumenten van de Omgevingswet worden ingezet om te zorgen dat 

alle gemeenten, provincies en het Rijk hun deel van de taak en verantwoordelijkheid nemen op het 

terrein van de volkshuisvesting. Het Rijk zal waar nodig instructieregels opstellen (bijvoorbeeld via 

het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit kwaliteit leefomgeving). 

Wet versterken regie volkshuisvesting 

Op basis van alle programma's rond de volkshuisvesting zal een integraal wetsvoorstel worden 

voorbereid dat vastlegt hoe het Rijk weer regie kan gaan voeren over het volkshuisvestingsbeleid 

(Wet versterken regie volkshuisvesting). Het streven is dat wetsvoorstel dit najaar in consultatie te 

brengen. 

Stimuleren snelle woningbouw 

Woningbouwimpuls 

Om de woningschaarste aan te pakken continueren we de Woningbouwimpuls (Besluit en Regeling 

Woningbouwimpuls), die gemeenten helpt bij het snel realiseren van veelal betaalbare woningen. 

Ajj5choffen verhuurderhejfing 

De verhuurderheffing wordt afgeschaft. Daartoe worden per 1 januari 2023 de Wet maatregelen 

woningmarkt 2014 11 en bijbehorende Besluit en Regeling tot vermindering van de verhuurder-

heffing ingetrokken. Dit wetsvoorstel ligt in september bij de Kamer, mits voor de zomer afspraken 

zijn gemaakt met Aedes over landelijke doelen en hoe deze worden vertaald naar lokale afspraken. 

Grondslag specifieke uitkeringen volkshuisvesting 

Ook bereiden wij een algemene maatregel van bestuur voor die een betere, langjarige, grondslag 

biedt om op het gebied van de volkshuisvesting specifieke uitkeringen te kunnen verstrekken aan 

gemeenten. Naar verwachting zal die algemene maatregel van bestuur in september zozz in 

werking treden. 

Versnellen procedures en wegnemen belemmeringen in regelgeving 

versnellen (wettelijke) procedures 
We willen woningbouwprocedures versnellen door het optimaliseren van het proces en het 

verbeteren en verbreden van kennis en kunde, maar we bezien ook waar mogelijkheden zijn om 

wettelijke procedures te versnellen. 

Verbeteren bouwregelgeving 

We bezien verdere verbeteringen van de bouwregelgeving (Bouwbesluit/Besluit bouwwerken 

leefomgeving). Dit voorjaar zullen de mogelijkheden hiertoe in kaart worden gebracht. 
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Betaalbaarheid 

Huurtoeslag 

Wet op de huurtoeslag 

We passen wetgeving aan om de al toegepaste uitvoeringspraktijk ten aanzien van weeskinderen in 

de ouderlijke huurwoning en ten aanzien van vermogen van de partner bij eindigen van het 

partnerschap een formele status te geven. Ook worden de in het coalitieakkoord aangekondigde 

verlaging van de jongerengrens, het niet meer meetellen van servicekosten en het schrappen van de 

maximale huurgrens doorgevoerd en zullen de in het coalitieakkoord aangekondigde genormeerde 

huren in de huurtoeslag in wetgeving worden geregeld. 

Huurprijzen 

Inkomsensa(hankelijke huurprijs 

Wij werken een regeling uit voor verlaging van de sociale huur voor mensen met een lager inkomen 

en voor stapsgewijze verhoging van de huur voor mensen met een hoger inkomen tot de 

marktconforme huur. 35 

WOZ m woningwaarderingsstelsel 

We zorgen voor een betere bescherming van de gereguleerde woningvoorraad door een cap van 

maximaal 33 procent te zetten op het aandeel punten in de WOZ-waarde. Deze maatregel heeft tot 

doel te borgen dat het woningwaarderingsstelsel (WWS) zijn functie behoudt, ook in die gevallen dat 

disbalansen zorgen voor hogere WOZ-waarden en een beduidend hoger WOZ-puntenaandeel dan 

het beoogde gemiddelde van 25 procent. Naar verwachting treedt dit besluit per 1 april 2022 in 

werking. 

Vereenvoudiging woningwaarderingsstelsel 

Wij onderzoeken de mogelijkhedeh van een vereenvoudiging van het woningwaarderingsstelsel, 

zoals geregeld in het Besluit huurprijzen woonruimten. 

Regulering middenhuur 

We bereiden wetgeving voor om de aanvangshuren in het middenhuursegment te reguleren. Voor 

de precieze uitwerking in wetgeving organiseren we met een drietal gemeenten en lokale partijen 

zogenaamde botsproeven om de mogelijke effecten van regulering in het middenhuursegment in 

kaart te brengen. We willen dat dit jaar in beeld hebben gebrachi. 

Vereenvoudiging toegang huurcommissie 

Wij onderzoeken op welke wijze de toegang tot de huurcommissie kan worden vereenvoudigd. Dit 

kan mogelijk leiden tot een wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. 

Fiscale maatregelen 

Afschaffen schenkmgsvrjstelling eigen woning 

Per zozo wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning afgeschaft. Hierdoor kunnen rijke ouders niet 
meer belastingvrij hun kinderen tot maximaal 1o6.671 euro schenken bij de aankoop van een woning. 

Invoeren werkelijk rendement box 3 

In het nieuwe box 3 stelsel belasten wij sparen en beleggen op werkelijk rendement. De 

waardeontwikkeling van vastgoed zal aanvankelijk nog forfaitair worden belast, waarbij zo snel als 

mogelijk de overstap wordt gemaakt naar werkelijk rendement. Vooruitlopend op de definitieve 

invoering van het nieuwe stelsel zal per 2023 de leegwaarderatio worden afgeschaft. 

n Met de huidige wetgeving is het overigens al mogelijk om de huur voor huishoudens met een hoger (midden)inkomen in 

het gereguleerde segment (sociale huurwoningen van alle typen verhuurders) in stappen te verhogen naar de maximale 

huurpr jsgrens van de woning. 
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Overdrachtsbelasting verhogen naar 9 procent 

Wij verhogen het algemeen tarief van de overdrachtsbelasting per 2023 van 8 naar 9 procent. 

Daarmee wordt de positie van koopstarters ten opzichte van beleggers verbeterd. 

Kwaliteit 

Huisvestingswet 2074 

Naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie van de Huisvestingswet zo14 zullen we de 

Huisvestingswet 2w4 aanpassen om de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van die 

wet te verbeteren. Het wetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie van de Huisvestingswet zal 

naar verwachting voor de zomer voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State 

worden gezonden. 

Leefbaarheid en veiligheid 

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek 

Bij de uitwerking van het nationaal programma Leefbaarheid en veiligheid in mei zullen wij 

voorstellen doen hoe met de uitkomsten van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen 

grootstedelijke problematiek om te gaan. Daarbij zal naar aanleiding van verbetersuggesties en 

aanbevelingen worden aangegeven welke wijziging in die wet noodzakelijk is om knelpunten weg te 

nemen dan wel de uitvoering te verbeteren. 

Integrale, gebiedsgerichte aanpak en ruimte voor experimenten en maatwerk 

De komende tijd bezien wij in het kader van het nationaal programma Leefbaarheid en veiligheid of 

en waar wetgeving moet worden gewijzigd om een meer integrale en gebiedsgerichte aanpak 

mogelijk te maken en meer ruimte te maken voor experimenten en maatwerk. Ook wordt waar 

nodig bezien of en welke nieuwe instrumenten in sectorale wetgeving moeten worden toegevoegd 

om beter te kunnen optreden tegen misstanden. 

Wijziging woningwet 

We bereiden een wijziging van de Woningwet voor waarin grondslagen voor het verwerken en delen 

van persoonsgegevens door woningcorporaties worden geregeld. 

Bescherming huurders en kopers 

Goed verhuurderschap 

We maken een Wet goed verhuurderschap 36 om de positie van huurders ten opzichte van 

verhuurders te versterken. Naar verwachting kan het wetsvoorstel voor de zomer bij de Tweede 

Kamer worden ingediend 

Tijdelijke huurcontracten 

Er wordt een wijziging van het Burgerlijk Wetboek voorbereid met betrekking tot de tijdelijke 

huurcontracten. Hierbij worden de uitkomsten van de evaluatie van de tijdelijke contracten 

meegenomen. Zoals in het coalitieakkoord is aangekondigd geldt daarbij het uitgangspunt dat vaste 

huurcontracten de norm blijven. 

Huurbescherming ligplaatsen woonboten 

Wij regelen huurbescherming voor huurders van ligplaatsen van woonboten via het wetsvoorstel dat 

momenteel bij de Tweede Kamer aanhangig is. 

36 Momenteel wordt er een artikel z- onderzoek op basis van de Wet financiele-verhoudingen uitgevoerd om de uitvoerings-

kosten van dit wetsvoorstel voor gemeenten in kaart te brengen financiele dekking van deze uitvoeringskosten voor 

gemeenten is voorwaardelijk voor invoering van de wet. De dekking zal worden bezien tijdens de voorjaarsbesluitvorming. 
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Verbetering positie weeskinderen in ouderlijke huurwoning 

Wij bereiden wetgeving voor om de positievan weeskinderen in ouderlijke huurwoningen te 

verbeteren. 

Regulering koopproces 

Wij verkennen de mogelijkheden een gecertificeerd biedlogboek bij wet te verplichten, waardoor 

partijen zonder gecertificeerd biedlogboek niet langer een bied- of onderhandelingsproces kunnen 

begeleiden. 

Bouwkwaliteit, bouwveiligheid 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ,7 

Wij verbeteren de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht met de invoering van de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten 

opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. In het voorjaar zal een besluit 

worden genomen over het moment van inwerkingtreden van de wet. 

Brandvedigheidseisen van parkeergarages 

Wij wijzigen het Besluit bouwwerken leefomgeving ( Bbl) ten aanzien van de brandveiligheidseisen 

met betrekking tot parkeergarages en de normen voor daglicht in gebouwen. Een voorstel daartoe is 

recent aan het parlement gezonden in het kader van de wettelijk voorgeschreven 

voorhangprocedure. 

Periodieke beoordeling grote publieksgebouwen 

Wij bereiden een wijziging voor van het Bbl voor met name de invoering van een periodieke 

beoordeling van de constructieve veiligheid grote publieksgebouwen. 

Brandveiligheid van gevels en vluchtroutes en een verbod op loden leidingen 

Medio zozz bereiden we een wijzing voor van het Bbl voor onder andere de brandveiligheid van 

gevels en vluchtroutes en een verbod op loden leidingen. 

Verduurzaming gebouwde omgeving 

Fit for55 

De Europese onderhandelingen over de verschillende onderdelen van het Fit for55-pakket zijn op dit 

moment nog gaande. Nu staat al wel vast dat dat pakket met betrekking tot de kwaliteit van 

gebouwen de nodige wetgeving zal vergen ( in het bijzonder het Besluit bouwwerken leefomgeving, 

n.a.v. o.a. de EPBD). Ook onderzoeken we momenteel aanpassing van het Bbl ten behoeve van 

klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en wordt de normering voor koopwoningen en voor 

hybride warmtepompen onderzocht. 

Vooruitlopend hierop bereiden wij nu al wetgeving voor met als doel de energietransitie van de 

gebouwde omgeving te versnellen. Nieuwe voorstellen voor de verduurzaming van huurwoningen 

ter uitwerking van het coalitieakkoord (zoals het niet meer verhuren van woningen met slechte 

isolatie) worden verkend en in het programma verduurzaming gebouwde omgeving toegelicht. 

Wjjkgerichte verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving 

Wij wijzigen de Omgevingswet en de Gaswet i.v.m. de Klimaatakkoordafspraak over de wijkgerichte 

verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. Het wetsvoorstel, dat 

gemeenten de bevoegdheden geeft om de wijkgerichte aanpak vorm te geven en dat door het 

vorige kabinet in consultatie is gebracht, wordt voortgezet. 

31 Het artikel z-onderzoek op basis van de Wet financiele-verhoudingen heek de uitvoeringskosten van dit wetsvoorstel voor 

gemeenten in kaart gebracht. Financiele dekking van deze uitvoeringskosten voor gemeenten is voorwaardelijk voor 

invoering van de wet. De resterende dekking zal worden bezien tijdens de voorlaarsbesluitvorming 
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Eindnorm voor de energieprestatie van utiliteitsgebouwen 

Wil wijzigen het Besluit bouwwerken leefomgeving met als doel om een wettelijke eindnorm voor 

de energieprestatie van utiliteitsgebouwen in te voeren per 2050. 

Besluitvorming m WE's 

Wij wijzigen Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek om het makkelijker te maken laadpalen te plaatsen 

op parkeerplekken die in beheer zijn bij een vereniging van eigenaars. Het wetsvoorstel dat door het 

vorige kabinet in consultatie is gebracht, wordt voortgezet. 
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A51.1 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

•woefebruari 2022 17:09 

atspraak met sector over belofte Breman groei naar 300.000 warmtepompen per jaar 

Hol 

Hierbij nog even de beloofde reminder. 

De minister was vanochtend bij Breman, daar is blijkbaar aan de orde gekomen dat Breman heeft aangegeven dat zij 
In staat zijn om toe te groeien naar 300.000 warmtepompen per jaar. Boodschap vanuit Breman was dat we te lage 
ambities hebben en dat er meer mogelijk Is. 
De minister en zwaren natuurlijk meteen enthousiast. Eindelijk een sector die meer wil en ook meer denkt te 
kunnen realiseren. 

Conclusie: ~wil (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 wel fors meer dan dat we eerder In 
verschillende gremia gedeeld hebben. 

Groeten, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

Turfmarkt 147 

Postbus 20011 

T• 

2511 DP 

2500 EZ 

Den Haag 1 Zuid-20° etage 

Den Haag 

1 



A51.2 

5.1.2.e 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

5.1_2.e 

FW: EED - vervolg 

ndá 14 febrtlaH 2022 16:33 

5.1.2.e 

Ter info geel hieronder, goed nieuws! 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: maandag 14 februari 2022 15:48 

Aan; ;5-1.2.e @minbzk.nl>; 

•.1.z.e @min • z . n >; 

Onderwerp: RE: EED - vervolg 

5.1.2.e 

@minbzk.nl> 

minbzk.nl>; 

@minbik.nl> 

Van: minbzk.nl> 

`,.1 2 e 

Verzonden: maandag 14 februari 2022 15:43 

Aan: S. 1 2 a minbzk.nl>, - 

CC: 

@minbzk:nl> 
minbzk.nl> 

Onderwerp: EED - vervolg 

Hi 

Drie opvallende zaken n.a.v. het EED/RED overleg van net: 

5.1.2.e minbzk.nl>-

ZK gaat na wat dit betekent voor NL. Misschien is het goed om hier als BZK bij betrokken te zijn 

wat denk ? 

Met vriendelijke groet, 

mm 

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 

DG Bestuur, Ruimte en Wonen 1 Directie Bouwen en Energie 1 Bouwregelgeving en -kwaliteit 

Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 1 Z-toren, 20e verdieping 

Postbus 200111 2500 EA 1 Den Haag 



A51.3 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC-
Onderwerp-
Bijlagen: 

Urgentie: 

vn a• 18 e ruari 2022 12:29 

5.1.2.e 

FW: Kamervragen SO EPBD - antwoorden 5 en 29 
Schriftelijke vragen EPBD.docx 

Hoog 

Ha = 1 , en® 

Niets meer gehoord van® (die op cursus is), dus hierbij het antwoord op vraag 5 en 29 voor de leestijd van de rest van 
het DT. Alleen afgestemd met ', ' ® enM 

Groeten, 

Van: ._.1.2.e. 

Verzonden: donderde 

Aan: 
CC: 

5.1 
17 februari 202218:39 

@minbzk.nl> 
@minbzk.nl> 

Onderwerp: Kamervragen SO EPBD - nog opmerkingen? 
Urgentie: Hoog 

Hoi® 

In de schriftelijke vragenronde over de EPBD zaten ook een aantal vragen over hybride/NIP. Wil je meelezen op de 
antwoorden? (hieronder en in word in de bijlage). Ze zijn afgestemd met EZK en B&B (hybride) en metM(NIP). 
Deadline is morgen 11:00, daarna gaat het nog wel langs de rest van het DT begrijp ik, maar jij zal die leestijd niet in je 
agenda hebben vanwege je opleiding. 

Groeten, 

5. Tot slot zijn de leden van de CDA-fractie benieuwd hoe het kabinet ervoor gaat zorgen dat de Europese Commissie 
Nederland In staat stek de hybride warmtepomp via normering te stimuleren. 

i'Ot1Cepi 
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28. De leden van de D66-fractie vragen de Minister hoe de plannen uit het Fit-for-55 pakket voor de gebouwde 

omgeving zich verhouden tot de plannen uit het coalitieakkoord. Welke aanvullende maatregelen zijn er nodig om de 

reductie benodigd voor 60% reductie in Nederland te halen? (antwoord door EZK) 

29. Hoe kan het in het coalitieakkoord afgesproken nationaal isolatie programma en de verplichting tot hybride 

warmtepompen helpen deze plannen te halen en verder uit te breiden? (antwoord door ons) 

Van: i 5.1.2.e @minbzk.nl> 
Verzonden: woensdag 16 februari 202216:35 

Aan: minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Onderwerp: FW: Input vrijdag llu - beantwoording Kamervragen 50 EPBD 
Urgentie: Hoog 

@minbzk.nl> 

Ha®M22 

Ik zie datW er niet is. Pakken jullie deze vraag op dan? 

Groetjes 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: woensdag 16 februari 202216:30 
Aan: -minbzk.nl>;

5.1.2.e @minbzk ni>; 5.1.2.e ,  

5.1.2.e 

CC: 5.1.2 

@minbzk nl>; 
5.1.2.e 

@minbzk.nl>- 

@minbzk.nl>; 

.e DGMo 
@minbzk.nt>; 

L 

@minbzk.nl>; 

á.1.2.e 

Oaminbzk.nl>; 
@minbzk.nl>; 

Onderwerp: Input vrijdag llu - beantwoording Kamervragen 50 EPBD 
Urgentie: Hoog 

Beste collega's, 

2 

5.1.2.e 
minbzk.nl>; 

5.1.2.e 
L  

@minbzk.nl>; 

minbz 
(@minezk.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e @minbzk.nl>; 
5.1.2.e 

i 

@minbzk.nl>; 

5.1.2.e 

 • 

@minbzk,nb 
@minienw.ni) 5.7.2e @minienw.nl>; 

@minbzk.nl>- 
- - 5:1:2:e- . . ' •°•" @minbzk.nl. 

@minbzk.nl> 

5.1.2.e 



Zojuist hebben wij de 45 vragen binnengekregen voor het SO ten aanzien van het BNC-fiche over de EPBD. Zie 
hierover de bijlage en onderstaand overzicht. Aan jullie de vraag om hier een antwoord op te formuleren en/of mee te 
lezen. Deadline hiervoor Is vrijdag 11:00 uur. 

Overzicht 

# Partij Penvoerder Meelezer 

1 

2 

CDA 1 

CDA 2 

• 1.2.e 
t .e 

3 CDA 3 ;5.1.2.e 

4 

5 

CDA 4 

CDA 5 512'e 

6 

7 

8 

Cu 1 

Cu 2 

CU 3 

=+• 

SU 

5_i.2.e 

_. 
S_1.2.e 

9 

10 

11 

12 

CU 4 

Cu 5 

CU 6 

CU 7 

i12' 

5.12.e _ 

f . 12.e 

(lenW) 

t5. 1.2 e 

Woningmarkt collega's 

Woningmarkt collega's 

(EZK),~ 

5.1.2.e r 

,12`e 

151.2.e 5.1.2.e 

5.1.2.e' S_t2e 5.1.2.e 

5.1.2e g.«.z. ( lenW) 

15 L 1.2e 

L11..2e 

Woningmarkt collega's 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

SGP 1 

SGP 2 

SGP 3 

SGP 4 

SGP 5 

SGP 5 

SP 1 

SP 2 

SP 3 

SP 4 

SP 6 

SP 7 
SP 8 

SP 9 

D661 

D662 

D663 

D664 

D665 

D666 

D667 

D668 

D669 

D6610 

D6611 

D6612 

WD 1 

WD 2 

s+= 

3s. 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1Ze 

5.1 2.e 

5.12.e (EZK) 

12. (EZK) 

5.1.2.e 

S 1.2 

5 1.2.e 

5.1.2.e 

F.12.• 

ml, 
5.1_2.e 

02` 
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: l.). 0. 

. 1 . 

i.:.;:; ,.-; 

WD3 

W D 4 

WD5 

WD 6 

WD7 

41 

42 

43 

44 

45 

:5.1.2.e 

5 1.1 e 

5.1.2.e 

4 



Planning 
Vrijdag om 13:00 uur is er leestijd gepland bij de MT-leden zodat de SO-beantwoording maandagochtend bij de DG 
ligt. Daarna gaat het in de tas. Daarom willen we jullie vragen om vrijdan 11:00 uur de antwoorden (afgestemd met 
eigen MT-lid en indien nodig interdepartementaal) bi' en aan te leveren ver e-
mail. Als dit niet lukt, neem dan contact met ons op om te cij cen wat er moge ij < is. 

Als laatste zouden we jullie willen vragen om even een ontvancistbevestiginq te sturen als je deze mail hebt 
ontvangen en met de vragen aan de slag gaat. Dan weten wij dat de e-mail goed is ontvangen. 

Alvast veel dank en groeten, 

-en 

(11 Beoordeling Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen 1 Rapport 1 Rijksoverheid.nl 

[21 EUR-Lex - 32009L0125 - EN - EUR-Lex (europa.eu)  
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A51.4 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

18 e ruari 2022 16:38 

WlOnge u~ ~enng e 2.0 en preekpunten voor maandag bij dit 
agendaonderwerp 
RE: graag meedenken op wijkaanpak gelijkwaardigheid; Opties om de hybride 
warmtepomp te stimuleren via normering (2).docc Onderzoeksuitvraag 
normeringsopties versie 2.O.docx 

Hoi allemaal, 

Op basis van de opmerkingen van_. en■ heb ik een nieuwe slag gemaakt over de onderzoeksnotitie 
normering hybride. Bijgaand. Ik zou maandag in ons overleg graag bij de volgende punten expliciet stilstaan: 

1. Wat kunnen we een onderzoekbureau aan parameters meegeven voor de norm in beide scenario's? En is dat 
voldoende om een onderzoeksbureau te laten rekenen voorafgaand aan verdere doorrekening/uitwerking? 

daarbij goed om op te merken dat we tot nu toe in beide scenario's (nog) niet kijken"naar het normeren 
van e energieprestatie, maar naar het aandeel hernieuwbare energie, dat levert weer net andere eisen op 
natuurlijk. Dank in ieder geval vast voor je mail hieronder en fijn datje er bij bent maandag) 

2. Overige besluiten die voorafgaand aan onderzoeksuitvraag genomen moeten worden: 

Nr. Bespreekpunt Voorstel 

a. Op welke termijn meetje effecten? 2030 2035. 

b. Maken we een brede uitzondering? Dus 
overal waar het technisch, economisch, 
functioneel niet haalbaar is? 

Bespreken en indien nodig werkgroepleden delegeren 
om met een voorstel te komen. 

c. Welke termijn kiezen we voor vrijstelling 
vanwege warmtenet, bij hernieuwbaar 
eis bij ingrijpende renovatie is obv 
bijgaande onderbouwing voor 3 jaar 
gekozen. Wij houden het tot nu toe op 
10 jaar 

Bespreken en indien nodig werkgroepleden delegeren 
om met een voorstel te komen. 

d. Hoe gaan we om met groen gas? Dit irt 
bijmengverplidrting én mogelijkheid om 
middels groen gas aan hernieuwbaar eis 
te voldoen. 

Bespreken en indien nodig werkgroepleden delegeren 
om met een voorstel te komen. 

e. Welk natuurlijk moment kiezen we voor 
eisen aan ruimteverwarming? 
Verbouw/mutatie/installatie-
vervanging? 

Bespreken en indien nodig werkgroepleden delegeren 
om met een voorstel te komen. 

f. Welke jaartallen voor ingang zetten we 
in de scenario's? 

Bespreken en indien nodig werkgroepleden delegeren 
om met een voorstel te komen. 

ben jij er maandag bij eigenlijk? 1e zit natuurlijk niet regulier bij de werkgroep, dus vrees van niet. We zitten 
van 15.30-17:00 samen, dus als je ergens daartussen een halfuurtje hebt zouden we dan dit gezamenlijk kunnen 
bespreken. 

1 



m vwb jouw vraag hoe norm er juridisch uit komt te zien, dat zou ik willen oplossen door de brede notitie 

normering mee te sturen. Anders wordt deze weer zo lang en het staat al ergens. 

Goed weekend vast, 

Van: @rvo.nl> 

Verzonden: woensda : 16 februari 202219:53 

Aan: @minbzk.nl>-

>; @minbzk.ni>; 

Onderwerp: RE: Opzet onderzoeksuitvraag normering hybride 

@minezk.nl>- 

@minbzk.nl> 

De normering een Ingewikkeld traject. Diverse vragen kan je uitzetten, maar ze hebben wel met elkaar te maken. 

Als grote vragen om te beantwoorden zie Ik: 
• Hoe maak je een norm die effectief Is en past binnen de EU-regelgeving. Waarschijnlijk moet je eerst het 

principe hebben en mogelijk daarna een norm uitwerken, gebaseerd op bestaande (Internationale) normen. 
• Hoe ga je de norm In regelgeving verwerken? 
• Welke technieken en combinaties van technieken zijn mogelijk om aan de norm te voldoen? 
• Wat Is het effect van deze norm op de energievraag en CO2 uitstoot van de GO. 

Aandachtspunten bij de uitwerking zijn de verschillende sectoren binnen de gebouwde omgeving en mogelijke 
uitzonderingen. 

De opdracht lijkt nu te gaan over het laatste punt, maar dat Is niet te beantwoorden als je niet Iets zegt over de 
andere punten. Of het Is een hele ruwe berekening en die kan je zelf ook maken. 

Als het over de norm zelf gaat heb je de keuze om een norm te stellen aan de uitstoot van verwarmingsinstallaties of 
aan het gebouw. Dit zijn verschillende trajecten die ook In de regelgeving anders moeten worden aangepast. 

• Een norm aan verwarmingstoestellen zou je waarschijnlijk redelijk makkelijk kunnen relateren aan de 
prestatie van een verwarmingstoestel volgens het energie-etiket van een verwarmingstoestel en een 
eenvoudige aanvullende berekening. De norm zou bijvoorbeeld 100 gram/kWh kunnen zijn. Dat sluit mooi 
aan op de taxonomie. Dat Is wel een strenge eis. Een CV-ketel heeft nu ca. 220 gram/kWh. 

• Voor een norm aan een gebouw kan je niet aansluiten bij de plaatsing van een verwarmingstoestel en moet je 
een ander aangrijpingspunt hebben om de els te stellen. Het lijkt dan snel op het ultfaseren van slechte 
labels. De EBPD biedt de mogelijkheid om dat sneller te doen dan de minimumels van de EU. Dan Is het 
logisch om de norm te baseren op het label en de berekeningsmethode van het gebouwenergielabel. 

Dit is een hoofdindeling. Je kan dit natuurlijk verder verfijnen met meer varianten. 

Je kan ook belde routes bewandelen. De els aan het gebouw werkt minder direct positief op het plaatsen van een 
hybride warmtepomp. Dan Is plaatsing van PV-panelen mogelijk aantrekkelijker. 

heeft me uitgenodigd voor het overleg maandag, het lukt me om naar Den Haag te komen. 
Dan kan Ik meer toelichting geven. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Croeselaan 15 13521 BJ 1 Utrecht 
Postbus 8242 13503 RE ( Utrecht 

T+31 
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M+316 

www.rvo.nl 
@rvo.nl  

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 16 februari 2022 09:49 
Aan: 

@minezk.nl>; 
@rvo.nl>; 

@minezk.nl>; 

@minbzk.nl>; 
Onderwerp: RE: Opzet onderzoeksuitvraag normering hybride 

@rvo.nl>; 
@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Ha. 

Dank! Goede vragen. Ik zal in de volgende slag naar het eerste punt kijken. @- en M 
opnemen over het tweede punt (groen hieronder)? 

Dank en groeten, 

zouden jullie iets kunnen 

Van: @minezk.nl> 

Verzonden: woensdag 16 februari 2022 09:21 
Aan: 

(•minezk.nl>; 
@rvo.nb; 

@minbzk.nl>; _ @minbzk.nl>; 
(7rvo.nl>; 

@minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: Opzet onderzoeksuitvraag normering hybride 

Hoi~ allen, 

(Dminbzk.nl> 

Volgens mij een mooie basis! Ik de bijlage ook tekstsuggesties/opmerkingen van mijn kant. Denk de belangrijkste 
vragen die ik nog heb zijn: 

- Wat bedoelen we nu met normering (c.q. waar willen we scenario 1 en 2 juridisch gaan inhaken in het 
Nederlandse wet- en regelgeving), 
,Hoe hoog willen we-dan deze norm stellen? ( als voorbeeld:"verlagen van`20-kWhJm2/jaar naar 1(1 
Wh/m2/jaar? En wat doet dit voor de technische alternatieven die dan voorhanden zijn? 

wat zw••ij,•ls .rrlo„ge•jk•tPqh•ische_optle•,aip ••ut•ties• kv••r,ip_je 
rm 

get 4aan_voldó eun.ieuw 

Groet, 

M 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 14 februari 2022 12:23 
Aan: @minbzk.nl>; 

C@minezk.nl>; 
jarvo.nl>; Pminbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: Opzet onderzoeksuitvraag normering hybride 

Pminezk.nl>; 

C@minbzk.nl> 

He_ 

Merci voor het delen! Hierbij nog een aantal suggesties van mijn kant op de uitvraag. 
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Groet, 

Van: Prninbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 11 februari 202216:10 
Aan: CcDminezk.nl>; 

Prvo.nl>; 
@minbzk.nl>; Pminbzk.nl>; 

Onderwerp: Opzet onderzoeksuitvraag normering hybride 

Hoi allemaal, 

@rvo.nl>; 

L@minezk.nl>; 

L@minbzk.nl> 

Jullie hadden nog de opzet voor het onderzoeksvoorstel hybride normering van me tegoed. Bijgaand een 

basisdocument waar ik graag jullie visie/aanvullingen op zou ontvangen. 

Een paar afwegingen/voorstellen die ik even wil uitlichten: 
Voorstel om handhaving niet mee te nemen in extern onderzoek 

- Voorstel om de focus te houden op effecten in 2030, terwijl normering ook (juist) daarna impact zal hebben. 
Voorstel: groen gas uitsluiten van %hernieuwbaar onder normering ruimteverwarming, want anders haalt 

iedereen het altijd. 
Vraag: op welke momenten normeren we ruimteverwarming in aanvulling op 'ingrijpende verbouwing'? 

Voorstel: transactiemomenten. 
Vraag: wanneer je woningen uitsluit waar het functioneel niet kan, zijn dat dan ook woningen die eerst verder 

moeten isoleren? Voorstel: ja. 

Ik zie jullie commentaar graag tegemoet. Als het lukt om dat uiterlijk volgende week woensdag te doen, dan zal ik 
ervoor zorgen dat ik een nieuwe versie rondstuur voor onze bijeenkomst de 21'. 

@. en_ wie doet zon-op-dak norm bij E? 

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 verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband 
houdt reet 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. 
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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 verw )deren De Staat aanvaardt geen aansprakel Ikheid voor schade van we ke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested 
to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission 
of messages 

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

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal 

ondernemen. 

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

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

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

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

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

verzenden van berichten. 

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

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

are requested to inform the sender and delete the message. 

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

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dil bericht kan informatie be vatten 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 verwtderen De Staat aanvaardt geen aansprakelfkheid 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 transm,ssion 
of messages 
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AS1.S 

5. .2.e 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

woen ag 1f•februari 2022 09:26 

RE. graag meedenken op wijkaanpak gelikwaardigheid 

11. De leden van de D66-fractie constateren dat de voorgenomen eis niet geldt wanneer er aantoonbaar binnen drie 
jaar wordt aangesloten op een warmtenet. Deze leden vragen waarom voor deze termijn Is gekozen, en of er ook is 

overwogen het voomemen tot aansluiting op een warmtenet voldoende te laten zijn? 

De REDII staatde lidstaten toe datde verplichting onder meer kan worden verwezenlijkt middels 
efficiënte stadsverwarming en -koelingdievoor een aanzienlijk aandeel uit hernieuwbare 
energie en a fva hmrmte en -koude wordt geproduceerd. In overleg met de kla nkbordgroep is 
ervoor gekozen om van deze mogelijkheid gebruikte maken. Er is voor een `gaste termijn" van 3 
jaar vooraansluiting op een warmtenet gekozen, omdat aannemelijk is datde gebouweigenaar 
dit kan aa ntonen met documenten, zoals een overeenkomst met het warmtebedrijf. Indien deze 
termijn langer zou zijn, kan eengebouweigenaar dit nietgoed aantonen bi de bevoegde 
gezagen vanwege de onzekerheid die een langere termijn met zich meebrengt. Ook wordt het 
steeds onzekerder of er daadwerkelijk aangesloten wordt op een warmtenet naarmatede 
beoogde termijn van aansluiting van het gebouw op het warmtenet verder inde toekomst ligt. 
Dit gegeven is meegewogen inde termijn vooraansluiting op een warmtenet inde uitzonderirg. 
Er is daarom gekozen om het voornemen tolaansluiting op een warmtenet zonder dat dit 
aantoonbaar is niet voldoende te laten zijn om aan de verplichting te voldoen. 

Beantwoording Kamervragen over ontwerpbesluit hernieuwbare energie bij insriipende renovatie I Kamerstuk I  
(táksoverheid.nl  

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 16 februari 2022 09:20 

Aan: 
Ce- 

5. 1.2.   e  • mInbzk.nl> 
@minbzk,nl>, 

5.1.2.e 
@minbzk.nl>; 

minbzk.nl> 

á.1.2.e 

5.1.2.e @minbzk.nl>; 

Onderwerp: FW.- graag meedenken op wijkaanpak gelijkwaardigheid 

H 5. .2.e 

Wil jij even meedenken over de termijn die we hierin opnemen? (als een warmtenet binnen x jaar niet komt kun je ook 

hybride nemen). 
Benieuwd hoe jij dit ziet In ieder geval en dank vast! 

concept 

Groeten, 
5.1 2e 

Van: 

Verzonden: woens 

AA n: 

(àminbzk.nt> 

ruari 2022 09:17 

@minbzk.nb; minbzk.nl> ' 

CC: {a' Minbzk.nl>  

Onderwerp: RE: graag meedenken op wijkaanpak geljikwaardigheïd 

Hol 



5-1-211 had dit wel al bij me uitgezet (en me er aan herinnerd), we zijn ook begonnen met een zin, maar In de hectiek 
Is - at even blijven liggen. 
Bt • aand in leder • eval een eerste opzet 

concept 
In leder geval twee opties als eerste denkrichting. 
0 = - hebben jullie aanvullingen? 

Groeten, 

• 

concept 

Van: 5.12.e (Mminbzk.nl> 

Verzonden: woensda: 16 februari 2022 09:08 

Aan: 5.1.2.e t@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
nl> 

Onderwerp: graag meedenken op wijkaanpak gelijkwaardigheid 

Urgentie: Hoog 

@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Collega's, 

Ik dacht dat 5.1 z-e nog wel aangehaakt is bij een kernteam inzake uitwerking klimaatakkoord, maar vanM en 5-1.2-e 

denk ik dat niet? Wij zijn bezig met een notitie over gelijkwaardig alternatief van het in een wijkgerichte aanpak 
aangewezen duurzame alternatief voor aardgas, in wijken waar mensen van het gas af moeten. 

Idee is om sowieso het overstappen op een andere fossiele bron in principe uit te sluiten. Bijgevoegd onze notitie. 
5.1.2.e dacht dat jullie daar wellicht nog opmerkingen bij konden hebben (o.a. vanuit Hybride warmtepomp etc). A.s. 
vrijdag om 9u bespreek Ik met een aantal collega's hoe een volgende slag gemaakt kan worden. Als ik dan reactie van 

jullie heb, zou helpen. 

Het gaat erom dat gelijkwaardigheid open staan en wat we als randvoorwaarden aan gemeenten meegeven voor de 

beoordeling of iets gelijkwaardig is en de instructie dat ze gelijkwaardigheid mogelijk moeten maken. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Bouwen en Energie 
Afdeling Bouwregelgevingá Bouwkwaliteit 
Turfmarkt 147 12511 DP I Den Haag) Zuidtoren 20• verdieping 
Postbus 20011 1 2500 EA ( Den Haag 

M 5.1.2.e 

5.1.2.e 
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A51.6 

5.1.2.e 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

® 

donderda 17 februari 2022 11 • 9 

5.1.2.e 

REbeantwoording Kamervragen SO EPBD - opzet vraag 5 normering hybride 

De tekst die er staat lijkt mij ook prima. Allicht goed om aan te verwijzen naar wanneer er een verdere toelichting gaat 

komen over regulering hybride? 

M 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: donderdag 17 februari 202211:38 

5.1.2.eAan: 

CC: 
5.1.2.e 

Onderwerp: RE: beantwoording Kamervragen SO EPBD - opzet vraag 5 - normering hybride 

Hol, 

ujkt mij prima antwoordt. En als reactie op de vraag van 5.1.2_e we kunnen voor factor ̀lijd" link met het KA leggen 
waarin staat dat het pas kan vanaf 2025 om Iets van richting te geven? 

"Ter versnelling van deze ontwikkeling kunnen na 2025 verdere prestatie-eisen aan technische verwarmingsinstallaties worden 
overwogen, passend binnen EU-regelgeving. Dit zal worden besproken in het sectorale Borgingsoverieg." 

Groet, 

Van: 5.1.2.e Riminbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 februari 202211:26 

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

CC @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: beantwoording Kamervragen SO EPBD - opzet vraag 5 - normering hybride 

5.1.2.e 

Ja, ik vraag me alleen af of CDA niet ook al wil weten of het nog jaren gaat duren, of dat we dit nu al kunnen oppakken. 

Kunnen we hier niet nog iets over zeggen? 

Als je wacht tot het voorstel definitief is, waarna je pas het nationale implementatie traject start, dan zitten we in 2025 

of misschien zelfs 2026. 

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 februari 202210:21 

Aan: 

CC: 

G • • e j@minezk.ni>; G - . •j . e minbzk.ni> 

@minbzk.nl>J • 141 " 1 .nl>; J L 

Onderwerp: beantwoording Kamervragen SO EPBD - opzet vraag 5 - normering hybride 

I 



Ha 5.í2.e 

Dank voor je input. Hierbij verwerkt. Was dit watje bedoelde? 

wil jij meelezen op deze opzet voor het antwoord op vraag 5 over normering hybride? 

Groeten, 
1.2 e 

• 

5. Tot slot zijn de leden van de CDA-fractie benieuwd hoe het kabinet ervoor gaat zorgen dat de Europese Commissie 

Nederland in staat stelt de hybride warmtepomp via normering te stimuleren. 

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 februari 2022 08:40 
Aan: @minbzk.nl>; 5.1.2.e (áminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Input vrijdag llu - beantwoording Kamervragen SO EPBD 

Prima! Misschien nog 1 zin toevoegen dat NL dus op basis van dit voorstel mag normeren aan de 
vraagkant vd markt + handhaving, en niet aan de aanbodkant in de vorm van een verkoop verbod. 

En Misschien iets over planning. Kunnen we daar nu al mee starten of pas 1. Als het voorstel de 
onderhandelingen haalt en 2. We daarna pas kunnen implementeren (ben je een paar jaar verder). 

Verzonden met BlackBeny Work~.blackberrv.com) 

Van:' 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: 16 feb. 202217:38 
Aan:' minbzk.ni>; ' 5.1.2.e @minbzk.ni> 

Onderwerp: RE: Input vrijdag llu - beantwoording Kamervragen 50 EPBD 

Ha L en a.1.2 e 

Hierbij mijn conceptantwoord op vraag 5. Willen jullie even meelezen? Is de passage over Ecodesign handig of geven we 
daar eigenlijk te veel informatie? 

Groeten, 
5.12.e 

5. Tot slot zijn de leden van de CDA-fractie benieuwd hoe het kabinet ervoor gaat zorgen dat de Europese Commissie 

Nederland in staat stelt de hybride warmtepomp via normering te stimuleren. 

z 



Van: 5.1.2.e 

Verzonden: woensdag 16 februari 202216:30 

Aan: t^ -1 r) • minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
@minbzk.nl>; 

2.e @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nt>; 
DGMo i á.1.2.e 

@minbz .n >; 

@minbzk.nb 

@minienw.nl) 
@minbzk.nl>; 

>I •. 
5.1.2.e @minbzk.nl>; 

@mïnezk.nl>; r5. i.2.e 

  15.1.2.e @minbzk.nl>; 

@minbzk.nt>; 5.12e 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; _ á.1.2.e_ 
Onderwerp: Inpp ut vrijde vrijdag  Kam 11u - beantwoording g eivragen SO EPBD 

Urgentie: Hoog 

@ minbzk.nl>; 

•txlminbzk.nl> 

5,12e @minienw.nl>; 

5.1.2.e @minbzk.nl>; 

Beste collega's, 

Zojuist hebben wij de 45 vragen binnengekregen voor het SO ten aanzien van het BNC-fiche over de EPBD. Zie 
hierover de bijlage en onderstaand overzicht. Aan jullie de vraag om hier een antwoord op te formuleren en/of mee #e 
lezen. Deadline hiervoor is vriidaQ 11:00 uur. 

Overzicht 

——0 0 
1,,20 20 
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SP 1 
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SP 4 
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SP 8 
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D661 

D662 

D663 
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D665 

D666 

D667 

D668 

D669 
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WD 1 
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WD 3 
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WD 5 
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(EZK) 

(EZK) 

■ 
Woningmarkt collega's 

om 

Woningmarkt collega's 

Woningmarkt collega's 

(EZK), 

(lenW) 



Planning 
Vrijdag om 13:00 uur is er leestijd gepland bij de MT-leden zodat de SO-beantwoording maandagochtend bij de DG 
ligt. Daama gaat het in de tas. Daarom willen we jullie vragen om vri'da j1:.00 uur de antwoorden (afgestemd met 
eigen MT-lid en indien nodig Interdepa rtementaal) bij, en aan te leveren per e-
mail. Als dit niet lukt, neem dan contact met ons op om te kijken  wat er moge tiij k s. 

Als laatste zouden we jullie willen vragen om even een ontvangstbevestiging te sturen als je deze mail hebt 
ontvangen en met de vragen aan de slag gaat. Dan weten wij dat de e-mail goed Is ontvangen. 

Alvast veel dank en groeten, 

M en 5.rs. 

lu •jche-4-herdenin$-richtlijn-betreffend~ergieprrstatie-gebotrwen,pd f 

Dit beticht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Inden u riet de geadresseerde bent of dit bencht abusieveig7c aan u is toegezonden, wordt u 
verzacht dat aan de afzender te melden en het bericht te verve~ De Staat aanvaardt geen aansprakel jëcjreëd voor schade, van weke aard ook, de verband 
houdt met risico's verbandere aan het ~whisch verzenden van berichten. 
This message may contain irftmation that is not Intended for you. If you are nat the addressee or if tins message was sent to you by mistake, you are requested 
to bifort the sender and delete the message. The State aars no liability for damage of any kind nest ift from the risks inherent in the electronic b.0 a idssion 
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 kart 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 verve jdereri De Staat aanvaardt geen aansprakel scheid voor schade, van me ke aard ook, die verband 
houdt met ~s verbonden aan het elektronisch verzenden van beridhèett. 
This message may contain information that is not intended for vou. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested 
to reform 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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A51.7 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 

Aan: 
Onderwerp: 

on era 17 ebruari 2022 15:07 

•; 
RE: 50 EPBD - vraag 25 SP 5.1.2.e 

Ha 5.1.2_e 

5.1.2.e 5.12.e 

Het tweede deel (vanaf 'om andere lidstaten') lijkt me te voorbarigen daar weet ik eerlijk gezegd niets van. Over het 
bezien of we proactief gaan pleiten samen met andere LS (alinea 1) ook niet echt, maar als dat loopt prima om het op te 

schrijven natuurlijk. Zegt mij in ieder geval niets. Verder geen opmerkingen) . 

Groeten, 
;:. 

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 februari 202214:12 
Aan: á.1.2_e 5,1_2,e @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 5.1.2.e 

@minezk.nl>; 
Onderwerp; RE: SO EPBD - vraag 25 SP 

@minezk.nl> 

Hetzelfde geldt voor dit antwoord. Merci! 

De leden van de SP-fractie vragen wat voorde minister een gewenste en haalbare datum is voor het stoppen met 

verstrekken van subsidie aan fossiele brandstofinstallaties in Europees verband. Op welke wijze probeert de minister de 
andere lidstaten te bewegen naar het versneld subsidiëren van bijvoorbeeld hybride warmtepompen? 

concept 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: donderdag 17 februari 202213:49 

Aan: Pminbzk.nl>; 
minezk.nl> 

Onderwerp: 50 EPBD - vraag 42 VVD 

5.1.2eminbzk.nl>;5.1.2.e 

Ha, 

Graag stem ik onderstaand antwoord met jullie af. Ontvang graag Input vóór morgen 10u. Merel! 

1 



De leden van de WD-fractie vragen de minister hoe andere lidstaten omgaan met de verduurzaming van verbrandings-
en koelinstallaties. Dit omdat sommige lidstaten op dit moment juist een verbetering doormaken door het overstappen 
naar verwarming middels gasgestookte installaties en dit voorstel juist beoogt om nu stappen te gaan zetten in het 
afbouwen van fossiele verbrandingsinstallaties., 

Met vriendelijke groet, 

J p 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en KorinkukpcsrelsUes 

DO Bestuur, Ruhnte en wonen I Directie Bouwen en Energie 1 Bouwreget8avin@ en 4twaliteit 

Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 1 Z-toren, 20e verfli ng 

Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

E: 'iá@minbzk.nl 
T: 003 1(0 

i 
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A51.8 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: RE Versnelling hybride warmtepompen 

februari 2022 09:14 MonIMPo 

ik ga wel even navragen via communicatie 
Van:- .,,..  

Verzonden: donderdag 17 februari 2022 09:14 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Versnelling hybride warmtepompen 

Nee weet ik niet.... 
Verzonden met B1ackBerry Work 

(www.blackbenycp!nj 

Van: 
Datum: on er a_ i e 
Aan: 
Kopie: 
Onderwerp: FW: ersne 
Hol M, 

~ bzk,gl> 
:13 AM 
r p)„ " - bzk.nl> 

! 'nbzk.n> 
g e y e warmtepompen 

Even een andere vraag: weet jij wie dat werkbezoek heeft georganiseerd? Dan leg ik even contact, zodat we de 
volgende keer kunnen meekijken op de voorbereiding en wat Informatie over hybride kunnen meegeven. 
Groeten, 

m 
Van: Ca?minezk.ni> 

Verzonden: donderdag 17 februari 2022 08.40 
Aan: minezk.ni>; 
 - minbzk.nl> 

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

CC @minbzk.nl>; (Mminbzk.nl>, 
Prninezk.nl> 

Onderwerp: RE: Versnelling hybride warmtepompen 
Dag allen, 
zojuist even metM gebeld. Gezien het onderwerp lijkt het ons wenselijk een gesprek te organiseren met EZK, 
BZK, Techniek Nt ranche installateurs), Breman (gezien zij dit In gesprek hebben aangegeven) en de Nederlandse 
Verwarmingsindustrie (branche fabrikanten). Daarnaast de Insteek om het allereerst op te pakken op nivea~- 

gaat secretariaat vragen hiervoor tets In te plannen. En wij zullen op korte termijn de voorbereiding richting 
u e hiervoor oppakken. 
Groet, 

M _ 
Van: minezk.nl> 

Verzonden: woensdag 16 februari 202219:18 
Aan: - 

Oaminbzk.nl> 
minbzk.nl>; - -  Ca)minbzk.nt>; 

CC: @minbzk.nl>; (@minbzk.ni>; 

(@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Versnelling hybride warmtepompen 

Goed dat. in de loop zit. 

1 



Als we het gesprek op medewerkers niveau insteken dan graag. erbij. CO welke counterparts horen hierbij uit 

de sector? 
Als MT niveau gewenst is lijkt het me interessant om zelf deze wereld ook eens te leren kennen en schuif ik graag aan. 

Groet 

Van: Prninbzk.nl> 
Datum: 16 februari 2022 om 16:26:14 CET 

Aan: (@minbzk.nl>,_ 

CC: 
@minbzk.nl> 

Pminbzk.nl>, 
Prninezk.nl>

 _ 

Onderwerp: RE: Versnelling hybride warmtepompen 
Hi allen 

Pminezk.nl>, 

minbzk.nl>, 

Even - van TNL gebeld. Hij herkende dit signaal niet, maar gaat navragen hoe dit precies gelopen is. 
En komt met een paar namen voor het gesprek. 
Groeten 

Van:- •(Pminbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 16 februari 2022 15:53 

Aan: 

CC: minbzk.nl>; 
@minezk.nl>; 

Pminbzk.nl>; 
r?« minbzk.nl> 

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

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 verve jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van benchten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake. you are requested 
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 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. 
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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 belicht 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 verw jderen 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 
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De VVD-fractie 

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van het fiche 
Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen en hebben 
hierover nog enkele vragen/opmerkingen. 

Vraag 1 
De leden van de VVD-fractie lezen dat het kabinet het voorstel steunt, 
maar dat het kabinet op onderdelen flexibiliteit wil voor lidstaten van de 
Europese Unie (EU) met betrekking tot aanpassingen, omdat een aantal 
maatregelen te vergaand en te gedetailleerd is in relatie tot het behalen 
van de doelen van dit voorstel. Deze leden vragen hoe de Europese 
Commissie heeft gereageerd op deze bezwaren. Kan de Minister het 
krachtenveld schetsen rondom de bezwaren van het kabinet bij het 
richtlijnvoorsteP-

Antwoord vraag 1 
De inhoudelijke besprekingen in Brussel over het EPBD-voorstel zijn nog 
niet gestart, dus het kabinet heeft nog geen inhoudelijke reactie gegeven 
richting de Europese Commissie en andere lidstaten. Tot nu toe heeft de 
Europese Commissie twee algemene presentaties gegeven over het 
EPBD-voorstel en het Impact Assessment voor lidstaten, waarbij lidstaten 
de mogelijkheid hadden om verduidelijkende vragen te stellen. Uw Kamer 
wordt geïnformeerd over het krachtenveld via de reguliere brief aan de 
Kamer over het Fit-for-55-pakket. 

Vraag 2 
De leden van de VVD-fractie lezen dat het kabinet het voorstel om nieuwe 
gebouwen vanaf 2030 volledig emissievrij te laten zijn een positief 
ambitieuze standaard vindt. Het kabinet geeft aan dat voor een aantal type 
gebouwen, zoals hoogbouw of sommige vormen van maatschappelijk 
vastgoed, het nog niet duidelijk is of er altijd voldaan kan worden aan de 
nieuwe norm. Het kabinet wil op basis van een nader onderzoek bezien of 
uitzonderingen mogelijk moeten worden. Deze leden vragen of dit een 
onderzoek is dat zich op Nederland toespitst of dat het een EU-breed 
onderzoek is. 

Antwoord vraag 2 
Het EPBD-voorstel biedt ruimte voor lidstaten om uitzonderingen op de 
nieuwbouwstandaard te formuleren voor situaties waarbij het technisch 
niet haalbaar is, gelet op de nationale context. Het onderzoek zal zich 
toespitsen op Nederland. 

Vraag 3 
De leden van de VVD-fractie vragen de Minister hoeveel ruimte deze 
richtlijn geeft voor nationale interpretatie van de voorstellen. Hoe gaat de 
Minister om met het verplichte karakter van de EU-regels die bepalend 
zijn bij het eigen woningbezit, dit omdat de nationale inzet juist ziet op het 
bieden van (financiële) ondersteuning en normering in plaats van 
verplichting? 

Antwoord vraag 3 
Ontzorging en financiële ondersteuning van woningeigenaren zijn 
inderdaad zeer belangrijke en kernelementen in mijn aanpak voor de 
verduurzaming van woningen, zeker in deze vroege fase van de energie-
transitie. Ik werk deze elementen nader uit in het programma verduur-
zaming gebouwde omgeving dat ik begin mei zal presenteren. Normering 
om de slechtst presterende woningen uit te faseren is op termijn 
onvermijdelijk om de energietransitie in de gebouwde omgeving te laten 
slagen. Alle gebouwen dienen immers klimaatneutraal te zijn in 2050. 
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Ten aanzien van het EBPD-voorstel acht het kabinet het niet aan de 
Europese Commissie om detailregelgeving te formuleren voor huiseige-
naren in deze fase. Er moet voldoende flexibiliteit zijn voor lidstaten om 
zelf te kunnen bepalen of en wanneer normering gerechtvaardigd is. Het 
kabinet zal dit aan de orde stellen bij de Commissie. Het definitieve 
voorstel van de EPBD is afhankelijk van de uitkomsten van de onderhan-
delingen met andere lidstaten en de Europese Commissie die nu zijn 
gestart. Na afronding van de onderhandelingen duurt het nog enkele jaren 
voordat de nieuwe regels worden geïmplementeerd in de nationale 
regelgeving. 

Vraag 4 
De leden van de VVD-fractie vragen de Minister hoe andere lidstaten 
omgaan met de verduurzaming van verbrandings- en koelinstallaties. Dit 
omdat sommige lidstaten op dit moment juist een verbetering doormaken 
door het overstappen naar verwarming middels gasgestookte installaties 
en dit voorstel juist beoogt om nu stappen te gaan zetten in het afbouwen 
van fossiele verbrandingsinstallaties. 

Antwoord vraag 4 
Het klopt dat sommige lidstaten voor een deel van de gebouwen een 
tussenstap voorziet naar aardgasgestookte installaties. Dit betreft 
gebouwen die nu verwarmd worden via het gebruik van minder schone 
fossiele brandstoffen als stookolie of steenkool. Bijvoorbeeld in Duitsland 
wordt momenteel nog ongeveer een kwart van de gebouwen verwarmd 
met stookolie. Deze gebouwen zijn vaak niet op korte termijn of niet op 
kostenefficiënte wijze geschikt te maken voor bijvoorbeeld lagetempe-
ratuur warmteoplossingen. Dit Iaat onverlet dat de EU het doel heeft om 
een klimaatneutrale gebouwde omgeving te hebben per 2050. Alle 
lidstaten dienen daarom het gebruik van fossiele brandstoffen af te 
bouwen en te vervangen door duurzame energiebronnen. Ook aardgas is 
een fossiele brandstof en het gebruik ervan zal dus worden afgebouwd 
richting 2050. Lidstaten die al actief bezig zijn met het uitfaseren van 
aardgasgestookte installaties zijn onder meer Frankrijk, Denemarken en 
Oostenrijk. 

Het EPBD-voorstel bevat een inspanningsverplichting om maatregelen te 
treffen om per 2040 fossiele brandstoffen uit te faseren bij het verwarmen 
en koelen van gebouwen. Ook mogen lidstaten vanaf 2027 geen subsidie 
meer verstrekken voor fossiele brandstofinstallaties. Het is nog niet 
bekend hoe andere lidstaten deze onderdelen van het EPBD-voorstel 
beoordelen in het licht van hun nationale context. 

Vraag 5 
De leden van de VVD-fractie lezen dat het kabinet knelpunten voorziet in 
de uitvoering als gevolg van onvoldoende beschikbare capaciteit van 
personeel en materialen. Deze leden onderschrijven die zorg. Zij vragen 
welke mogelijkheden de Minister heeft om de Europese Commissie 
voldoende rekenschap te geven van de gevolgen van de aanbodkant van 
de markt. In hoeverre zouden individuele lidstaten kunnen worden 
afgerekend op een gebrek aan capaciteit en, als gevolg daarvan, het niet 
behalen van de gestelde doelen? 

Antwoord vraag 5 
De huidige krapte in de arbeidsmarkt raakt ook de bouw-, techniek- en 
installatiesector, die ook in de periode voor de coronacrisis al te maken 
had met structurele tekorten. Dit vormt inderdaad een Mogelijk knelpunt 
voor de ambities in de EPBD, zoals ook door PBL en CPB aangegeven in 
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hun analyses van het coalitieakkoord.' Uit de impactanalyse van de 
Europese Commissie blijkt dat er voor de extra ambities in het Fit-for-55-
pakket een additionele behoefte zal ontstaan in de renovatiesector van 
175.000 tot 350.000 personen in de EU. Bovendien is beschikbaarheid van 
personeel met de juiste vaardigheden een uitdaging in vrijwel alle 
lidstaten. Het UWV berekende dat er op dit moment in Nederland 46.000 
vacatures zijn in de energietransitie in de gebouwde omgeving.' De 
personeelskrapte in deze sectoren heeft daarom mijn specifieke aandacht 
bij de uitwerking van het Commissievoorstel en in mijn eigen beleidspro-
gramma's die nu in ontwikkeling zijn. Ik ben daarnaast nauw betrokken bij 
het actieplan Groene Banen dat momenteel wordt uitgewerkt door de 
Minister van Economische zaken ende Minister voor Klimaat en Energie. 
Uw Kamer wordt hier voor de zomer over geïnformeerd. 

In hoeverre een individuele lidstaat wordt afgerekend op het niet behalen 
van de gestelde doelen, is aan het oordeel van de Europese Commissie. 

De Commissie kan op grond van artikel 258 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU) een inbreukprocedure starten, 
indien zij van oordeel is dat een lidstaat een op hem rustende verplichting 
niet is nagekomen. De Commissie zal hierover een met redenen omkleed 
advies uitbrengen, nadat zij de betreffende lidstaat in de gelegenheid 
heeft gesteld om zijn opmerkingen te maken. Indien de betrokken lidstaat 
dit advies niet binnen de door de Commissie vastgestelde termijn opvolgt, 
kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van 
de Europese Unie. Op grond van artikel 260 VWEU geldt dat dit uitein-
delijk kan resulteren in een veroordeling van het EU-Hof en kan leiden tot 
oplegging van boetes en dwangsommen wanneer de verplichting nog 
steeds niet wordt nagekomen. 

Het is uiteraard niet mijn intentie om het aan te laten komen dat de 
Europese Commissie een procedure moet starten. Nederland heeft zich 
gecommitteerd aan het Europese doel van emissiereductie, teneinde 
klimaatopwarming tegen te gaan. 

Vraag 6 
De leden van de VVD-fractie vragen in hoeverre de Minister op de hoogte 
is van aanvullende maatregelen die zijn voorgesteld door andere lidstaten 
of het Europees parlement, bovenop het voorstel van de Europese 
Commissie. Is bij de Minister bekend welke zaken de andere lidstaten 
willen afzwakken? 

Antwoord vraag 6 
Er zijn nog geen aanvullende maatregelen voorgesteld door andere 
lidstaten of het Europees parlement ( EP) ten aanzien van de EPBD. 
Lidstaten zullen in aanloop naar de zomer de eerste tekstvoorstellen 
indienen bij de Commissie naar aanleiding van inhoudelijke discussies in 
de Raadswerkgroep Energie. De rapporteur in het EP ten aanzien van de 
EPBD zal de komende maanden werken aan het ontwerprapport. Er is 
naar verwachting voor de zomer meer duidelijkheid over voorgestelde 
amendementen van het ER 

Vraag 7 
De leden van de VVD-fractie stellen in het kader van het behandelvoor-
behoud een aantal informatie-afspraken voor. Om te beginnen stellen 
deze leden voor dat de Minister per kwartaal een verslag stuurt over de 

' PBL — Reflectie op de leefomgevingsthema's in het coalitieakkoord 2021-2025en 
CPB — Analysecoalitieakkoord 2022-2025 

Z Klimaatbanen in de gebouwde omgeving (werk.nl) 
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voortgang van de onderhandelingen, het krachtenveld en eventuele 
aanpassingen van de Nederlandse inzet naar aanleiding van het verloop 
van de onderhandelingen. Daarbij informeert de Minister de Kamer ook 
over het standpunt van het Europees parlement. Daarnaast stellen zij voor 
dat als er in de Raad op ambtelijk niveau een akkoord is bereikt over de 
voorstellen, de Kamer daarover per brief geïnformeerd wordt, ruim 
voordat het akkoord politiek wordt bekrachtigd. Tot slot stellen zij voor dat 
de Kamer ruim voorafgaand aan de definitieve formele besluitvorming 
geïnformeerd wordt over de uitkomsten van de trilogen. Kan de Minister 
reageren op deze voorstellen? 

Antwoord vraag 7 
Uw Kamer ontvangt elke zes weken van de Minister voor Klimaat en 
Energie een brief per raadsformatie met daarin een stand van zaken 
omtrent de onderhandelingen over de verschillende voorstellen die onder 
het Fit-for-55-pakket vallen, waaronder het EPBD-voorstel. Daarnaast 
wordt uw Kamer op de gebruikelijke wijze geïnformeerd over de Raden. Ik 
zal er zorg voor dragen dat de gevraagde informatie hierin wordt 
meegenomen. 

Vraag 8 
De leden van de VVD-fractie vragen tot slot wat het beoogde tijdspad is 
voor de onderhandelingen en besluitvorming. 

Antwoord vraag 8 
De Commissie heeft inmiddels twee algemene presentaties gegeven van 
het EPBD-voorstel en het Impact Assessment voor de lidstaten. Vanaf 
maart starten de inhoudelijke besprekingen in Brussel. Afgaande op de 
behandeling van andere voorstellen in het Fit-for-55-pakket is de 
verwachting dat de Commissie rond de zomer een eerste revisie van het 
voorstel zal presenteren, waarna een tweede ronde onderhandelingen 
start. Mogelijk leidt dit eind dit jaar of in het eerste semester van 2023 tot 
Raadsconclusies, die daarna bekrachtigd moeten worden door het 
Europees parlement. 

De D66-fractie 

De leden van de D66-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de 
stukken behorende bij het schriftelijk overleg over het fiche Herziening 
richtlijn energieprestatie gebouwen. Deze leden zijn enthousiast over de 
plannen om de gebouwde omgeving te verduurzamen en roepen de 
Minister op tot een positieve basishouding voor deze plannen. 

Vraag 9 
De leden van de D66-fractie vragen de Minister hoe de plannen uit het « Fit 
for 55»-pakket voor de gebouwde omgeving zich verhouden tot de 
plannen uit het coalitieakkoord. Welke aanvullende maatregelen zijn er 
nodig om de 60% reductie in Nederland te halen? Hoe kunnen het in het 
coalitieakkoord afgesproken nationaal isolatieprogramma en de 
verplichting tot hybride warmtepompen helpen deze plannen te halen en 
verder uit te breiden? Hoe voorkomt de Minister dat de plannen uit 
Europa en uit het coalitieakkoord te veel naast elkaar bestaan en in het 
slechtste geval zelfs elkaar zullen tegenwerken? 

Antwoord vraag 9 
Het kabinet ziet de plannen uit het Fit-for-55 pakket in grote lijnen als een 
steun in de rug voor het beleidsprogramma dat nu wordt uitgewerkt. Dit 
beleidsprogramma, waarvan het nationaal isolatieprogramma en de 
beoogde normering om de uitrol van hybride warmtepompen onderdeel 
zijn, zal het kabinet aanbieden aan het PBL ten behoeve van de KEV2022. 
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Als uit de inschatting van de effecten blijkt dat bijstelling en/of herijking 
nodig is ten opzichte van het coalitieakkoord, zal uw Kamer bij 
klimaatnota worden geïnformeerd over de wijze waarop het kabinet 
hieraan invulling wil geven. 

Het is de inzet van het kabinet dat beleid vanuit het coalitieakkoord en 
voorstellen uit het Fit-for-55-pakket elkaar versterken bij het behalen van 
de klimaatdoelstellingen. Het uitgangspunt hierbij is dat maatregelen op 
EU-niveau noodzakelijk zijn voor het realiseren van energiezuinige en 
emissievrije gebouwen en om de energietransitie in de gebouwde 
omgeving te versnellen. Om te voorkomen dat plannen te veel naast 
elkaar kunnen bestaan, zal ik tijdens de onderhandelingen in Brussel 
pleiten voor voldoende ruimte voor lidstaten om nationaal maatwerk te 
kunnen leveren bij de implementatie van nieuwe verplichtingen, zodat 
deze passen bij het reeds in gang gezette beleid. Anderzijds houd ik bij de 
uitwerking van de plannen uit het coalitieakkoord voor de verduurzaming 
van de gebouwde omgeving waar mogelijk al rekening met de voorstellen 
uit het Fit-for-55-pakket, zoals de mogelijke aangescherpte vereisten die 
voortvloeien uit het EPBD-voorstel. 

Vraag 10 
De leden van de D66-fractie realiseren zich dat de plannen uit de Richtlijn 
betreffende energieprestatie van gebouwen vergaande impact hebben op 
onze gebouwde omgeving en daarmee op hoe we wonen en werken. 
Huizen worden comfortabeler met lagere energierekeningen, maar deze 
leden sluiten hun ogen niet voor de hoge kosten die gepaard kunnen gaan 
met deze vergaande renovaties. Voor hen is het cruciaal dat iedereen mee 
kan komen en kan profiteren van een comfortabel huis. Wat zijn de 
implicaties van deze plannen voor lage- en middeninkomens? Hoe zorgt 
de Minister dat verduurzamingsmaatregelen toegankelijk worden voor 
iedereen? Wat is het gevolg van deze richtlijn voor huurhuizen? Hoe 
voorkomen we dat de kosten voor verduurzaming de huurprijzen 
verhogen? Kan de Minister bij het beantwoorden van deze vraag 
onderscheid maken tussen sociale huur en particuliere huur? 

Antwoord vraag 10 
Het is cruciaal dat iedereen mee kan doen aan de energietransitie in de 
gebouwde omgeving. In het coalitieakkoord is daarom opgenomen dat er 
in het bijzonder aandacht is voor lage- en middeninkomens. Verduurza-
mingsmaatregelen zorgen ervoor dat het energieverbruik daalt en 
daarmee het risico van hoge mondiale gasprijzen voor de energierekening 
kleiner wordt. Dit geldt voor alle huishoudens. Er zijn verschillende 
subsidies die de investering in verduurzaming verkleinen. Huishoudens 
die geen leenruimte of spaargeld hebben om het resterende investerings-
bedrag te financieren kunnen voor een energiebespaarlening — met 
aflossing naar draagkracht en energiebesparing — terecht bij het Nationaal 
Warmtefonds. Tevens is het van belang om juist deze huishoudens goed 
te ondersteunen en ontzorgen bij het nemen van verduurzamingsmaatre-
gelen. Gemeenten en regionale energieloketten spelen hierin reeds een 
cruciale rol die ze verder kunnen versterken in de wijkgerichte aanpak en 
het nationaal isolatieprogramma. 

Voor de sociale huursector worden prestatieafspraken met corporaties 
gemaakt over onder andere de uitfasering van de slechtste energiélabels 
naar aanleiding van de afschaffing van de verhuurderheffing. Daarbij 
wordt ook aandacht besteed aan de overige opgaven van de corporatie-
sector, zoals betaalbaarheid. Door deze prestatieafspraken wordt voor 
deze sector al voorzien in datgene wat met deze richtlijn wordt beoogd. 
Het coalitieakkoord voorziet in normering en positieve prikkels om te 
bevorderen dat verhuurders huurwoningen met slechte isolatie verduur-
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zamen. Hoe die normering precies ingevuld wordt en of en zo ja hoe 
verduurzamingsmaatregelen meegenomen worden in huurprijzen volgt 
bij de nadere uitwerking van het beleid. Hierbij, en bij de verdere 
uitwerking van de andere beleidsprogramma's, zal ik aandacht houden 
voor kwetsbare groepen waarbij het doel blijft dat niemand achter blijft. 

Vraag 11 
De leden van de D66-fractie vragen in het bijzonder aandacht voor 
circulaire economie in de gebouwde omgeving. Deze leden vragen of de 
Minister kansen ziet om in de beoordeling van de energieprestatie van 
gebouwen een zogenoemde «whole life carbon assessment» op te 
nemen, waarbij zowel de emissies van bouwmaterialen als de emissies in 
de gebruiksfase worden meegenomen. Hoe gaat de Minister in de 
beoordeling om met de verschillen in levensduur van materialen? 

Antwoord vraag 11 
Het kabinet beziet hoe een zogenoemde whole life carbon assessment kan 
worden ontwikkeld. In een dergelijke methodiek worden, middels een 
levenscyclusanalyse, zowel de emissies van bouwmaterialen als de 
emissies van energiegebruik in de gebruiksfase meegenomen. Het kabinet 
wil hierbij aansluiten op de al bestaande levenscyclusmethodiek voor de 
berekening van de milieuprestatie van bouwwerken, die sinds 2013 is 
opgenomen in de bouwregelgeving. 
De levensduur van een bouwwerk en daarmee de levensduur van de in 
het bouwwerk gebruikte materialen en producten is onderdeel van deze 
methodiek. Als een bouwmateriaal of - product tijdens de levensduur van 
het bouwwerk moet worden vervangen, dan worden de milieueffecten 
daarvan meegenomen in de milieuprestatie van het bouwwerk. 

Vraag 12 
De leden van de D66-fractie verwelkomen de eisen uit deze richtlijn 
rondom het plaatsen van een laadinfrastructuur voor auto's. Een goede 
laadinfrastructuur is randvoorwaardelijk voor het verduurzamen van onze 
auto's. Hierbij is het belangrijk dat ook huurders toegang krijgen tot deze 
laadinfrastructuur. Hebben huurders toestemming nodig van hun 
verhuurder om een laadpunt te installeren, gezien de nieuwe richtlijn? En 
wie is er verantwoordelijk voor dit laadpunt, de huurder of de verhuurder? 

Antwoord vraag 12 
Het verschilt per situatie of een huurder toestemming nodig heeft van zijn 
verhuurder. Hierbij is met name artikel 7: 215 Burgerlijk Wetboek (BW) van 
belang. Dit artikel bepaalt dat de huurder niet bevoegd is de inrichting of 
gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen dan na 
schriftelijke toestemming van de verhuurder, tenzij het gaat om verande-
ringen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemens-
waardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt- en verwijderd. Of 
een huurder toestemming nodig heeft van de verhuurder is afhankelijk 
van de specifieke situatie. Artikel 7: 215 BW bepaalt tevens, dat de huurder 
zich tot de rechter kan wenden indien zijn verhuurder toestemming 
weigert. De verantwoordelijkheid voor dit laadpunt is afhankelijk van de 
specifieke situatie en de daarover gemaakte afspraken tussen een huurder 
en verhuurder. 

Vraag 13 
De leden van de D66-fractie lezen dat het kabinet geen voorstander is van 
de voorgestelde herijking van het energielabel en zorgen heeft over de 
praktische uitwerking van deze harmonisatie. Het is deze leden niet helder 
wat het alternatieve voorstel is van de Minister om wel de voordelen van 
harmonisatie te verkrijgen, zoals duidelijk inzicht in de energieprestatie 
van gebouwen. Wat wordt precies de inzet van de Minister? 
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Antwoord vraag 13 
De huidige labelklassenindeling in Nederland is gebaseerd op het primair 
fossiel energiegebruik. De Commissie stelt voor de labelletter te baseren 
op het primair energiegebruik. Dit heeft tot gevolg dat het aandeel 
hernieuwbare energie van het gebouw niet langer wordt afgetrokken van 
het primair energiegebruik en het positieve effect van bijvoorbeeld 
zonnepanelen niet wordt teruggezien in de labelletter. Daarnaast wil de 
Commissie in iedere lidstaat label G gelijkstellen aan de 15% slechtst 
presterende gebouwen in de nationale gebouwvoorraad en vervolgens 
label G uitfaseren. 

Het kabinet gaat vragen stellen aan de Commissie over het belang van het 
waarderen van hernieuwbare energie op het energielabel, en de nut en 
noodzaak van harmonisatie van labelklassen op basis van verschillende 
uitgangssituaties in lidstaten. Voorstel van het kabinet is om de labelletter 
te blijven koppelen aan het primair fossiel energiegebruik en de huidige 
klassenindeling te behouden. Voor het uitfaseren van labels kan 
vervolgens gekeken worden naar grenzen in kWh/m'.jr die correspon-
deren met de Europese ambitie. 

Vraag 14 
De leden van de D66-fractie zien de uitvoerbaarheid als aandachtspunt in 
deze plannen, met als specifieke vraag of er genoeg mensen zijn om deze 
ambitieuze plannen uit te voeren. Wat zijn de plannen van de Minister om 
te zorgen voor voldoende expertise en mankracht om deze plannen uit te 
voeren? Deze leden denken bijvoorbeeld aan een wijkaanpak om daarmee 
de renovatie te versnellen. 

Antwoord vraag 14 
Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u naar het antwoord op vraag 
5. 

Vraag 15 
De leden van de D66-fractie vragen de Minister voorts hoe hij de rol van 
aardwarmte en waterstof ziet in de rol van verduurzaming van gebouwde 
omgeving. 

Antwoord vraag 15 
Geothermie (of aardwarmte) en waterstof kunnen bijdragen aan het 
realiseren van de klimaatdoelen in de glastuinbouw en de gebouwde 
omgeving. Voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving zijn 
verschillende oplosrichtingen noodzakelijk: collectieve warmtesystemen, 
(hybride) warmtepompen en duurzame gassen (groen gas en waterstof). 
Voor duurzame collectieve warmtesystemen zijn meerdere duurzame 
bronnen nodig, zoals restwarmte, aquathermie en geothermie. 

De huidige geothermieprojecten zijn vooral gesitueerd in de 
glastuinbouw. De uitdaging voor de toekomst is het op gang brengen van 
de warmtetransitie en de toepassing van geothermie in de gebouwde 
omgeving. Geothermie zal in de gebouwde omgeving naar verwachting 
pas na 2030 een echte vlucht nemen. Dat heeft te maken met lange 
realisatietermijnen en met de benodigde omvang van de bron (er zijn 
minimaal zo'n 4.000 aansluitingen op het warmtenet nodig voordat 
geothermie als bron kan worden aangesloten). De toepassing van 
geothermie in de gebouwde omgeving als onderdeel van het collectieve 
warmtesysteem is complex en een samenspel van het aanbod (de bron), 
de totstandkoming van de vraag (transitievisies warmte gemeenten) en de 
infrastructuur (bestaand of nieuwe aanleg van een warmtenet). 
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Het mogelijke gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving moet 
worden beschouwd als onderdeel van de totale energie- en warmtetran-
sitie, als een duurzame energiedrager voor de gebouwde omgeving ( naast 
groen gas, duurzame elektriciteit en duurzame warmte) en de gebouwde 
omgeving is één van de sectoren die duurzame energie nodig heeft. 
Waterstof kan naar verwachting een bijdrage leveren aan het doel van 
emissievrije verwarming in 2050. Er zijn echter nog openstaande vragen 
rondom toepasbaarheid, veiligheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid 
die bepalen wat de omvang van waterstof in de gebouwde omgeving kan 
zijn. Daarom zijn de komende jaren gericht op het vergroten van kennis 
omtrent de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving en de 
randvoorwaarden die nodig zijn. De programmalijn waterstof in de 
gebouwde omgeving van het Nationaal Waterstof Programma en de 
Green Deal H2-Wijken zijn ingericht om kennis op te bouwen en te delen 
en de randvoorwaarden voor demonstratieprojecten op orde te krijgen. 
Gezien de geschetste onzekerheden en benodigde kennisopbouw, wordt 
grootschalige toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving niet 
voor 2030 verwacht. 

Vraag 16 
De leden van de D66-fractie vragen de Minister tot slot hoe hij de balans 
houdt tussen de grote bouwambities enerzijds en klimaatneutrale 
nieuwbouwwoningen anderzijds. Kost dit meer tijd en hoe zorgt de 
Minister dat beide ambities waar worden gemaakt? 

Antwoord vraag 16 
De komende jaren zijn er geen negatieve consequenties als gevolg van 
het EPBD-voorstel te verwachten voor de nieuwbouwplannen. De 
energieprestatie gerelateerde nieuwbouw-eisen zullen conform het 
voorstel pas vanaf 2027 van kracht zijn voor overheidsgebouwen, en 
vanaf 2030 voor de overige utiliteitsgebouwen en woningbouw. 

Voor de periode vanaf de inwerkingtreding van de EPBD is het Neder-
landse standpunt in Brussel dat - net als nu het geval is- de lidstaten 
voldoende maatwerk en flexibiliteit behouden ten aanzien van de 
energieprestatiemethodiek en in de vormgeving van de energieprestatie-
eisen, met aandacht voor onder andere de waardering van hernieuwbare 
energie in collectieve netten, het vaststellen van primaire energiefactoren, 
en het formuleren van uitzonderingsgronden, waardoor NL op het 
moment dat de nieuwbouwnorm uitgevoerd moet worden, men hier goed 
op voorbereid is. 

De CDA-fractie 

De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van het fiche 
Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen. Deze leden 
hebben nog enkele vragen en opmerkingen. 

De leden van de CDA-fractie onderschrijven dat de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving een essentieel element is van de Europese en 
Nederlandse klimaatinzet. De gebouwde omgeving levert een grote 
bijdrage aan de totale CO,-uitstoot. Hier valt dus veel winst te behalen. 
Deze leden hebben echter, net als het kabinet, zorgen over de subsidia-
riteit en proportionaliteit van het voorstel, omdat een aantal maatregelen 
te vergaand en gedetailleerd is in relatie tot het behalen van de doelen 
van dit voorstel. Zo worden er in het Nationaal Renovatieplan eisen 
gesteld aan nieuwe gebouwen omtrent ventilatie, brandveiligheid en 
toegankelijkheid. Daarnaast komt er een nieuwe verplichting om een 
fietsparkeerplaats aan te leggen per autoparkeerplaats. Desalniettemin 
beoordeelt het kabinet de subsidiariteit van het voorstel als positief. 
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Vraag 17 
Kan de Minister dit nader toelichten? Kan hierin meegenomen worden dat 
Nederland met betrekking tot normering van de bestaande bouw ook zelf 
maatregelen kan opleggen en kan daarnaast meegenomen worden dat 
het BNC-fiche diverse malen lijkt te constateren dat bepaalde voorstellen 
van de Europese Commissie beter nationaal geregeld kunnen worden? 

Antwoord vraag 17 
De voorgestelde wijzigingen van de EPBD acht de Commissie noodzakelijk 
om de verhoogde klimaat- en energiedoelstellingen in de EU te behalen in 
de gebouwde omgeving. Gebouwen « an sich» hebben weliswaar een 
lokaal karakter, maar de problematiek van slecht of matig geïsoleerde 
gebouwen die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen voor verwarming 
en koeling beperkt zich niet tot enkele lidstaten. Het is EU-breed. Een 
EU-benadering om een energiezuinige, hoogwaardige en fossielvrije 
gebouwde omgeving te bereiken heeft daarom de voorkeur boven een 
gefragmenteerde aanpak waarbij elke lidstaat zijn eigen beleidsmaatre-
gelen formuleert. Maatregelen op EU-niveau kunnen om die reden 
efficiënter zijn voor de versnelling van de transitie naar een duurzame 
gebouwde omgeving. Dit is de belangrijkste redenen waarom het kabinet 
een optreden op EU-niveau gerechtvaardigd vindt. 

Gebouwen klaarmaken voor de transitie naar duurzame mobiliteit draagt 
direct bij aan broeikasgasemissiereductie door het gebruik van duurzame 
voertuigen te faciliteren. De nieuwe verplichting ten aanzien van het 
realiseren van fietsparkeergelegenheid past dus in dit EPBD-voorstel. 
Gebouwen veilig, gezond en toegankelijk maken draagt echter niet direct 
bij aan het behalen van de verhoogde klimaatdoelstellingen in de 
gebouwde omgeving, mogelijk wel indirect. Bijvoorbeeld het verkleinen 
van het risico op oververhitting in gebouwen vanuit een gezondheidsper-
spectief kan indirect leiden tot energiebesparing. Daarom vindt het 
kabinet de vereisten ten aanzien van veiligheid, gezondheid en toeganke-
lijkheid niet proportioneel in het EPBD-voorstel, omdat het te vergaand is 
gelet op het effect op de energieprestatie van gebouwen en broeikasgase-
missiereductie. 

Normering ten aanzien van de energieprestatie van bestaande gebouwen 
valt binnen het mandaat van de Europese Commissie. Het kabinet ziet 
graag een betere onderbouwing waarom dit noodzakelijk is om de 
klimaat- en energiedoelen in de gebouwde omgeving te bereiken wanneer 
er ook al een ETS-BRT wordt voorgesteld en de gebouwde omgeving ook 
onder de ESR valt. Verder is de normering erg gedetailleerd uitgewerkt, 
waardoor het voorstel lidstaten weinig ruimte laat om zelf te kunnen 
bepalen of en wanneer normering van bestaande gebouwen gerecht-
vaardigd is, gelet op de afweging tussen enerzijds het eigendomsrecht en 
anderzijds tegemoetkoming aan het algemeen belang (verduurzaming). 
Daarom vindt het kabinet het EPBD-voorstel op dit onderdeel niet 
proportioneel. 

Vraag 18 
De leden van de CDA-fractie maken zich ook zorgen over de proportiona-
liteit van het voorstel. Terecht beoordeelt het kabinet de proportionaliteit 
als deels positief, deels negatief. Ook deze leden willen graag een betere 
onderbouwing van de Europese Commissie waarom de richtlijn inzake 
energieprestatie gebouwen noodzakelijk is, wanneer er ook al een 
Emission Trading System for Buildings and Road Transport wordt 
voorgesteld én dé gebouwde omgeving ook onder de Effort Sharing 
Regulation valt. De Regulatory Scrutiny Board heeft tweemaal een 
negatief advies gegeven over het voorstel, juist vanwege de proportiona-
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liteit. Hoe zwaar weegt dit oordeel? En hoe voorkomen we dat de diverse 
Europese plannen en ambities elkaar in de wielen rijden? 

Antwoord vraag 18 
De Regulatory Scrutiny Board (RSB) is een werkgroep met als doel zowel 
bestaande als voorgestelde regelgeving van de Commissie te toetsen op 
begrippen als subsidiariteit proportionaliteit of overlapping met 
bestaande wetgeving. Het advies van de werkgroep is niet bindend, maar 
wordt wel opgenomen in de initiatiefvoorstellen van de Europese 
Commissie. De adviezen zijn transparant en worden gepubliceerd zodra . 
de Commissie het voorstel aangenomen heeft. Kortom, de Commissie is 
niet verplicht om opvolging te geven aan het advies van de RSB. Daarbij 
zal het kabinet ook de Europese Commissie bevragen op welke wijze de 
Commissie de samenhang en onderlinge congruentie tussen de verschil-
lende plannen en ambities ziet. 

Vraag 19 
De leden van de CDA-fractie zetten ook hun vraagtekens bij de herijking 
van het energielabel. Deze beoogde herijking gaat waarschijnlijk met 
name gebouweigenaren veel geld kosten. Kan de Minister de Europese 
Commissie vragen wat precies de nut en noodzaak is van een harmoni-
satie van energielabels op Europees niveau? En kan de Minister ingaan op 
de mogelijkheid tot behoud van de huidige labelindeling? 

Antwoord vraag 19 
Ja, het kabinet zal de Commissie vragen om nadere toelichting op de nut 
en noodzaak van de harmonisatie. Voor meer informatie over de 
mogelijkheid tot behoud van de huidige labelindeling verwijs ik u naar het 
antwoord op vraag 13. 

Vraag 20 
De leden van de CDA-fractie zijn tot slot benieuwd hoe de Minister ervoor 
gaat zorgen dat de Europese Commissie Nederland in staat stelt de 
hybride warmtepomp via normering te stimuleren. 

Antwoord vraag 20 
In het EPBD-voorstel is expliciet de mogelijkheid opgenomen om eisen te 
stellen aan de installatie van warmte-apparaten gebaseerd op broeikas-
gasemissies of het type brandstof. Dit biedt een juridische basis voor het 
uitfaseren van cv-ketels op volledig fossiele brandstoffen. In het BNC-fiche 
over de Nederlandse inzet ten aanzien van dit voorstel is daarom 
opgenomen dat Nederland positief staat tegenover dit onderdeel. Ook de 
Ecodesign-richtlijn' wordt dit jaar herzien. In de onderhandelingen 
hierover neemt Nederland de positie in dat lidstaten de flexibiliteit zouden 
moeten krijgen om nationaal beleid te maken dat ziet op de verkoop van 
warmte-apparaten die functioneren op fossiele brandstoffen. Momenteel 
is dit op basis van de huidige richtlijn nog niet mogelijk. Nederland mag 
op basis van de huidige voorstellen dus normeren aan de vraagkant, bij 
installatie, en niet aan de aanbodkant, bij verkoop van warmte-apparaten. 

Bij de uitwerking van de verdere voorstellen gaan we er vooralsnog vanuit 
dat het EPBD-voorstel ten aanzien van de installatie-eisen ongewijzigd 
blijft, en dat normering bij installatie van cv-ketels op fossiele brand-
stoffen mogelijk wordt. Ik ga dus nu al aan de slag met de uitwerking van 
een norm. Hierbij houd ik rekening met de afspraak uit het Klimaatakkoord 
dat er pas na 2025 verdere prestatie-eisen aan verwarmingsinstallaties 
kunnen worden gesteld. 

' Richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van 
eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten. 
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• 

De SP-fractie 

De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van de Richtlijn 
betreffende energieprestatie van gebouwen. Zij hebben hierover nog 
enkele vragen. 

Vraag 21 
De leden van de SP-fractie merken op dat er verschillende voorstellen uit 
het « Fit for 55»-pakket bestaan die betrekking hebben op de gebouwde 
omgeving. Hoe vullen deze verschillende voorstellen elkaar aan en waar 
conflicteren deze elkaar mogelijkerwijs? 

Antwoord vraag 21 
Het kabinet waardeert de inzet van de Europese Commissie om de 
operationalisering van de Europese Green Deal via een breed en 
geïntegreerd pakket uit te werken. Duidelijk is dat de Commissie zich 
inspant om de voorstellen met elkaar in verband te brengen, elkaar aan te 
laten vullen en conflicterende maatregelen te minimaliseren. Ook bij de 
bespreking van de individuele voorstellen van het Fit-for-55 pakket in de 
Raadswerkgroepen is hier aandacht voor. 
Voor de gebouwde omgeving is de aanpassing van de EPBD het meest 
van belang. Daarbij liggen er nauwe dwarsverbanden met vooral de 
aanpassing van de energie efficiëntie richtlijn ( EED) en de hernieuwbare 
energierichtlijn (RED). In de voorstellen voor deze richtlijnen worden in 
diverse artikelen concrete kruisverwijzingen aangegeven naar de andere 
richtlijnen en er wordt waar mogelijk gewerkt met dezelfde omschrijving 
van definities. De EPBD, EED en RED geven richtlijnen voor nationaal 
beleid en zijn daarmee ondersteunend aan de EU brede afspraken over de 
toedeling van nationale inspanningen in de Effort Sharing Regulation 
(ESR). Daarnaast zijn er ook voorstellen met een EU brede werking die een 
effect hebben op de gebouwde omgeving: de verbreding van het 
emissiehandelssysteem met de gebouwde omgeving en wegtransport 
(ETS-BRT) en het voorstel voor de oprichting van een sociaal klimaatfonds 
(SCF). Het ETS-BRT kan worden gezien als een prijsprikkel voor verduur-
zaming in de gebouwde omgeving en het SCF als een instrument om de 
gevolgen van deze prijsstijging te compenseren voor bepaalde groepen 
met een laag inkomen. 

Vraag 22 
De leden van de SP-fractie vragen voorts of uiteengezet kan worden wat 
de huidige stand van zaken is rondom de nieuw in te voeren energielabel-
herijking en welke mogelijkheden er zijn om de huidige labelindeling te 
behouden. Welke voor- en nadelen zouden hieraan kunnen zitten? 

Antwoord vraag 22 
De inhoudelijke besprekingen over het EPBD-voorstel in Brussel starten 
vanaf maart. In de komende maanden wordt duidelijk hoeveel steun er bij 
de lidstaten is voor de voorgestelde herziening van het energielabel en 
welke mogelijkheden er zijn om de bestaande fabelindeling te behouden. 
Het kabinet ziet een risico in het sturen met het energielabel op primair 
energiegebruik vanwege de haalbaarheid van de voorgestelde minimale 
energieprestatie-eisen voor bestaande bouw in de EPBD en het wegvallen 
van de stimulans voor hernieuwbare energie. Wat betreft de harmonisatie 
van labelklassen kan het kabinet zich voorstellen dat dit het gemakkelijker 
maakt om op Europees niveau de voortgang van het uitfaserén van 
slechte labels te monitoren en lidstaten in gelijke mate aan te sporen om 
hun gebouwvoorraad te verduurzamen. Het kabinet heeft echter zorgen 
over de administratieve lasten die deze wijziging met zich mee zal 
brengen en over de praktische uitwerking en consequenties van labelver-
schuivingen. Deze punten gaat Nederland inbrengen in de discussie. 
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Vraag 23 
De leden van de SP-fractie constateren dat veel huurders van woningen 
met een slecht energielabel een stijgend deel van hun inkomen kwijt zijn 
aan energiekosten. Kan worden weergegeven welk deel van de Neder-
landse huishoudens met welk type energielabel te maken heeft, uitge-
splitst in type woning? Hoe verhoudt de voorgestelde richtlijn zich tot de 
huidige normen? Welke stappen moeten nog worden gezet om de doelen 
in het voorstel te halen? 

Antwoord vraag 23 
De cijfers van 1 januari 2022 zijn nog niet beschikbaar. De cijfers van 1 juli 
2021' maken inzichtelijk dat van de gelabelde woningen in Nederland 
slechts 4% een G label heeft. Het aandeel koop- en huurwoningen is 
daarin nagenoeg gelijk. Wel valt op dat in de categorie huurwoningen het 
aandeel particuliere huur ruim tweemaal zo groot is als het aandeel 
sociale huur. De Commissie stelt dat label G gelijk gesteld moet worden 
aan het 15% slechtst presterende deel van de gebouwvoorraad. Hiervoor 
is het gelabelde deel van de woningen niet per definitie representatief. 
Wel is te verwachten dat met dit Commissievoorstel meer woningen 
energielabel G zullen krijgen. Dit zou betekenen dat een grotere groep 
woningen verduurzaamd moet worden om label G uit te faseren. Het 
kabinet brengt voor de zomer in beeld wat het voorstel van de nieuwe 
labelklassenindeling op hoofdlijnen voor Nederland zou betekenen. 

De combinatie van het uitdrukken van de labelletter in primair energiege-
bruik en de harmonisatie van labelklassen zou een grote wijziging in 
Nederland betekenen. Een dergelijke nieuwe labelklassenindeling moet 
zorgvuldig gemaakt worden, omdat het in combinatie met de voorge-
stelde minimale energieprestatie-eisen voor bestaande gebouwen in de 
EPBD grote gevolgen heeft. Tegelijkertijd zijn gebouweigenaren er in die 
situatie bij gebaat dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt zodat zij 
weten hoe groot hun verduurzamingsopgave is voor 2027, 2030, 2033 en 
verder. Wijzigingen aan het energielabel kunnen tot verwarring in de 
markt leiden en vertraging, voorkomen moet worden dat gebouweige-
naren wachten met investeringen totdat de nieuwe labelklassenindeling 
bekend is. Dit zijn belangrijke aandachtspunten die ik in de onderhande-
lingen in Brussel zal meenemen. 

Vraag 24 
De leden van de SP-fractie vragen of een versnelling van het verduur-
zamen van de woningvoorraad wenselijk is als het gaat om slechte 
energielabels. Voorts vragen deze leden of een bevriezing van de huren 
voor woningen met slechte energielabels ( E, F, G) een prikkel zou kunnen 
zijn voor verhuurders om snel verbeteringen aan te brengen. Welke voor-
en nadelen kleven hier volgens de Minister aan? 

Antwoord vraag 24 
Ja, het kabinet vindt het wenselijk om woningen met slechte energielabels 
versneld te verduurzamen. In een groot deel van de slechter geïsoleerde 
woningen wonen mensen met een krappe portemonnee. Juist voor deze 
doelgroep is het belangrijk dat, mede gezien de sterk stijgende energie-
prijzen, versneld wordt ingezet op woningisolatie. Immers, de beste 
energie is bespaarde energie. Daarnaast is een versnelling nodig om tijdig 
de gestelde aangescherpte doelen voor CO2-reductie te kunnen behalen. 
Zie de beleidsvoornemens voor verduurzaming van de gebouwde 
omgeving in mijn algemene beleidsbrief van 14 februari jongstleden.' 

° Kamerstuk 35 925 VII, nr. 10. 

s Kamerstuk 35 925 VII, nr. 137 
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Het kabinet onderzoekt momenteel welke normering effect kan hebben op 
het aanpakken van huurwoningen met slechte energielabels. Een 
bevriezing van de huren is een mogelijkheid waarbij de vraag is of een 
reëel nadeel is dat het verlies aan inkomsten door de huurbevriezing 
onvoldoende prikkel geeft om sneller verbeteringen aan te brengen in 
deze woningen. Voordeel zou kunnen zij, dat een bevriezing een sterke 
normerende werking zou kunnen hebben. Ik ga hier bij de uitwerking van 
mijn voorstellen voor normering nader op in. 

Vraag 25 
De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van het voorstel om 
gestegen energiekosten gedeeltelijk te compenseren. Deze compensatie 
komt ook terecht bij vermogende huishoudens die veel minder of geen 
last ondervinden van de gestegen energieprijzen. Het lijkt deze leden zeer 
onwenselijk om ook deze huishoudens te compenseren. Welke kosten zijn 
er totaal gemoeid met de compensatie voor particulieren en welk deel 
komt er terecht bij huishoudens met een middelhoog, hoog of zeer hoog 
inkomen? Klopt het dat studenten en andere bewoners van doorgaans 
grote complexen niet kunnen meeprofiteren van de korting op energiebe-
lasting, omdat zij in hun onzelfstandige woonruimte geen eigen 
aansluiting hebben? 

Antwoord vraag 25 
De budgettaire derving vanwege de incidentele verlaging van de 
energiebelasting bedraagt afgerond € 3,2 miljard in 2022, waarvan circa 
€ 2,6 miljard terecht komt bij huishoudens en circa € 0,6 miljard bij 
bedrijven. Een huishouden met een gemiddeld verbruik ontvangt door de 
incidentele verlaging van de energiebelasting in totaal een tegemoet-
koming van ruim 400 euro ( incl. btw en incl. indexatie). Hoeveel profijt 
bewoners, en dus ook huishoudens met een middelhoog, hoog of zeer 
hoog inkomen, hebben van de incidentele verlaging van de energiebe-
lasting in 2022 verschilt per situatie. De exacte hoogte van de compen-
satie is afhankelijk van het elektriciteitsverbruik in 2022. Voor een 
overzicht van de spreiding van de lastenverlichting tussen verschillende 
huishoudens op basis van huishoudprofielen verwijs ik naar de vierde 
nota van wijziging Belastingplan 2022, tabel 2.6 

Binnen de energiebelasting worden twee incidentele maatregelen 
getroffen in 2022 om de stijging van de energierekening te dempen. 
Allereerst worden de tarieven in de eerste, tweede en derde schijf voor 
elektriciteit verlaagd. Met name door deze verlaging ontvangen ook 
bewoners in grote complexen die geen zelfstandig contract hebben een 
compensatie. Daarnaast wordt de vaste belastingvermindering in de 
energiebelasting verhoogd met 265 euro (inclusief btw). De belastingver-
mindering is een vaste korting op het energiebelastingdeel van de 
energierekening en geldt per elektriciteitsaansluiting van een woning of 
gebouw met verblijfsfunctie, ongeacht het verbruik. Ook voor grote 
complexen geldt dus de verhoogde belastingvermindering. Omdat deze 
per aansluiting berekend wordt, kan het voordeel per individu wel lager 
uitvallen. 

Vraag 26 
De leden van de SP-fractie vragen wat voor de Minister een gewenste en 
haalbare datum is voor het stoppen met verstrekken van subsidie aan 
fossiele brandstofinstallaties in Europees verband. Op welke wijze 
probeert de Minister de andere lidstaten te bewegen naar het versneld 
subsidiëren van bijvoorbeeld hybride warmtepompen? 

6 Kamerstuk 35 927, nr. 30. 
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Antwoord vraag 26 
Het kabinet is verheugd met het voorstel om vanaf 2027 geen subsidie 
meer te verstrekken voor fossiele brandstofinstallaties. Het kabinet zet op 
dit moment al geen subsidie meer in voor fossiele brandstofinstallaties en 
stimuleert juist duurzamere alternatieven door middel van een subsidie 
voor bijvoorbeeld ( hybride) warmtepompen. Het is van belang dat andere 
lidstaten deze stap ook nemen. Met gelijkgestemde lidstaten zal ik de 
komende tijd bezien of we gezamenlijk kunnen pleiten voor een eerdere 
ingangsdatum van deze bepaling. Uw Kamer zal hierover dan te zijner tijd 
worden geïnformeerd. Voorts zet ik mij in om onze aanpak ten aanzien 
van het stimuleren van de uitrol van hybride warmtepompen te delen met 
andere lidstaten en best practices onder de aandacht te brengen. 

Vraag 27 
De jeden van de SP-fractie zien in het EU-voorstel geen duidelijke aanpak 
die gaat over het terugdringen van energiearmoede, terwijl het verbeteren 
van de energieprestaties en de daarmee samenhangende reductie van 
energiebehoeften en uitstoot van CO2 hier wel sterk mee samenhangt. 
Deze leden vragen welke maatregelen de Minister precies wil gaan nemen 
en hoe hij met deze maatregelen ook andere lidstaten wil overtuigen om 
op te treden tegen energiearmoede. 

Antwoord vraag 27 
Verduurzaming van woningen helpt bij het terugdringen van het energie-
verbruik van huishoudens en is dus een goede stap in het terugdringen 
van energiearmoede. Het is van belang om zo snel mogelijk van alle 
slecht geïsoleerde woningen af te komen: dat is de beste verzekering 
tegen stijgende gasprijzen. Door woningen beter te isoleren wordt de 
impact van mondiale gasprijzen op het inkomen van huishoudens kleiner 
en daarmee ook de kans op energiearmoede. 

Een groot deel van de huishoudens in energiearmoede woont in een 
sociale huurwoning. Met Aedes worden afspraken gemaakt over het 
versneld uitfaseren van alle corporatiewoningen met een slecht 
energielabel. Woningeigenaren die verduurzaming niet zelf kunnen 
financieren kunnen hiervoor terecht bij het Nationaal Warmtefonds. Dit 
fonds biedt voor degenen zonder leenruimte een energiebespaarlening 
met aflossing naar draagkracht. 

Daarbij is er 150 miljoen euro aan gemeenten beschikbaar gesteld om 
energiearmoede terug te dringen door het nemen van energiebesparende 
maatregelen en komt er een eenmalige uitkering van € 200 per 
huishouden met een laag inkomen. Tevens zijn er in het nationaal 
isolatieprogramma middelen gereserveerd voor de lokale aanpak die 
ingezet kunnen worden om energiearmoede tegen te gaan. 

De ChristenUnie-fractie 

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met interesse kennisge-
nomen van de brief van de Minister inzake de herziening van de richtlijn 
betreffende energieprestatie gebouwen. Deze leden hebben daarover nog 
de volgende vragen. 

Vraag 28 
De leden van de ChristenUnie-fractie vinden het opvallend om te zien dat 
warmteverlies en het isoleren van woningen niet apart wordt benoemd in 
de voorstellen van de Europese Commissie. Is de Minister het met deze 
leden eens dat de beste energie, bespaarde energie is? Is de Minister van 
mening dat warmteverlies en het isoleren van woningen voldoende 
aandacht krijgen binnen de EU en kan de Minister ervoor zorgen dat de 
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nationale renovatieplannen expliciet ingaan op het beleid om warmte-
verlies te beperken? 

Antwoord vraag 28 
Niet alleen het kabinet, maar ook de Europese Commissie, vindt de beste 
energie bespaarde energie. De Commissie heeft op 14 oktober 2020 
opgeroepen tot een Renovation Wave.' Renovatie van de gebouwde 
omgeving is een prioriteit van de Europese Green Deal. De uitwerking 
hiervan krijgt nu gestalte, onder meer via de aanpassing van de energie-
efficiëntie richtlijn ( EED), waarvoor de Commissie op 14 juli 2021 een 
voorstel tot herziening heeft gepresenteerd, en via de aanpassing van de 
EPBD. In de aanpassing van de EED stelt de Commissie onder meer voor 
om het primair energieverbruik in 2030 met 39% te verminderen. 
Woningisolatie is een belangrijk middel om dit doel te halen. De reden dat 
warmteverlies en het isoleren van woningen niet apart wordt benoemd 
laat zich verklaren doordat lidstaten verschillende aanpakken hebben om 
energiebesparing te realiseren. Noordelijke lidstaten zetten vooral in op 
beperking van het warmteverlies, terwijl zuidelijke lidstaten juist meer 
inzetten op verkoeling. Tijdens de onderhandelingen in Brussel zal ik 
aandacht vragen voor woningisolatie en eventuele tekstsuggesties doen 
om dit punt nadrukkelijker in de nationale renovatieplannen terug te laten 
komen. 

Vraag 29 
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de Minister kan uitleggen 
waarom het kabinet zo terughoudend is bij het normeren van de 
woningen van huiseigenaren. Kan de Minister verder ingaan op de 
afweging tussen het eigendomsrecht en de tegemoetkoming aan het 
algemeen (verduurzamings-) belang? Ziet de Minister mogelijkheden om 
op een andere manier dan met Europese fabelnormen energetisch slecht 
presterende woningen in alle lidstaten uit te faseren? Deze leden vragen 
daarnaast of er voldoende uitvoeringscapaciteit beschikbaar is om de 
ambitieuze doelen te behalen. 

Antwoord vraag 29 
Voor informatie over normering van woningen van huiseigenaren verwijs 
ik u naar het antwoord op vraag 3 en voor informatie over de uitvoerings-
capaciteit verwijs ik u naar het antwoord op vraag 5. 

Vraag 30 
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen tot slot hoe het te introdu-
ceren recht van huurders om zonder toestemming van de verhuurder een 
laadpunt te installeren, zich verhoudt tot de risicoaansprakelijkheid van 
verhuurders. 

Antwoord vraag 30 
Artikel 7: 215 BW bepaalt dat de huurder niet bevoegd is de inrichting of 
gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen dan na 
schriftelijke toestemming van de verhuurder, tenzij het gaat om verande-
ringen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemens-
waardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en verwijderd. 
Artikel 7: 215 BW bepaalt tevens, dat de huurder zich tot de rechter kan 
wenden indien zijn verhuurder toestemming weigert. De rechter kan 
vervolgens afwegen of de veranderingen noodzakelijk zijn voor een 
doelmatig gebruik van het gehuurde door de huurder of het woongenot 
verhogen en er geen zwaarwichtige bezwaren aan de zijde van de 
verhuurder zich tegen het aanbrengen daarvan verzetten. Ook kan de 
rechter voorwaarden verbinden of daarbij een last opleggen; en hij kan op 

' Kamerstuk 35 377, nr. 1. 
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vordering van de verhuurder de huurprijs verhogen, indien de verande-
ringen daartoe aanleiding geven. Bij deze afweging en de mogelijkheid 
van voorwaarden kan de verhuurder ook de gevolgen voor zijn risicoaan-
sprakelijkheid aan de orde stellen. 

De SGP-fractie 

De leden van de SGP-fractie hebben kennisgenomen van het fiche 
Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen. Deze leden 
hebben daarover enkele vragen. 

Vraag 31 
De leden van de SGP-fractie vinden flexibiliteit in de route naar de doelen 
van groot belang. Dit zorgt voor meer kostenefficiëntie. Deze leden 
steunen het kabinet dan ook in de wens voor meer flexibiliteit. 
Zij vragen om meer reflectie op de gevolgen van de onderliggende 
plannen voor huiseigenaren, verhuurders, woningcorporaties, maar 
bijvoorbeeld ook huurders. Hoe worden zij betrokken bij de plannen? Hoe 
worden de kosten voor hen zoveel mogelijk beperkt? Is de Minister het 
ermee eens dat de plannen ook voor hen haalbaar en betaalbaar moeten 
zijn? Hoe wordt dit geborgd? 

Antwoord vraag 31 
Als het gaat om het nationale beleid zijn deze doelgroepen betrokken via 
de uitvoeringstafels van het klimaatakkoord. Als het gaat om de 
herziening van de EPBD heeft de Europese Commissie in het voorjaar van 
2021 een publieke consultatie gehouden, bestaande uit een schriftelijke 
vragenlijst en een aantal openbare stakeholdersbijeenkomsten met een 
brede maatschappelijke afvaardiging.' Tenslotte is er daarnaast een 
nationale publieke consultatie gehouden in de vorm van twee stakeholder-
bijeenkomsten met ongeveer 60 vertegenwoordigers van direct betrokken 
partijen, onder andere Aedes, Vereniging Eigen Huis, NVDE, VNO-NCW, 
VvE belang, Bouwend Nederland, de Woonbond en IVBN. 

Ten aanzien van de gevolgen van de plannen voor huiseigenaren en 
huurders verwijs ik u naar het antwoord op vraag 10. 

Vraag 32 
De leden van de SGP-fractie hebben vragen over de gevolgen van de 
plannen op de nieuwbouw. Extra eisen en regels, ook op het gebied van 
energieprestaties, kunnen leiden tot minder woningbouw. Hoe groot acht 
de Minister dit effecten hoe wordt een negatieve impact op de 
woningbouw voorkomen? 
Daarnaast vragen deze leden aandacht voor de uitvoering. Zijn de 
gevolgen voor de uitvoeringscapaciteit voldoende in beeld? Kan de 
Minister hier nader op ingaan? 

Antwoord vraag 32 
Voor informatie over nieuwbouw verwijs ik u naar het antwoord op vraag 
16. Voor informatie over de uitvoeringscapaciteit verwijs ik u naar het 
antwoord op vraag 5. 

Vraag 33 
De leden van de SGP-fractie vinden het positief om te lezen dat het 
kabinet deels negatief ten opzichte van de proportionaliteit van het 
voorstel staat. Is de Minister het ermee eens dat het klimaat- en energie-
beleid primair een bevoegdheid van de lidstaten moet zijn en blijven, ook 
gezien de verschillen tussen lidstaten? Hoe gaat de Minister borgen dat 

8 Kamerstuk 22 112, nr. 3144. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 012, nr. 3 17 



deze bevoegdheid ook zoveel mogelijk bij de lidstaten blijft en dat de rol 
van de EU hierbij zo beperkt mogelijk blijft? Wat is de inzet van de 
Minister ten aanzien van de ruimte voor nationaal beleid? 

Antwoord vraag 33 
Op het gebied van klimaat en energie hebben de EU en de lidstaten een 
gedeelde bevoegdheid. Het EPBD voorstel past hierbij, omdat het 
bijdraagt aan energiezuinigheid, energiebesparing en het gebruik van 
duurzame energie in de gebouwde omgeving.' Het kabinet steunt deze 
insteek. Maatregelen op EU-niveau zijn noodzakelijk om deze doelen te 
behalen en de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen. 
Het kabinet heeft echter zorgen over de proportionaliteit van het voorstel, 
omdat een aantal maatregelen te vergaand en te gedetailleerd zijn in 
relatie tot het behalen van de doelen van dit voorstel. Het kabinet zal dit 
aan de orde stellen bij de Commissie en pleiten voor meer flexibiliteit 
voor lidstaten tijdens de onderhandelingen in Brussel. Dit kan op 
sommige onderdelen in coalitievorm met ander gelijkgestemde lidstaten. 
Op deze manier denkt het kabinet dat er meer ruimte ontstaat voor 
nationaal beleid. 

s Artikel 194, lid 2, Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). 
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Bijlage bij 51.5 

Besluit van [datum] 

tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit 
leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met gemeentelijke instrumenten voor 
de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Besluit gemeentelijke instrumenten 
warmtetransitie) 

Op de voordracht van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van [datum], 
nr. [ nummer] in overeenstemming met Onze Minister voor Klimaat en Energie; 

Gelet op de artikelen 2.24, eerste lid, 4.3, eerste lid, 16.139, eerste lid, aanhef en onder b, en 
20.6, derde lid, van de Omgevingswet en artikel 62a, tweede lid, van de Gaswet; 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [datum], nr. [ kenmerk]); 

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 
[datum], nr. [ nummer]; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

ARTIKEL I ( Besluit bouwwerken leefomgeving) 

Het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt als volgt gewijzigd: 

A (algemene bepaling maatwerkregel Bbl) 

Na artikel 3.7 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 3.7a (maatwerkregels) 

1. Een maatwerkregel kan worden gesteld over artikel 3.107a. 
2. Een maatwerkregel over artikel 3.107a kan alleen het bepaalde in artikel 3.107c inhouden. 

B (wijziging citeertitel ter onderscheid paragrafen) 

In het opschrift van paragraaf 3.7.2 wordt "Voorziening" vervangen door "Veilige voorziening". 

C (specifieke bepaling maatwerkregel Bbl) 

Na paragraaf 3.7.2 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende: 

3.7.2a Voorziening voor het afnemen en gebruiken van duurzame energie 

Artikel 3.107a (aansturingsartikel) 
1. Een bouwwerk heeft een voorziening voor het afnemen en gebruiken van duurzame energie. 
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in deze 
paragraaf. 
3. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan met ingang van 1 januari 2050. 
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Tabel 3.1O7a 
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artikel 3.107b 

lid 1 

1 Woonfunctie 1 

2 Bijeenkomstfunctie 1 

3 Celfunctie 1 

4 Gezondheidszorgfunctie 1 

5 Industriefunctie 1 

6 Kantoorfunctie 1 

7iLogiesfunctie 1 

8 • Onderwijsfunctie 1 

9 Sportfunctie 1 

101Winkelfunctie 1 

11 Overige gebruiksfunctie - 

12 Bouwwerk geen gebouw zijnde 

3.107c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

Artikel 3.1O7b (duurzame energievoorziening) 
1. Een bouwwerk is aangesloten op de met een maatwerkregel aangewezen energie-infrastructuur. 
2. Een voorziening voor het afnemen of gebruiken van energie gebruikt geen fossiele brandstof. 

Artikel 3.1O7c (afbakening maatwerkregel duurzame energievoorziening) 
1. Een maatwerkregel over artikel 3.107a kan alleen inhouden dat: 
a. de datum, bedoeld in het derde lid van dat artikel, wordt vervroegd; en 
b. de energie-infrastructuur wordt aangewezen waarop bouwwerken worden aangesloten. 
2. Een maatwerkregel kan alleen betrekking hebben op locaties die in het warmteprogramma als 

bedoeld in artikel 3.6, derde lid, van de wet, zijn aangewezen als locatie waarvoor het gebruik van 
gas als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Gaswet op termijn wordt beëindigd. 

ARTIKEL II ( Besluit kwaliteit leefomgeving) 

Het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt als volgt gewijzigd: 

A (Grondslagen Bkl) 

Aan artikel 1.1a, tweede lid, wordt onder vervanging van "; en" aan het slot van onderdeel a door 
een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b in "; en" een 
onderdeel toegevoegd, luidende: 

c. artikel 62a van de Gaswet. 

B (Instructieregels warmteprogramma) 

Na afdeling 4.3 wordt een afdeling ingevoegd, luidende: 
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AFDELING 4.3A WARMTEPROGRAMMA'S 

Artikel 4.25a (warmteprogramma) 
1. Een warmteprogramma als bedoeld in artikel 3.6, derde lid, van de wet bevat in ieder geval: 
a. een overzicht van de locaties en het aantal daarin aanwezige gebouwen en milieubelastende 
activiteiten waarvoor een maatwerkregel als bedoeld in artikel 3.107c van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving wordt gesteld; 
b. een overzicht van het aantal gebouwen dat ter voorbereiding op het stellen van een 
maatwerkregel als bedoeld in artikel 3.107c van het Besluit bouwwerken leefomgeving naar 

verwachting wordt geïsoleerd; 
c. een overzicht van de per locatie toegedachte energie-infrastructuur ter vervanging van de 
aansluiting op gas als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Gaswet, voor die gebouwen; 
d. een beschrijving van de totale kosten voor de maatschappij die de realisatie van de toegedachte 

energie-infrastructuur, bedoeld onder c, met zich meebrengen; en 
e. een beschrijving van de verwachte gemiddelde warmtebehoefte van de gebouwen, bedoeld 
onder a en b, aan het begin en het einde van die periode als bedoeld in artikel 10.16a, tweede lid, 
van het Omgevingsbesluit. 
2. Een warmteprogramma bevat ook een beschrijving van de uitvoering en de resultaten van het 
vorige warmteprogramma met een samenvatting van de in het eerste lid, onder a tot en met e, 
bedoelde elementen. 

C (Instructieregels OP) 

Na artikel 5.131 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: 

§ 5.1.5a Tegengaan van klimaatverandering 

§ 5.1.5a.1 Algemene bepalingen 

Artikel 5.131a (toepassingsbereik) 
Deze paragraaf is van toepassing als een maatwerkregel als bedoeld in artikel 3.107c van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving wordt gesteld. 

§ 5.1.5a.2 Warmtetransitie 

Artikel 5.131b (warmtetransitie) 
1. Een omgevingsplan bepaalt: 
a. de aangewezen energie-infrastructuur voor de verwarming en de warmwatervoorziening van 
gebouwen binnen een aangewezen locatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een energie-
infrastructuur waarover regels zijn gesteld op grond van de Elektriciteitswet 1998 of de 
Warmtewet; 
b. dat het treffen van een gelijkwaardige maatregel mogelijk is; 
c. dat de gelijkwaardige maatregel, bedoeld onder b, niet wordt toegepast zonder voorafgaande 
melding aan het bevoegd gezag; 
d. dat de gelijkwaardige maatregel, bedoeld onder b, gelijkwaardig is als daarmee ten minste 
dezelfde energieprestatie als bedoeld in bijlage I van het Besluit bouwwerken leefomgeving van 
het gebouw wordt bereikt; en 
e. dat het bevoegd gezag bij toepassing van een gelijkwaardige maatregel wordt geïnformeerd 
over de ingebruikname daarvan, ten minste zes maanden voor de termijn, bedoeld in het tweede 
lid, onder a. 
2. Het omgevingsplan bevat ook: 
a. een redelijke termijn waarop het gebruik van gas als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, 

van de Gaswet, als energiebron binnen de aangewezen locatie wordt beëindigd; 
b. een verbod op het gebruik van gas als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Gaswet, 
als energiebron voor activiteiten die bij vaststelling van het omgevingsplan nog niet worden 
verricht; en 
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c. regels over de monitoring waarmee wordt bewaakt: 
1°. de uitvoering van de aanleg van de aangewezen energie-infrastructuur, bedoeld in het eerste 

lid, onder a; en 
2°. de aansluiting van het gebouw op aangewezen energie-infrastructuur of de gelijkwaardige 
maatregel als bedoeld in het eerste lid, onder a of b. 
3. De redelijke termijn, bedoeld in het tweede lid, onder a, bedraagt acht jaar of een kortere of 
langere periode als dat, gelet op de aard van de bebouwing of de aangewezen energie-
infrastructuur, noodzakelijk is. 
4. Het omgevingsplan bepaalt dat een regel als bedoeld in het tweede lid, onder b, niet van 
toepassing is op de wijziging van een gebruiksfunctie van een bestaand bouwwerk naar een 
woonfunctie. 

Artikel 5.131c (uitzonderingen warmtetransitie) 
In afwijking van artikel 5.131b worden in het omgevingsplan geen regels worden gesteld over 
gebouwen of locaties als in die gebouwen of op die locaties: 
a. activiteiten worden verricht waarop ook de in artikel 16.5 van de Wet milieubeheer vervatte 
verboden betrekking hebben; 
b. het gebruik van gas voor de verwarming of warmwatervoorziening van een gebouw al is 
stopgezet voor van inwerkingtreding van de bepaling, bedoeld in artikel 5.131b, eerste lid, onder a 
over de aanwijzing van een andere energie-infrastructuur; en 
c. activiteiten worden verricht in het kader van het in werking hebben en beheren van: 
1°. het landelijk gastransportnet als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Gaswet; 
2°. een gasproductie-installatie behorend bij een gasvoorkomen; 
3°. een gasopslaginstallatie als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Gaswet; 
4°. een LNG-installatie als bedoeld in artikel 1, onder h, van de Gaswet; of 
5°. een installatie voor de omzetting van de kwaliteit van gas als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, 
onder c, van de Gaswet. 

Artikel 5.131d (weging haalbaarheid, betaalbaarheid, totale maatschappelijke kosten en 
gevolgen energie-infrastructuur) 
In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met: 
a. de haalbaarheid van de maatregelen; 
b. de verwachte betaalbaarheid van de maatregelen; 
c. de totale kosten voor de maatschappij die de realisatie van de toegedachte energie-
infrastructuur, bedoeld in artikel 5.131b, eerste lid, onder a, met zich meebrengen; en 
d. gevolgen voor de aanleg en het beheer van die energie-infrastructuur. 

Artikel 5.131e (wijziging termijn naar aanleiding van resultaat monitoring)" 
Als naar aanleiding van de monitoring, bedoeld in artikel 5.131b, tweede lid, onder c, blijkt dat de 

aansluiting van gebouwen op de energie-infrastructuur niet tijdig gerealiseerd zal zijn, wordt de 
redelijke termijn, bedoeld in dat lid, onder a, van dat artikel gewijzigd. 

ARTIKEL III (Omgevingsbesluit) 

Het Omgevingsbesluit wordt als volgt gewijzigd: 

A (actualisatietermijn warmteprogramma) 

Na artikel 10.16 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: 

§ 10.4.3a Warmteprogramma's 

Artikel 10.16a (actualisatie en eerste vaststelling warmteprogramma) 

1. Het eerste warmteprogramma wordt vastgesteld uiterlijk 31 december 2026. 
2. Het warmteprogramma heeft betrekking op respectievelijk de periode tot en met 31 december 

2035, 31 december 2040, 31 december 2045 en 31 december 2049. 
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3. Een warmteprogramma als bedoeld in artikel 3.6, derde lid, van de wet wordt ten minste elke 

vijf jaar geactualiseerd tot en met 31 december 2041. 

B (Uitwerking gegevensverstrekking) 

Aan paragraaf 10.8.8 worden de volgende artikelen toegevoegd: 

Artikel 10.49b (gegevensverstrekking warmtetransitie) 

1. Netbeheerders, warmtebedrijven en het Kadaster verstrekken voor de voorbereiding van het 
vaststellen van het omgevingsplan en voor de monitoring van de uitvoering van de aanleg van de 
energie-infrastructuur, bedoeld in artikel 5.131b, eerste en tweede lid, onder c, van het Besluit 

kwaliteit leefomgeving, op verzoek van het college van burgemeester en wethouders de gegevens 
over de namen, adressen, aansluitingen en toekomstige aansluitingen, bedoeld in artikel 20.6, 
derde lid, van de wet. 

2. Netbeheerders verstrekken deze gegevens in afwijking van de geheimhoudingsplicht, bedoeld in 
artikel 37, eerste lid, van de Gaswet en artikel 79, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. 

3. De gegevens worden binnen vier weken na de dag waarop het verzoek is ontvangen verstrekt, 
of, wanneer de gevraagde gegevens nog niet beschikbaar zijn, onverwijld nadat die beschikbaar 
zijn gekomen. 

Artikel 10.49c (gegevensverstrekking register ACM) 

Het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad verstrekken binnen vier weken 
na inwerkingtreding van een besluit tot vaststelling van een omgevingsplan als bedoeld in artikel 
5.131b van het Besluit kwaliteit leefomgeving, gegevens aan de Autoriteit Consument en Markt 
over: 
a. de locaties die zijn aangewezen waarbinnen het gebruik van gas als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onder b, van de Gaswet, als energiebron voor gebouwen binnen de aangewezen locatie wordt 
beëindigd en de taak van de netbeheerder op grond van artikel 10, negende lid, van de Gaswet 
komt te vervallen; en 
b. de vastgestelde termijnen waarbinnen het gebruik van gas als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onder b, van de Gaswet, als energiebron voor gebouwen binnen de aangewezen locatie wordt 
beëindigd. 

Artikel 10.49d (verstrekking en publicatie verslag monitoring warmtetransitie) 

1. Het college van burgemeester en wethouders doet aan de gemeenteraad verslag van de 
resultaten van de monitoring, bedoeld in artikel 5.131b, tweede lid, onder c, van het Besluit 
kwaliteit leefomgeving. 

2. Het verslag van de monitoring wordt voor een ieder elektronisch beschikbaar gesteld. 

ARTIKEL IV ( Overgangsrecht) 

Artikel 4.25a, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving is niet van toepassing op een 
programma als bedoeld in artikel IV van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. 
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I ALGEMEEN 

1. Inleiding 

Het is noodzakelijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om te voldoen aan de 
afspraken uit het Akkoord van Parijs, om invulling te geven aan de doelstellingen vervat in de 
Klimaatwet en uitvoering te geven aan het nationale Klimaatakkoord', het Coalitieakkoord2 en het 
Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving3 zal de gebouwde omgeving in 2050 
CO2-arm moeten zijn. Om dat te bereiken zullen onze gebouwen goed geïsoleerd moeten zijn, en 

met duurzame energiebronnen worden verwarmd. Een belangrijke pijler in het beleid om tot een 
verduurzaamde gebouwde omgeving te komen, is de gebiedsgerichte aanpak, waarin onder regie 
van de gemeente de gebouwde omgeving wijk voor wijk verduurzaamd wordt. 

Via de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (hierna: Wgiw) zijn in de Omgevingswet 

grondslagen opgenomen met als doel gemeenten bevoegdheden te geven om deze wijkgerichte 
verduurzaming tot uitvoering te brengen. De kern van die wet vormt de zogenoemde 
aanwijsbevoegdheid. De aanwijsbevoegdheid houdt in dat een gemeente binnen haar grondgebied 
bepaalde wijken kan aanwijzen die overgaan op een duurzame energievoorziening ter vervanging 
van het aardgas. Voor die wijken bepaalt de gemeente in het omgevingsplan dat er op een 
bepaald moment niet langer gebruik mag worden gemaakt van aardgas en dat op dat moment het 
transport van aardgas (door de netbeheerder) wordt beëindigd. In plaats daarvan komt in die 
aangewezen wijk een alternatieve energie-infrastructuur met duurzame energie beschikbaar. 

Met dit besluit is het proces in de wijkgerichte aanpak en de aanwijsbevoegdheid nader 
uitgewerkt. Zo regelt dit besluit de vereisten aan een warmteprogramma onder de Omgevingswet. 
Het warmteprogramma is het beleidsdocument over de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving, dat de gemeente periodiek vaststelt ( zie paragraaf 2.2). In het Klimaatakkoord is de 
term transitievisie warmte gebruikt voor dit beleidsdocument. Voor de reeds vastgestelde 
transitievisies warmte, die gelden als warmteprogramma onder de Omgevingswet, is in dit besluit 
overgangsrecht opgenomen. Verder regelt dit besluit dat in een gebied waar de gemeenten de 
aanwijsbevoegdheid inzet, ook geen gebruik mag worden gemaakt van andere fossiele 
brandstoffen dan aardgas voor de voorziening van het afnemen en gebruiken van energie voor 
bouwwerken (zie paragraaf 2.3). Bovendien regelt dit besluit voor welke gebouwen of locaties 
landelijk geldt dat deze geen onderdeel uitmaken van de wijkgerichte aanpak. Ook is het 
aardgasgebruik voor bepaalde gebouwen en locaties uitgesloten van de wijkgerichte aanpak met 
het oog op de leveringszekerheid (zie paragraaf 2.4). 

In dit besluit is ook een deel van de waarborgen behorend bij de aanwijsbevoegdheid juridisch 
verankerd: 

Met het oog op een zorgvuldig proces kan een gemeente de aanwijsbevoegdheid bij het 
wijzigen van het omgevingsplan alleen inzetten als de wijk reeds is opgenomen in een 

vastgesteld warmteprogramma (zie paragraaf 2.8.1). 
Woning- en gebouweigenaren (waaronder eigenaren van commercieel en maatschappelijk 
vastgoed) zijn niet verplicht om aan te sluiten op het collectieve alternatief voor aardgas 
dat de gemeente kiest (de zogenoemde opt-out). Zij kunnen kiezen voor een ander 
alternatief, mits dat minimaal even duurzaam is ( gelijkwaardig). Zo wordt keuzevrijheid 
met betrekking tot het duurzame alternatief gewaarborgd. De wijze waarop dit wordt 
gewaarborgd, is in dit besluit uitgewerkt (zie paragraaf 2.7). 
Er zijn eisen gesteld aan de planvoorbereiding en de inhoud van het omgevingsplan bij de 
inzet van de aanwijsbevoegdheid: 

1 Klimaatakkoord van 28 juni 2019, p. 29; bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 32813, nr. 342. 
2 Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' van 15 december 2021. 

3 Zie de bijlage bij de brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 1 juni 2022 over 
het Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving, Kamerstukken II 2021/22, 32847 nr. 911. 
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o Onderbouwen van de wijziging van het omgevingsplan enerzijds op de totale 
maatschappelijke kosten die de realisatie van de toegedachte energie-infrastructuur 
met zich meebrengen en anderzijds de betaalbaarheid voor bewoners, instellingen en 
gebouweigenaren (zie paragraaf 2.8.2). 

o Rekening houden met de haalbaarheid (zie paragraaf 2.8.3). 
o Het beargumenteren van de redelijke termijn en eventuele afwijking van de richtlijn 

dat er 8 jaar zit tussen het besluit van de gemeente en het beëindigen van het 
transport van aardgas (zie paragraaf 2.8.4). 
Bij het bepalen van de termijn houdt de gemeente rekening met de gevolgen voor de 
aanleg en het beheer van de nieuwe energie-infrastructuur.- Hierbij kan worden 
gedacht aan de planning van het warmtebedrijf indien er in de wijk een collectieve 
warmtevoorziening wordt aangelegd. Ook de planning van de netbeheerder is van 
belang indien het elektriciteitsnet en/of de aansluitingen in de wijk dienen te worden 

verzwaard (zie paragraaf 2.8.5). 
o De gemeente geeft wijzigingen van het omgevingsplan, waarbij de einddatum van het 

aardgas in een bepaald gebied is opgenomen, door aan de ACM ( zie paragraaf 2.8.6). 
- Daarnaast regelen gemeenten in het omgevingsplan hoe ze zich ervan gaan vergewissen 

dat het duurzame warmtealternatief daadwerkelijk beschikbaar is en dat gebouwen een 
aansluiting hebben op dit duurzame alternatief of een gelijkwaardig alternatief hebben, 
voordat het transport van aardgas kan worden stopgezet (zie paragraaf 2.9): 
o Het monitoren van de uitvoering van het omgevingsplan (zie paragraaf 2.9.1). Indien 

uit de monitoring blijkt dat er onvoldoende zekerheid is dat de aansluiting van 
gebouwen op de energie-infrastructuur tijdig is gerealiseerd, is de gemeente verplicht 
om het moment waarop het transport van aardgas wordt beëindigd te verzetten (zie 
paragraaf 2.9.2). 

o Het college van B&W doet verslag aan de raad over de monitoring van de uitvoering 
van het omgevingsplan. 

De gemeenteraad besluit over het wijzigingen van het omgevingsplan en daarmee of 
bovenstaande punten voldoende zijn gewaarborgd. 

Voor sommige van bovengenoemde waarborgen is het verwerken van gegevens, waaronder 
persoonsgegevens, noodzakelijk. De grondslag voor het verwerken van gegevens is opgenomen in 
de Omgevingswet via de Wgiw. In dit besluit is dit nader uitgewerkt (zie paragraaf 2.9.3). 

2. Hoofdlijnen van het voorstel 

Het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer op aarde. Als gevolg daarvan nemen de risico's 
toe op overstromingen, infectieziekten, verlies van biodiversiteit en verstoring van de 
drinkwatervoorziening. Hierdoor bestaat het gevaar tot een minder leefbaar land voor de 
toekomstige generaties. 

Om klimaatverandering tegen te gaan, streven we naar ten minste 55% CO2-reductie in de 
Klimaatwet en richten we ons in het beleid te richten op een hogere opgave, wat neerkomt op 

circa 60% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 19904. Zo willen we klimaatverandering zoveel 
als mogelijk tegengaan en zo ons land leefbaar houden voor de toekomstige generaties. 
In de gebouwde omgeving zal het tegengaan van klimaatverandering voor een belangrijk deel 
worden bereikt via een wijkgerichte aanpak, onder regie van gemeenten. Dit besluit en de Wgiw 

faciliteren en ondersteunen de wijkgerichte aanpak in de gebouwde omgeving. 
Doel van dit besluit (en de Wgiw) is het verduurzamen van de warmtevoorziening in gebouwen en 
op die manier bij te dragen aan de reductie van de broeikasgasemissies. 

Vrijwillige verduurzaming van de energievoorziening van bestaande gebouwen blijkt op dit 

moment niet toereikend. Het gasnet zou dan in stand moeten worden gehouden voor een kleine 
groep achterblijvers. Dit gaat samen met hoge maatschappelijke kosten. Daarom is het 
noodzakelijk om deze wettelijke bevoegdheid te verankeren om zo de benodigde warmtetransitie 

4 Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' van 15 december 2021. 
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te kunnen realiseren. Daarom is het noodzakelijk om deze wettelijke bevoegdheid te verankeren 
om zo de benodigde warmtetransitie te kunnen realiseren. 5 Met dit besluit (en het wetsvoorstel) 

kunnen gemeenten hieraan sturing geven. 

Dit besluit (en de Wgiw) geeft invulling aan afspraken in het Klimaatakkoord. Het betreft specifiek 
de afspraken om de regelgeving te wijzigen om de warmtetransitie zoveel mogelijk te faciliteren 
en onnodige belemmeringen weg te nemen, om de transitievisie warmte vorm te geven als 
instrument binnen het stelsel van de Omgevingswet en om ervoor te zorgen dat op basis van een 
besluit tot wijziging van het omgevingsplan van de gemeente kan worden vastgesteld vanaf welke 
datum een wijk geen gebruik meer kan maken van het gasnet en welk duurzaam alternatief wordt 
gekozen. 

2.1 De wijkgerichte aanpak in vogelvlucht 

Deze paragraaf bevat een korte beschrijving van de wijkgerichte verduurzaming van de gebouwde 
omgeving. Een uitgebreidere beschrijving van de wijkgerichte aanpak'staat in paragraaf 2.3 van 
de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wgiw. 

Door wijk voor wijk aan de slag te gaan, kunnen gemeenten samen met bewoners en 

gebouweigenaren een zorgvuldig proces doorlopen waarin een afweging wordt gemaakt over wat 
per wijk het beste warmtealternatief is en wanneer woningen en gebouwen niet langer met 
aardgas worden verwarmd. Wat die beste oplossing is, zal per wijk verschillen en mede afhangen 

van (de kenmerken van) de gebouwen in de wijk. 

Het warmteprogramma is de eerste schakel in de stappen binnen de wijkgerichte aanpak. In het 
warmteprogramma ( in het Klimaatakkoord is de term transitievisie warmte gebruikt) beschrijft de 
gemeente per wijk van de gemeente het tijdspad van verduurzaming van de wijk en worden 
potentieel beschikbare duurzame warmtealternatieven in beeld gebracht. De eisen die via 
instructieregels worden gesteld aan het warmteprogramma, worden beschreven in paragraaf 2.2. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het warmteprogramma door de gemeente wordt 
geconcretiseerd in een uitvoeringsplan voor een wijk. Een uitvoeringsplan heeft betrekking op één 
of meerdere wijken waarvan de gemeente in het warmteprogramma heeft aangegeven daar aan 
de slag te gaan. Het uitvoeringsplan is een belangrijke onderbouwing voor de wijziging van het 

omgevingsplan ten behoeve van de energietransitie in de gebouwde omgeving. In het 
omgevingsplan neemt de gemeente het gekozen alternatief voor aardgas als warmtebron op. 

Het uitvoeringsplan is de tweede schakel. Uit het Klimaatakkoord volgt dat een gemeente in het 
uitvoeringsplan beschrijft welke stappen zij in de desbetreffende wijk zet om zorg te dragen dat 
woningen en gebouwen een aansluiting hebben op een duurzaam alternatief voordat het besluit 
over het stopzetten van het aardgas wordt geëffectueerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de 
inzet van communicatieve en financiële instrumenten om isolatie door eigenaar-bewoners en 
andere gebouweigenaren te bevorderen. De gemeente maakt in het uitvoeringsplan duidelijk wat 

de maximale warmtebehoefte of de minimale isolatie is, die nodig is om over te kunnen stappen 
op het alternatief; welke kenmerken de binnen- installatie en ventilatie van het gebouw zal moeten 
hebben om het gebouw met de nieuwe warmtebron in voldoende mate te kunnen verwarmen en 

van warm tapwater te kunnen voorzien met minimaal de wettelijk vereiste temperatuur. Op die 
manier weten bewoners naar welk niveau ze toe kunnen werken om in de toekomst op het 
alternatief over te kunnen stappen. Gemeenten hebben op basis van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving ( hierna: Bbl) reeds de bevoegdheid om indien noodzakelijk voor bestaande 
bouwwerken in individuele gevallen een maatwerkvoorschrift op te leggen met een specifiek 
eisenniveau dat niet lager is dan de eisen voor bestaande bouw en niet hoger dan de eisen voor 
nieuwbouw. 
Er is voor gekozen om het uitvoeringsplan niet wettelijk te verankeren omdat in dit besluit al voor 
het omgevingsplan instructieregels worden gesteld. Wel kunnen gemeenten hun bevoegdheid 

5 Zie de Kamerbrief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 7 juni 2022 over de 
Verduurzaming kosteneffectiviteit en keuzevrijheid in de energietransitie in de gebouwde omgeving, 
Kamerstukken II 2021/22, 32813, nr. 1050. 
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benutten om het uitvoeringsplan vast te stellen als een vrijwillig programma als bedoeld in de 
Omgevingswet dat concreter is dan het warmteprogramma. 

De derde schakel is wijziging van het omgevingsplan. Elke gemeente heeft één omgevingsplan 

voor het hele grondgebied, dat lokale algemene regels bevat voor de fysieke leefomgeving. Met 
het inzetten van de aanwijsbevoegdheid zal het omgevingsplan worden gewijzigd en zal het 
(maatwerk)regels bevatten voor het verduurzamen van wijken. De juridische regels in het 

omgevingsplan zijn bindend voor onder meer bewoners, gebouweigenaren (van woningen en 

utiliteitsgebouwen) en bedrijven in de gemeente. Als de gemeente gebruikmaakt van de 
aanwijsbevoegdheid, staat in het omgevingsplan in ieder geval de gekozen alternatieve energie-
infrastructuur voor aardgas voor de bepaalde geometrisch begrensde wijk en de datum waarop de 

wijk van het aardgas gaat. 
In het Klimaatakkoord wordt gesproken over de wijkgerichte aanpak. Het staat gemeenten echter 
vrij om het schaalniveau te kiezen van de gebieden in het warmteprogramma (en het 
uitvoeringsplan) en de wijziging van het omgevingsplan: wijken, buurten, dorpen of kernen. Of 
een deel van een wijk, buurt, dorp of kern. Het staat de gemeente ook vrij om zelf de grenzen te 
bepalen van het gebied waarop het plan betrekking heeft. Deze grenzen zullen samenhangen met 
het duurzame warmtealternatief waarvoor de gemeente kiest. Daarbij is de aard van de 
bebouwing en de mogelijkheden voor een alternatieve energie-infrastructuur met name bepalend 
voor het aanwijzen van die grenzen, in plaats van de grenzen van bestaande wijken. Voor wijken 
met oudere bebouwing en monumenten zal in de meeste gevallen een andere alternatieve 
energie-infrastructuur worden gekozen dan voor een recent gebouwde wijk. 

2.2 Instructieregels warmteprogramma 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte 
vaststellen en deze vervolgens elke vijf jaar actualiseren. In de Wgiw is geregeld dat de 
transitievisie warmte zal komen te gelden als een verplicht programma onder de Omgevingswet, 

genaamd het warmteprogramma. 

De frequentie van de warmteprogramma's is door Tauw geëvalueerd.6 Op basis van dit rapport 
trekt de regering de conclusie dat het wenselijk is dat gemeenten elke vijf jaar een 
warmteprogramma vaststellen, in lijn met de afspraak in het Klimaatakkoord. 
Enerzijds is het wenselijk dat alle gemeenten ongeveer gelijktijdig een warmteprogramma 

vaststellen. Dat maakt het mogelijk om de warmteprogramma's bij elkaar op te tellen ten behoeve 
van monitoring, afstemming ten behoeve van de Regionale Energiestrategie ( RES), planningen van 

netbeheerders, etc. Anderzijds is het wenselijk dat gemeenten hun eigen planning kunnen 
aanhouden. Zo hebben gemeenten ruimte voor flexibiliteit in het proces en kunnen ze inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen die ze kunnen verwerken in een warmteprogramma zonder dat ze relatief 
kort daarna'opnieuw een warmteprogramma moeten vaststellen. Daarom wordt alleen de uiterlijke 
datum waarop het warmteprogramma moet zijn vastgesteld bepaald. 

In het warmteprogramma dat de gemeente uiterlijk op 31 december 2026 vaststelt, benoemt de 
gemeente in welke wijken de gemeente in de periode tot en met 2035 aan de slag gaat. 

Vervolgens geldt: 
• Uiterlijk op 31 december 2031 benoemt de gemeente in het warmteprogramma in welke 

wijken de gemeente in de periode tot en met 2040 aan de slag gaat; 
• Uiterlijk op 31 december 2036 benoemt de gemeente in het warmteprogramma in welke 

wijken de gemeente in de periode tot en met 2045 aan de slag gaat; en 
• Uiterlijk op 31 december 2041 benoemt de gemeente in het warmteprogramma in welke 

wijken de gemeente in de periode tot 2050 aan de slag gaat. 

6 Tauw (2022) Evaluatie termijnen wijkgerichte aanpak in Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. 
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Het warmteprogramma geeft netbeheerders een (grof eerste) beeld van in welke wijken en op 
welk moment het gasnet buiten gebruik zal worden genomen. Ook krijgen de netbeheerders beter 

inzicht in de mogelijke impact op de elektriciteitsnetten in die wijken. Bovendien geeft het 

warmteprogramma bewoners en gebouweigenaren (waaronder eigenaren van commercieel en 
maatschappelijk vastgoed) handelingsperspectief doordat zij weten in welke periode de overstap 
naar een duurzaam alternatief voor aardgas naar verwachting zal plaatsvinden. Op basis van het 

warmteprogramma kunnen zij besluiten om bepaalde investeringen in hun woning of gebouw al 
dan niet te doen, zoals de aanschaf van een siergashaard of een hybride warmtepomp. Een 
hybride warmtepomp is voor veel gebouwen een goede manier om het aardgasverbruik te 
verminderen. Hybride warmtepompen vergen een hogere investering bij installatie ten opzichte 
van een mono cv-ketel, maar zorgen over het algemeen voor een significante verlaging van de 

energierekening. Voor woning- en gebouweigenaren is het belangrijk om zekerheid te hebben dat 
de investering zich terugverdient. Als vuistregel kan worden gesteld dat, indien het 
warmteprogramma de komende 10 jaar geen overstap op een warmtenet of all electric oplossing 

voorziet, ingezet kan worden op hybride warmtepompen. 

Vervanging van de traditionele cv-ketel door hybride warmtepompen en andere duurzame 
verwarmingsinstallaties kan op korte termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van 
CO2-emissie en aardgasgebruik in de gebouwde omgeving. Op langere termijn kan de hybride 
warmtepomp ook een volledig aardgasvrije warmteoplossing zijn, wanneer deze gecombineerd 

wordt met duurzame gassen. Het stellen van een heldere norm voor warmte-installaties biedt 
leveranciers, installateurs en woning- en gebouweigenaren een duidelijk perspectief. Het kabinet 
bereidt normering voor waarbij vanaf 2026 bij vervanging van de mono cv-ketel hogere eisen 
gesteld worden aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties, mits de woning of het gebouw 
daartoe geschikt is. Een hybride warmtepomp is dan een logische oplossing, maar er is ook ruimte 

voor andere duurzame technieken. Voor woningen die niet geschikt zijn, of op korte termijn op een 
ander alternatief voor aardgas worden aangesloten ( bijvoorbeeld een warmtenet), wordt er een 

uitzonderingsmogelijkheid opgenomen.' 

In dit besluit is opgenomen dat een gemeente uiterlijk op 31 december 2026 het eerste verplichte 
warmteprogramma vaststelt. Daarin selecteert de gemeente de wijken die de gemeente in een 
bepaalde periode wil verduurzamen. Het is van belang goed te bekijken welke wijken in het 

warmteprogramma worden geselecteerd waar op termijn het gebruik van gas wordt beëindigd, 
want slechts die wijken mogen ook in het omgevingsplan (via een maatwerkregel) worden 

7 Zie de brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 17 mei 2022 over Normering 
hybride warmtepompen, Kamerstukken II 2021/22 32813, nr. 1045 en de brief van de minister voor Klimaat 
en Energie van 15 juni 2022 over het Actieplan hybride warmtepompen Kamerstukken II 2021/22 32813, nr. 
1062. 
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aangewezen. De gemeente stelt vervolgens uiterlijk elke vijf jaar een volgend warmteprogramma 
vast dat ziet op de volgende periode. Met dit besluit is geregeld dat deze procedurele bepalingen 
worden opgenomen in het Omgevingsbesluit. 

De gemeente benoemt in het warmteprogramma met welke wijken de gemeente de komende 
periode aan de slag gaat, en het aantal woningen en andere gebouwen in die wijken. Het kan 
daarbij zowel gaan om (de inzet van de gemeente op) isolatie als om de overstap op een 
duurzaam alternatief voor aardgas. Dit geeft de gemeente en de belanghebbenden een beeld van 

de voortgang van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Daarnaast worden deze gegevens 
gebruikt ten behoeve van de ( landelijke) monitoring van het doelbereik. 
De beschrijving van het aantal woningen en andere gebouwen bestaat uit een terugblik en een 
vooruitblik. De gemeente brengt in de vooruitblik in het warmteprogramma per wijk, waar de 

gemeenten in de komende periode aan de slag gaat, in beeld: 
• De duurzame alternatieven voor aardgas die de gemeente overweegt. Dat geeft bewoners, 

gebouweigenaren en andere partijen een beeld welke duurzame alternatieven in de volgende 

fase nader zullen worden uitgewerkt. 
Bovendien kan zo vraag en aanbod van verschillende energiebronnen ( regionaal) op elkaar 

worden afgestemd. Daarnaast geeft het netbeheerders een eerste beeld van de mogelijk te 
verwachten netaanpassing. Voor netbeheerders is dit inzicht een randvoorwaarde om 

investeringen en werkzaamheden planbaar te maken. 
• Welk van de mogelijke duurzame warmtealternatieven die wordt overwogen de laagste totale 

kosten voor de maatschappij die de realisatie van de toegedachte energie-infrastructuur met 
zich meebrengen (zie ook paragraaf 2.8.3) heeft. Rekening houden met de totale kosten voor 
de maatschappij is nodig om te zorgen dat de energietransitie in de gebouwde omgeving 

betaalbaar blijft op nationaal niveau én op eindgebruikersniveau. Want hoge totale kosten voor 
de maatschappij werken ook door in de eindgebruikerskosten. 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat een gemeente in het uitvoeringsplan het expliciet 
motiveert wanneer wordt gekozen voor een andere optie dan het alternatief met de laagste 

totale kosten voor de maatschappij. Dat gebeurt dus nog niet in het warmteprogramma. 
• Het aantal gebouwen dat in de desbetreffende periode naar verwachting zal worden 

geïsoleerd, maar nog niet aardgasvrij worden gemaakt. Dit is relevant aangezien sommige 

gemeenten een stapsgewijze aanpak hanteren. 
De gemeente geeft hierbij een inschatting van de gemiddelde warmtebehoefte aan het begin 
en aan het eind van de periode oftewel voor en na inzet van de gemeente. Het gaat hierbij om 
een inschatting van de warmtebehoefte horend bij de duurzame alternatieven voor aardgas die 

de gemeente overweegt. 
Voor de warmtebehoefte kunnen gemeenten aansluiten bij de Standaard voor woningisolatie.8 
Deze Standaard geeft de warmtebehoefte van de woning aan, uitgedrukt in de hoeveelheid 
kWh per mz gebruiksoppervlak per jaar die nodig is om de woning te verwarmen. 

Aangezien gemeenten het isoleren van woningen en andere gebouwen meenemen in de 
berekening van de totale kosten voor de maatschappij, is het logisch om daarbij aan te sluiten. 

• Het aantal gebouwen dat in de desbetreffende periode naar verwachting zal worden geïsoleerd 
en waarvoor de overstap naar een duurzaam alternatief zal worden gerealiseerd. De gemeente 
geeft hierbij een inschatting van de gemiddelde warmtebehoefte aan het begin en aan het eind 
van de periode oftewel voor en na inzet van de gemeente; 

• Het aantal gebouwen waarvoor in de desbetreffende periode de overstap naar een duurzaam 
alternatief naar verwachting zal worden gerealiseerd (en in een eerdere fase reeds is 

geïsoleerd, al dan niet onder regie van de gemeente). 
In het Klimaatakkoord is niet expliciet afgesproken om de beoogde warmtebehoefte per wijk op te 

nemen in het warmteprogramma (in het Klimaatakkoord nog transitievisie warmte genoemd). 
Vanwege het belang van isolatie is het voorstel om dit wel op te nemen in het warmteprogramma. 
Aangezien gemeenten hier geen rekening mee konden houden bij het opstellen van de 
transitievisie warmte, geldt dat op grond van het overgangsrecht in dit besluit niet voor al 
bestaande warmteprogramma's. 
Het aantal gebouwen wordt verder - conform de afspraak in het Klimaatakkoord - uitgedrukt in 

8 Zie de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 maart 2021 over de 
Isolatiestandaard en Streefwaardes voor woningen, Kamerstukken II 2020/21, 30196, nr. 749. 
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woningequivalenten. Een woning is gelijk aan een woningequivalent. Voor het rekenen met 
utiliteitsbouw wordt een woningequivalent gelijkgesteld aan 130 m2 oppervlakte. Het omrekenen9 
van het totaaloppervlak utiliteitsbouw naar woningequivalenten gaat dus als volgt: 
Totaaloppervlak utiliteitsbouw / 130 = Q woningequivalenten. 
Dit zal worden geregeld in de Omgevingsregeling. 

In het warmteprogramma blikt de gemeente terug op de realisatie in de wijken die in eerdere 
warmteprogramma's zijn opgenomen. Voor die wijken brengt de gemeente per wijk in beeld: 
• Het aantal gebouwen dat in de afgelopen periode is geïsoleerd. Daarbij wordt ook een 

inschatting gegeven van de gemiddelde warmtebehoefte aan het begin en aan het eind van de 
periode oftewel voor en na inzet van de gemeente. 
Het is de verwachting dat de gemeente beschikt over deze informatie, aangezien het gaat om 
een isolatie aanpak onder regie van de gemeente. Gemeenten hebben echter geen informatie 

over alle genomen maatregelen en ook niet de isolatiegraad van alle woningen, want 
gemeenten hebben deze informatie niet over woningen die op eigen initiatief van de 
woningeigenaar zijn geïsoleerd. De gemeente zal dus geen volledig beeld kunnen geven van de 
mate van isolatie in de wijk. Desalniettemin geven de data van alle gemeenten samen wel een 
beeld van de voortgang van de verduurzaming van de gebouwde omgeving; 

• Het aantal gebouwen dat in de afgelopen periode is geisoleerd en waarvoor de overstap naar 
een duurzaam alternatief wordt gerealiseerd. Daarbij wordt ook een inschatting gegeven van 
de gemiddelde warmtebehoefte aan het begin en aan het eind van de periode oftewel voor en 
na inzet van de gemeente. 
De gemeente kan zich daarbij baseren op de onderbouwing van de wijziging van het 

omgevingsplan ( het uitvoeringsplan), waarin de gemeente duidelijk heeft gemaakt wat de 
maximale warmtebehoefte is die nodig is om over te kunnen stappen op het duurzame 
alternatief; 

• Het aantal gebouwen waarvoor in de afgelopen periode de overstap naar een duurzaam 
alternatief is gerealiseerd; 

• Welk duurzaam alternatief in het omgevingsplan is gekozen voor de wijk. 
Het gaat bij deze twee laatste punten om woningen en gebouwen waarbij de uitvoering in die 
wijk is voltooid en het transport van aardgas is beëindigd. Daardoor weten gemeenten om 
hoeveel woningen en andere gebouwen het gaat. 

Een dergelijke terugblik is - logischerwijs - niet mogelijk voor transitievisies warmte oftewel de 
warmteprogramma's die voor inwerkingtreding van de Wgiw zijn vastgesteld. Hiervoor is in dit 
besluit overgangsrecht opgenomen. 

2.3 Verbod op fossiele brandstoffen in de gebouwde omgeving vanaf 2050 

Op dit moment wordt in veruit de meeste woningen en andere gebouwen aardgas gebruikt voor 
ruimteverwarming, koken en warm tapwater. Door de overstap van aardgas op een duurzame 
bron wordt de uitstoot van CO2verminderd. In dat licht is het ook ongewenst dat voor 
ruimteverwarming, koken en warm tapwater gebruik wordt gemaakt van andere fossiele 
brandstoffen. 

Dit besluit regelt specifiek met ingang van 1 januari 2050 het gebod dat de (gebouwgebonden) 
energievoorziening voor het afnemen en gebruiken van energie geen direct gebruik meer maakt 
fossiele brandstof. Het gaat daarbij dus alleen om fossiele brandstoffen die in het gebouw zelf 
worden verbrand. Bovendien moet het gebouw zijn aangesloten op de door de gemeente in het 
omgevingsplan aangewezen infrastructuur of een gelijkwaardig alternatief dat even duurzaam is 
voor wat betreft energieprestatie (zie paragraaf 2.7). Gemeenten kunnen naast het aanwijzen van 

de alternatieve energie-infrastructuur via maatwerkregels in het omgevingsplan de datum waarop 
het verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen ingaat_ (te weten 1 januari 2050), naar voren 

halen (zie paragraaf 2.4). Voor wat betreft het energiegebruik door milieubelastende activiteiten 
hebben gemeenten bij landelijk aangewezen milieubelastende activiteiten de mogelijkheid tot het 

9 Voor het omrekenen van woningequivalenten wordt aangesloten bi] het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL (2020) Startanalyse aardgasvrge buurten (versie 2020, 24 september 2020) Gemeenterapport met 
toelichting bij tabellen met resultaten van de Startanalyse, p. 29.) 
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opleggen van maatwerkregels en -voorschriften met het oog op doelmatig energiegebruik. 
Daarnaast kunnen gemeenten op grond de Omgevingswet zelf milieubelastende activiteiten 
aanwijzen en daar regels over stellen. 

In de periode tot 1 januari 2050 wordt op verschillende manieren gewerkt aan de verduurzaming 
van bronnen. Tot die tijd betekent een aansluiting op duurzaam energie zo duurzaam als op dit 
moment mogelijk is ( zie ook paragraaf 2.7). De verduurzaming van elektriciteit voor een all 
electric oplossing (zoals een warmtepomp) en warmtenetten is afgesproken in het 
Klimaatakkoord 10 en wordt wettelijk geregeld in de Wet collectieve warmtevoorziening (hierna: 

Wcw). In de Wcw wordt geregeld dat aangewezen warmtebedrijven worden verplicht tot een 
minimale prestatie voor de verduurzaming door een norm te stellen voor de maximale CO2 uitstoot 
die gemoeid is met de warmtelevering. Deze norm is zo vastgesteld dat deze minimaal haalbaar is, 
maar wel dwingend is. Op deze manier blijft de betaalbaarheid van het systeem geborgd, maar 
worden achterblijvers aangejaagd en gestimuleerd om maatregelen te nemen. De verduurzaming 
van elektriciteit loopt ook via de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en het Fit for 55 
pakket, waarin wordt voorgesteld het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) dat geldt voor 
elektriciteitsproductie, aan te scherpen waardoor er in 2040 netto geen CO2-uitstoot meer is. 11 
Bovendien wordt ingezet op het ombouwen van gascentrales zodat deze CO2-vrij gas kunnen 
inzetten. 12 Daarnaast is in het Coalitieakkoord 13 afgesproken dat er een bijmengverplichting komt 
voor groen gas, hiermee wordt het bestaande gasnet gedeeltelijk verduurzaamd. Aparte gasnetten 
die enkel worden gevoed met groen gas, zijn op korte termijn niet voorzien. In 2050 worden de 
dan resterende gasnetten gevoed met groen gas of andere duurzame gassen. De inzet van de 
aanwijsbevoegdheid ten behoeve van groen gas is dan ook niet mogelijk. In aanloop naar 2050 zal 

worden bezien of de regels op dit punt moeten worden aangepast. 

De datum 1 januari 2050 sluit aan bij de Europese Green Deal en de Europese Klimaatwet. De 
Europese Klimaatwet bevat een bindende doelstelling om uiterlijk in 2050 in de gehele Europese 
Unie klimaatneutraal te zijn (zie ook paragraaf 3.1). 

Sommige instellingen, zoals ziekenhuizen, hebben een noodvoorziening die gebruikt maakt van 
fossiele brandstof. Gemeenten kunnen dergelijke noodvoorzieningen in het omgevingsplan 
uitzonderen van het gebod dat de energievoorziening voor het afnemen en gebruiken van energie 
geen direct gebruik meer maakt van fossiele brandstof, zolang een noodstroomvoorziening met 
een fossiele brandstof nodig is. Gemeenten hebben hier reeds bevoegdheden voor op grond van 
artikel 4.1 van de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving ( hierna: Bal). 

Bij inwerkingtreding van het stelsel van de Omgevingswet zouden via de bruidsschat regels over 
aansluiting op het distributienetten aan gemeenten gelaten worden. Ook werd voor te bouwen 
bouwwerken de aansluiting op het distributienet voor warmte aan gemeenten gelaten. Er is 
besloten om de regels over aansluiting op distributienetten voor gas, warmte en elektriciteit in de 
bestaande bouw via dit besluit weer op AMvB-niveau te regelen, zodat de gemeente in de 
bestaande gebouwenvoorraad hier slechts via de maatwerkbevoegdheid op grond van het Bbl 
regels over kunnen stellen. De mogelijkheid om voor nieuwe gebouwen gemeentelijk eisen te 
stellen, blijven vooralsnog overeind. Ook de gemeentelijke mogelijkheden om zelf regels te stellen 
ten aanzien van de aansluiting op het distributienet voor drinkwatervoorziening, of regels over 
afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwaterafvoer blijft overeind. De artikelen over de , 
aansluiting op het distributienet voor elektriciteit en gas zullen nietig zijn zodra de gemeente deze 
artikelen in werking laat treden door met maatwerk de datum van inwerkingtreden naar voren te 
halen en via maatwerkregels een alternatief aanwijst voor aardgas waar het gebouw op moet 
worden aangesloten. De artikelen uit de bruidsschat zullen van rechtswege vervallen wanneer 
aangesloten moet worden op het aangewezen alternatief ingevolge artikel 122 van de 
Gemeentewet. 

10 Klimaatakkoord van 28 juni 2019; bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 32813, nr. 342. 
11 Zie fiche Herziening EU ETS, herziening MSR, Kamerstukken II 2020/21, 22112 nr. 3193. 
12 Zie het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat Kamerstukken II, 2021/22, 32813 nr. 1049. 

13 Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' van 15 december 2021. 
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2.4 Maatwerkregels 

In het kader van de aanwijsbevoegdheid is in dit besluit de bevoegdheid tot het stellen van 
maatwerkregels opgenomen. Dit wordt geregeld in het Bbl. Daarmee kunnen gemeenten via 
maatwerkregels in het omgevingsplan de datum waarop het verbod op het gebruik van fossiele 
brandstoffen ingaat (te weten 1 januari 2050), naar voren halen. Daardoor wordt per die datum 
ook het transport van aardgas beëindigd. Dit wordt nader toegelicht in de artikelsgewijze 
toelichting bij artikel I van dit besluit. 

2.5 Instructieregels omgevingsplan 

Als toepassing wordt gegeven aan de maatwerkregelbevoegdheid uit het Bbl dan gelden voor het 
omgevingsplan de instructieregels die met dit besluit in het Bkl zijn opgenomen. In het 
omgevingsplan kan een precieze begrenzing van de wijk worden vastgelegd waar de 
aanwijsbevoegdheid voor geldt. De instructieregels geven invullingen aan verschillende 
onderwerpen, namelijk het aanwijzen van het alternatief voor aardgas en de toepassing en 

beoordeling van een gelijkwaardige maatregel. Ook zijn instructieregels gesteld die bepalen dat 
een omgevingsplan onder andere een redelijke termijn bevat (zie paragraaf 2.8.4) en regels bevat 
over monitoring (zie paragraaf 2.9.1). 

Deze instructieregels gelden voor zowel de verduurzaming van gebouwen als voor 
milieubelastende activiteiten. 

Overigens kan in de uitwerking van het omgevingsplan de precieze begrenzing van de wijk nader 
worden vastgelegd, bijvoorbeeld om eigenaren van grote gebouwen op de rand van de wijk in de 
gelegenheid te stellen de warmtetransitie te verbinden met gepland groot onderhoud of herbouw. 

Grote (utiliteits)gebouweigenaren beschrijven in vierjaarlijkse routekaarten op portefeuilleniveau, 
duurzame meerjarenonderhoudsplannen en/of meerjarige vastgoedverduurzamingsplannen welke 
maatregelen zij al hebben getroffen en hoe zij toewerken naar een CO2-arme vastgoedportefeuille 
in 2050. Bij het opstellen van het warmteprogramma en het uitvoeringsplan kunnen gemeenten 
gebruik maken van de planning (` natuurlijke momenten') van de verduurzaming van 
utiliteitsgebouwen in deze portefeuilleroutekaarten. Gemeenten kunnen met grote 
(utiliteits)gebouweigenaren in contact treden om de volgorde van de wijken en de planning in de 
portefeuilleroutekaarten op elkaar af te stemmen. Daarbij zal een balans gezocht moeten worden 

tussen wat mogelijk is vanuit de energie-infrastructuur en wat praktisch is voor de 
gebouweigenaren (waaronder eigenaren van commercieel en maatschappelijk vastgoed). 

2.6 De aanwijsbevoegdheid in relatie tot milieubelastende activiteiten en landelijke 
uitzonderingen 

De aanwijsbevoegdheid heeft betrekking op de verduurzaming van de energievoorziening van 
gebouwen en voor zover op dezelfde locatie milieubelastende activiteiten worden verricht, ook op 
milieubelastende activiteiten. Dit volgt uit artikel 62a van de Gaswet, zoals opgenomen in de 
Wgiw. Dit zorgt ervoor dat het hele gebied aardgasvrij kan worden gemaakt. De 
aanwijsbevoegdheid kan dus niet worden gebruikt in gebieden met industriële bedrijven die 
afhankelijk zijn van aardgas, omdat in een dergelijke "wijk" - in feite een bedrijventerrein - niet 
het verduurzamen van gebouwen centraal zou staan, maar het verduurzamen van de 
milieubelastende activiteiten. De afweging wanneer een wijk over gaat op een duurzame 

energievoorziening ligt in belangrijke mate bij gemeenten. Een gemeente kan er daarbij voor 
kiezen om een wijk met relatief veel bedrijven verderop in de planning van de wijkgerichte aanpak 

op te nemen. 

Voor zover er in de wijk ook gas wordt gebruikt door milieubelastende activiteiten, kan de 
gemeente in het omgevingsplan ook regels opnemen voor deze milieubelastende activiteiten en 
zorgen dat daar ook niet langer gebruik kan worden gemaakt van aardgas of andere fossiele 
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brandstoffen, met het oogmerk doelmatig energiegebruik. Op grond van het Bal heeft het bevoegd 
gezag immers al de mogelijkheid om maatwerkregels te stellen of maatwerkvoorschriften toe te 
passen. Die bevoegdheid in het Bal is minder restrictief dan de mogelijkheden op grond van het 
Bbl, omdat het Bbl in beginsel een landelijke uniforme en uitputtende set van regels inzake de 
staat van bouwwerken betreft. De keuze dat gemeenten de mogelijkheid hebben om ook 

verduurzaming van het procesgebonden energiegebruik van milieubelastende activiteiten mee te 
nemen in de aanpak is gemaakt omdat de wijkgerichte aanpak een sterke geografische component 
heeft. Omdat de infrastructuur van een gasnet ook een sterke geografische component heeft, met 
hoge-, midden- en lagedruknetten en lokale verdeelstations, ligt het niet voor de hand om binnen 
een gebied dat is aangewezen om van het gas af te gaan een uitzondering te maken voor één of 
slechts enkele gebruikers. Dat geldt óók voor bedrijven en instellingen met (een relatief hoog) 
procesgebonden aardgasgebruik. Ook deze bedrijven en instellingen zullen moeten bijdragen aan 
het tegengaan van klimaatverandering door de CO2-uitstoot te beperken. Rekening houdend met 
kosteneffectiviteit voor het beheren van het (aard)gasnet is het bovendien legitiem en 
proportioneel om deze bedrijven en instellingen mee te nemen in een wijkgerichte aanpak. Dat 
maakt het voor de netbeheerder mogelijk om het net economisch te beheren. Daarnaast zou het 
draagvlak voor de wijkgerichte aanpak worden ondermijnd als bedrijven en instellingen zouden 
worden uitgezonderd in een wijk waar het gebruik van aardgas voor woningen wordt uitgesloten. 
Om die redenen is het uitgangspunt dat het verduurzamen van utiliteitsbouw in beginsel meeloopt 
met de wijkgerichte aanpak. 

In dit besluit is landelijk een uitzondering gemaakt voor bedrijven die vallen onder het 
emissiehandelssysteem voor broeikasgassen ( ETS), aangezien het aardgasvrij maken daarvan al 

via andere wegen geregeld is ( zie daarvoor paragraaf 4.2). Deze uitzondering is van toepassing op 
gebouwen of locaties waar activiteiten worden verricht waarop ook de in artikel 16.5 van de Wet 
milieubeheer vervatte verboden betrekking hebben. 

Overigens namen de 20 grootste uitstoters in 2019 33,2 Mton van de totale industriële 
broeikasgas uitstoot van 54,6 Mton van de industrie voor hun rekening. Daarnaast veroorzaakten 
zij 9,7 Mton directe emissies die worden gerapporteerd onder de elektriciteitssector. Met deze 
groep grootste industriële uitstoters zal met een maatwerkaanpak vorm worden gegeven aan 
fundamenteel nieuwe duurzame technologieën en tegelijkertijd afspraken worden gemaakt over 
een programma voor snellere en ambitieuzere CO2-reductie.la 

Naast de uitzondering voor ETS is er landelijk een uitzondering gemaakt voor een aantal 
activiteiten die nodig zijn voor de leveringszekerheid van het gassysteem. De gemeente kan het 
gebruik van gas voor deze activiteiten dus niet uitsluiten. Deze uitzondering heeft betrekking op 
het landelijk gastransportnet, gasproductie- installaties behorend bij een gasvoorkomen, 
gasopslaginstallaties, LNG-installaties en installaties voor de omzetting van de kwaliteit van gas. 

Een aparte landelijke uitzondering is niet nodig voor op gas gebaseerde productie-installaties van 
warmte die bijdragen aan de leveringszekerheid van een klein collectief warmtesysteem of van een 
warmtenet van een aangewezen warmtebedrijf zoals bedoeld in de Warmtewet. Gemeenten 
hebben immers intensief contact met warmtebedrijven. Gemeenten zullen de aanwijsbevoegdheid 
niet inzetten bij een warmtebedrijf indien het gasgebruik nodig is voor de leveringszekerheid van 

de warmte. 

Er is geen aparte landelijke uitzondering gemaakt voor productie-installaties voor elektriciteit. Veel 
grootschalige elektriciteitsproductie is reeds uitgesloten vanwege de uitzondering voor ETS-
bedrijven. Daarom lijkt een aparte uitzondering voor productie-installaties van elektriciteit vanuit 
het perspectief van leveringszekerheid niet nodig. 

14 Zie de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over Het verschil maken met strategisch en 
groen industriebeleid, Kamerstukken II 2021/22, 29826 nr. 147. 
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2.7 Gelijkwaardig alternatief 

Woning- en gebouweigenaren (waaronder eigenaren van commercieel en maatschappelijk 
vastgoed) zijn niet verplicht om aan te sluiten op het ( collectieve) alternatief voor aardgas dat de 
gemeente kiest. Zij kunnen kiezen voor een ander alternatief, mits dat minimaal even duurzaam 
is. In de Omgevingswet (artikel 4.7) is reeds geregeld dat een gebouweigenaar een gelijkwaardige 
invulling van een regel mag realiseren, als op die manier ook wordt voldaan aan het doel van de 
regel. In beginsel kunnen gemeenten de mogelijkheid van een gelijkwaardige invulling " uitzetten" 
op grond artikel 4.7, derde lid, van de Omgevingswet. Om de individuele keuzevrijheid te borgen, 
regelt dit besluit dat de keuzevrijheid niet kan worden ingeperkt op gemeentelijk niveau. Hiervoor 
zijn met dit besluit instructieregels gesteld in het Besluit kwaliteit leefomgeving ( hierna: Bkl). 
Daarnaast geldt dat door gelijkwaardigheid open te stellen er ook ruimte is voor innovatie. De 
Wgiw en dit besluit bevatten geen voorkeur voor een bepaalde techniek en beogen 
techniekneutraal te zijn en ruimte te bieden voor toekomstige ontwikkelingen en innovatie. 

Of iets gelijkwaardig is, wordt volgens artikel 4.7 van de Omgevingswet bepaald aan de hand van 
de vraag of "ten minste hetzelfde resultaat {wordt} bereikt als met de voorgeschreven maatregel 

is beoogd". Wat wordt beoogd, zou dus blijken uit de in het omgevingsplan op te nemen 
oogmerken van de regel. Het vervangen van aardgas door een duurzaam alternatief dient primair 
het tegengaan van klimaatverandering, dus dat zal in ieder geval het centrale oogmerk zijn. Wat 
het Bbl betreft is dit het oogmerk duurzaamheid. 

Omwille van de uitvoerbaarheid van de regels voor gemeenten en gebouweigenaren is opgenomen 
dat de gelijkwaardigheid in dit geval alleen beoordeeld wordt aan de hand van de bijdrage aan de 
duurzaamheid dan wel het tegengaan van klimaatverandering. Als de gemeente andere belangen -
zoals bijvoorbeeld luchtkwaliteit - wil borgen, geeft zij daar invulling aan met de regels van het 
omgevingsplan en eventueel binnenplanse vergunningplichten. 
De beoordeling van de vraag of de gelijkwaardige maatregel hetzelfde resultaat levert met het oog 
op duurzaamheid dan wel het tegengaan van klimaatverandering gebeurt aan de hand van de 
energieprestatie op het moment van de beoordeling. De energieprestatie is in het Bbl (en NTA 
8800:2022) reeds gedefinieerd als "de berekende of gemeten hoeveelheid energie die nodig is om 
aan de vraag naar energie te voldoen bij een genormaliseerd gebruik van een gebouw, waaronder 
energie die wordt gebruikt voor verwarming, koeling, ventilatie, warmwatervoorziening en 

verlichting." Deze wordt bepaald met een gestandaardiseerde berekening en de advieskosten zijn 
bescheiden. Als er een warmtenet wordt voorgeschreven, moet daarvoor een kwaliteitsverklaring 
beschikbaar zijn.ls 

Er wordt dus uitgegaan van genormaliseerd gebruik. Onder "genormaliseerd gebruik" wordt 
verstaan het gemiddeld ingeschatte gebruik met een gemiddeld klimaat. Hierbij wordt geen 
rekening gehouden met lokale aspecten zoals belendende bebouwing, bomen en/of lokale 

klimaatomstandigheden etc. Verder gaat het alleen om het zogenaamde gebouw-gerelateerde 
energiegebruik om het gebouw te klimatiseren (verwarmen, koelen, ventileren, warmtapwater en 
voor de utiliteitsbouw, verlichting. Het gaat dus niet om gebruikers-energie voor bijvoorbeeld tv, 
wasmachine, jacuzzi, computer, etc. Deze wordt niet meegenomen bij de bepaling van de 
energieprestatie van een gebouw. 

PM voorbeeld berekening gelijkwaardig alternatief 

Een gebouweigenaar die een gelijkwaardig alternatief wil realiseren, doet hiervan vooraf een 
melding bij de gemeente. Daarnaast informeert de gebouweigenaar de gemeente over de 
ingebruikname van de gelijkwaardige maatregel, uiterlijk 6 maanden voor de datum dat het 
gebruik van gas wordt beëindigd die in het omgevingsplan is opgenomen. Zowel de melding vooraf 
als het informeren na realisatie geeft de gemeente de benodigde informatie om toe te zien dat 
woningen en gebouwen een aansluiting hebben op een duurzaam alternatief voordat het besluit 

over het stopzetten van het aardgas wordt geëffectueerd (zie paragraaf 2.9.2). Het kan overigens 
voorkomen dat voor een gelijkwaardig alternatief geen aansluiting op het net noodzakelijk is. 

15 Zie NTA 8800:2022, bijlage P. 
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2.8 Waarborgen bij het aanwijzen van een wijk 

Op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft elke gemeente één 
omgevingsplan voor het hele grondgebied. Het omgevingsplan bevat algemene regels van de 
gemeente voor de fysieke leefomgeving. Dit omgevingsplan kan ook ( maatwerk)regels bevatten 
voor het verduurzamen van wijken. Met de aanwijsbevoegdheid krijgt de gemeente een 
verstrekkende bevoegdheid. Bij een dergelijke bevoegdheid horen ook verstrekkende waarborgen. 
In dit besluit zijn een deel van de waarborgen juridisch verankerd: 

• Met het oog op een zorgvuldig proces kan een gemeente de aanwijsbevoegdheid bij het 

wijzigen van het omgevingsplan alleen inzetten als de wijk reeds is opgenomen in een 
vastgesteld warmteprogramma (zie paragraaf 2.8.1). 

• De gemeente houdt rekening met de haalbaarheid (zie paragraaf 2.8.2). 
• De gemeente onderbouwt de totale maatschappelijke kosten van de aanpak voor die wijk en 

de verwachte betaalbaarheid voor bewoners, instellingen en gebouweigenaren (zie paragraaf 
2.8.3). 

• De gemeente beargumenteert welke redelijke termijn wordt gekozen tussen het besluit van de 
gemeente en het beëindigen van het transportvan aardgas (zie paragraaf 2.8.4). 

• Bij het bepalen van de,termijn houdt de gemeente rekening met de gevolgen voor de aanleg 
en het beheer van de energie-infrastructuur (zie paragraaf 2.8.5). 

• De gemeente geeft wijzigingen van het omgevingsplan, waarbij de einddatum van het aardgas 
in een bepaald gebied wordt bepaald, door aan de ACM (zie paragraaf 2.8.6). 

• De gemeente monitort de uitvoering van het omgevingsplan (zie paragraaf 2.9.1). Indien uit 
de monitoring blijkt dat er onvoldoende zekerheid is dat de aansluiting van gebouwen tijdig is 
gerealiseerd, is de gemeente verplicht om het moment waarop het transport van aardgas 
wordt beëindigd te verzetten (zie paragraaf 2.9.2). 

2.8.1 Aanwijsbevoegdheid alleen voor wijken in een warmteprogramma 

In het warmteprogramma worden de wijken benoemd die de gemeente in een bepaalde periode 
wil verduurzamen. De gemeenteraad kan de aanwijsbevoegdheid bij het wijzigen van het 
omgevingsplan alleen inzetten voor wijken die zijn opgenomen in een vastgesteld 
warmteprogramma. Dit is uitgewerkt in de instructieregels die worden opgenomen in het Bkl. Dit is 
van belang voor een zorgvuldig proces en de voorzienbaarheid van het beleid. Dit is een voor het 
stelsel van de Omgevingswet ongebruikelijke constructie, die nader wordt toegelicht in paragraaf 
4.1. 

2.8.2 Haalbaarheid 

In dit besluit is bepaald dat de gemeenteraad bij het wijzigen van het omgevingsplan rekening 
moet houden met de haalbaarheid van de toegedachte energie-infrastructuur en de daartoe 
benodigde aanpak. Dit is opgenomen in de instructieregels die worden opgenomen in het Besluit 
kwaliteit leefomgeving. Het gaat daarbij om aspecten als de werkbaarheid voor de bewoners en 
gebouweigenaren die het betreft ( zie ook paragraaf 6.1). Daarnaast gaat het onder andere om 
aspecten als de beschikbaarheid van de arbeidskrachten, materialen en installaties. 

2.8.3 Totale maatschappelijke kosten en betaalbaarheid 

Bij de wijziging van het omgevingsplan moet de gemeente rekening houden met de totale kosten 

voor de maatschappij die de realisatie van de toegedachte energievoorziening met zich 
meebrengen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gemeente bij het besluit over het 
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duurzame alternatief voor aardgas kijkt naar de maatschappelijke kosten en het motiveert indien 
de gemeente een andere duurzaam alternatief voor aardgas kiest dan het alternatief met de 

laagste maatschappelijke.kosten. Bij het uitwerken van het Klimaatakkoord heeft het Planbureau 
voor de Leefomgeving ( PBL) geconstateerd dat het begrip ' nationale kosten' beter aansluit bij 
hetgeen in het Klimaatakkoord is bedoeld. Het PBL heeft het begrip ' nationale kosten' omschreven 

als: de totale financiële kosten in Nederland van alle maatregelen die nodig zijn om ergens 
(bijvoorbeeld in een buurt) een strategie uit te voeren, ongeacht wie die kosten betaalt, inclusief 

de baten van energiebesparing, maar exclusief belastingen, heffingen en subsidies. 16 

Een ander aspect waar de gemeente in het omgevingsplan rekening mee moet houden is de 
betaalbaarheid, waarmee wordt bedoeld de (gemiddelde) kosten en baten die het overgaan op een 
duurzame energievoorziening voor bewoners, instellingen en gebouweigenaren met zich 
meebrengen. Het gaat hierbij om gemiddelde kosten en baten aangezien een berekening per 
woning en huishouden, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen altijd slechts een 
schatting betreft. Een gemiddelde kan echter grote verschillen tussen huishoudens betekenen. Die 

kan de gemeente door de inzet van subsidies kleiner maken. De landelijk beschikbare subsidies en 
financieringsinstrumenten voor woningen en utiliteitsbouw (waaronder maatschappelijk vastgoed 
en mkb) zijn beschreven in paragraaf 2.1 van de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel 

Wgiw. In paragraaf 6.2.2 is toegelicht hoe gemeenten worden ondersteund bij het berekenen van 
beide aspecten van betaalbaarheid. 

In dit besluit is bepaald dat de gemeenteraad bij het wijzigen van het omgevingsplan rekening 

moet houden met de verwachte betaalbaarheid van de maatregelen en de totale kosten voor de 
maatschappij die de realisatie van de toegedachte energie-infrastructuur. Beide aspecten van 

betaalbaarheid moet de gemeente inzichtelijk maken en de keuze die daarop wordt gebaseerd 
onderbouwen. Dit is uitgewerkt in de instructieregels die worden opgenomen in het Besluit 
kwaliteit leefomgeving. 

2.8.4 Redelijke termijn tussen het besluit van de gemeente en het beëindigen van het 
transport van gas 

Gemeenten moeten rekening houden met de tijd die de betrokken partijen in die wijk nodig 
hebben om zich voor te bereiden op het duurzame alternatief, bijvoorbeeld door hun woning beter 
te isoleren. Via instructieregels wordt in het Bkl bepaald dat de gemeenteraad bij het vaststellen 
van de wijziging van het omgevingsplan een redelijke termijn moet hanteren tussen het besluit tot 
vaststelling van het gewijzigde omgevingsplan en het moment waarop het transport van gas 
daadwerkelijk wordt beëindigd. De gemeente besluit wat een redelijke termijn is. De situatie kan 
sterk verschillen van wijk tot wijk. Over de ene wijk zijn de gesprekken en voorbereidingen al 
enige jaren gaande, in de andere wijk was het opstellen van het warmteprogramma het beginpunt. 
De gemeente voorziet de redelijk termijn, die in het omgevingsplan wordt bepaald, van een 
onderbouwing. De investeringsplannen van gebouweigenaren, waaronder de natuurlijke momenten 
van woningcorporaties en eigenaren van maatschappelijk en commercieel vastgoed, zijn daarbij 

van belang. 

Zoals in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wgiw is beschreven, wordt als richtlijn 
een termijn van 8 jaar gegeven tussen het besluit van de gemeente in het omgevingsplan en het 

beëindigen van het transport van aardgas. Een termijn van 8 jaar geeft netbeheerders, 
woningeigenaren, waaronder woningcorporaties, en eigenaren van maatschappelijk en 
commercieel vastgoed over het algemeen voldoende tijd om de benodigde investeringen uit te 
voeren. Binnen die termijn van 8 jaar kunnen bewoners en gebouweigenaren inspelen op de 
komende veranderingen in de energievoorziening en daar op natuurlijke momenten, zoals een 
verbouwing, noodzakelijke vervanging van installaties of de aankoop van een woning, al rekening 
mee houden. Wat daarbij een redelijke termijn is, is geëvalueerd door Tauw. 17 In de evaluatie 

16 PBL (2020) Startanalyse aardgasvrije buurten (versie 2020, 24 september 2020) Gemeenterapport met 
toelichting bij tabellen met resultaten van de Startanalyse, p. 26. 
17 Tauw (2022) Evaluatie termijnen wijkgericht aanpak in Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. 
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wordt het belang van duidelijkheid voor alle betrokkenen onderstreept. 
Een gemeente kan er - als onderdeel van de stappen die de gemeente zet om zorg te dragen dat 
niemand in de kou komt te zitten - voor kiezen om de redelijke termijn te laten eindigen tussen 
1 april en 1 oktober om te voorkomen dat het transport van gas in het stookseizoen wordt 
beëindigd. De periode april tot oktober is in lijn met de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers 
van elektriciteit en gas. Indien in een uitzonderlijk geval een gebouweigenaar zich - ondanks de 
inzet van de gemeente - nog niet heeft voorbereid op de overstap op een duurzaam alternatief, 
wordt het aardgas niet in het stookseizoen afgesloten en heeft de gebouweigenaar alsnog tijd om 
de overstap te realiseren. 

2.8.5 Gevolgen voor de aanleg en het beheer van de nieuwe energie-infrastructuur 

Een belangrijk element bij het bepalen van de redelijke termijn is de aanleg of aanpassing van de 
energie-infrastructuur. Het is immers cruciaal dat de infrastructuur voor het duurzame alternatief 
voor aardgas is aangelegd en is aangesloten op het gebouw voordat het transport van aardgas 
wordt stopgezet. 
Indien de gemeente in een wijk kiest voor een warmtenet, is het van belang dat de gemeente in 
samenspraak met het warmtebedrijf een planning opstelt en hier rekening mee houdt bij het 
bepalen van de redelijke termijn tussen het besluit van de gemeente en het beëindigen van het 
transport van gas. 
Daarnaast is het van belang dat de gemeente in overleg met de netbeheerder bepaalt of 
verzwaring van het elektriciteitsnet en/of van aansluitingen noodzakelijk is, gezien het alternatief 
voor aardgas dat de gemeente voor ogen heeft. Ook bij een warmtenet kan het nodig zijn om het 
elektriciteitsnet of de aansluitingen te verzwaren met het oog op de overstap op elektrisch koken. 
De gemeente kan bewoners en gebouweigenaren ontzorgen door (voor meerdere adressen) een 
aanvraag in te dienen voor verzwaring van de aansluiting via mijnaansluiting.nl. De netbeheerder 
zal vervolgens contact opnemen om een afspraak te maken. Bij het overleg met de beheerder van 
de infrastructuur is de uitvoerbaarheid van het voorgenomen besluit van de gemeente een 
belangrijk onderwerp, bijvoorbeeld met het oog op het toevoegen van een onderstation of een 
netstation en de ruimtelijke inpassing daarvan. 

Via instructieregels wordt in het Bkl bepaald dat de gemeente rekening moet houden met de 
gevolgen voor de aanleg en het beheer van de energie-infrastructuur. De opvattingen van de 
beheerder van de energie-infrastructuur zijn bovendien relevant bij het bepalen van de redelijke 
termijn die in het omgevingsplan wordt opgenomen. 

2.8.6 Register ACM 

Het besluit van een gemeente gericht op het uitsluiten van het gebruik van gas, is terug te vinden 
in het omgevingsplan. Voor netbeheerders, energieleveranciers en de Autoriteit Consument en 
Markt ( hierna: ACM) is het van belang dat zij een totaaloverzicht hebben van de wijken waar de 
aansluittaak en de transporttaak niet gelden. Dit is onder andere nodig voor het tijdig kunnen 
opzeggen van leveringsovereenkomsten. Energieleveranciers zullen naar verwachting het register 
van de ACM controleren om te voorkomen dat er leveringsovereenkomsten worden afgesloten met 
een vaste looptijd die later eindigt dan de datum die in het omgevingsplan wordt genoemd. Na 
deze datum kunnen zij immers geen gas meer leveren. In de Wgiw is geregeld dat de ACM een 
openbaar register bijhoudt met de wijken waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat daar geen 
gas meer mag worden gebruikt. In dit besluit is geregeld dat gemeenten de relevante wijzigingen 
in het omgevingsplan melden aan de ACM. 

Met dit besluit wordt in het Omgevingsbesluit geregeld dat de gemeente wijzigingen van het 

omgevingsplan waarbij de gemeente bepaalt dat op een bepaald moment het transport van 
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aardgas (door de netbeheerder) wordt beëindigd, doorgeeft aan de ACM. De ACM zal hiervoor een 
formulier18 ter beschikking stellen. 

2.9 Vergewissen 

Een van de waarborgen bij de uitvoering van het omgevingsplan is dat de gemeente zich ervan 
moet vergewissen dat woningen en gebouwen kunnen worden verwarmd en dat bedrijven en 
instellingen hun processen in beginsel kunnen voortzetten. In het Klimaatakkoord is afgesproken 
dat de gemeente in het uitvoeringsplan beschrijft welke stappen de gemeente in de desbetreffende 
wijk zet en welke ondersteuning de gemeente biedt om zorg te dragen dat woningen en gebouwen 
een aansluiting hebben op een duurzaam alternatief voordat het besluit over het stopzetten van 
het aardgas wordt geëffectueerd. Het is raadzaam dat gemeenten bij het opstellen van de plannen 
voor de verduurzaming van een wijk rekening houden met de uitkomsten van een doenvermogen 
toets. In paragraaf 6.1 wordt daar nader op in gegaan. Het gaat bij het vergewissen zowel om het 
alternatief dat de gemeente heeft gekozen als om gelijkwaardige alternatieven. Het sluitstuk wordt 
gevormd door de monitoring van de uitvoering (zie paragraaf 2.9.1). 

Woning- en gebouweigenaren zijn niet verplicht om aan te sluiten op het collectieve alternatief 
voor aardgas dat de gemeente kiest (de zogenoemde opt-out, die in het Bbl is vormgegeven als 
gelijkwaardigheid). Gebouweigenaren die kiezen voor een opt-out zullen zelf een gelijkwaardig 
duurzaam alternatief moeten regelen (zie paragraaf 2.7). Een gemeente kan op verschillende 
momenten een beeld krijgen van welke gebouweigenaren kiezen voor een opt-out en hoe ver ze 
zijn met het realiseren van een gelijkwaardig alternatief. Een deel daarvan kan de gemeente 
benutten voor het monitoren van de uitvoering indien in het omgevingsplan wordt gekozen voor all 
'electric. 
De gemeente vraagt bij het warmtebedrijf gegevens op over de gebouwen waarvan de 
gebouweigenaren aan het warmtebedrijf hebben aangegeven te kiezen voor een opt-out. De 
gemeente kan daardoor ook gericht de eigenaren benaderen die hebben gekozen voor een opt-
out, om te borgen dat die gebouwen een aansluiting krijgen die zwaar genoeg is voor een 
gelijkwaardig alternatief. 
Daarnaast kan de gemeente aan de hand van de melding (zie paragraaf 2.7) die gebouweigenaren 

moeten doen, vinger aan de pols houden. Indien geen melding is gedaan, maar wel aan het 
warmtebedrijf is opgegeven dat men niet mee wil doen met het door de gemeente gekozen 
alternatief, kan de gemeente gericht die gebouweigenaren benaderen. 
Bovendien kan de gemeente bij de netbeheerder gegevens opvragen over de zwaarte van de 
aansluiting. Dat geeft een beeld van de voortgang indien aansluitingen moeten worden verzwaard 
ten behoeve van een all electric warmtevoorziening, al dan niet als gelijkwaardig alternatief. 
Ten vierde kan de gemeente bij de gasnetbeheerder gegevens opvragen over welke gebouwen nog 
zijn aangesloten op het gasnet. 
De gegevens die de gemeente opvraagt bij het warmtebedrijf en de gasnetbeheerder geven de 
gemeente aangrijpingspunten om gebouweigenaren extra ondersteuning aan te bieden. Ook kan 
de gemeente deze gebouweigenaren alsnog overtuigen om aan te sluiten op het collectieve 
alternatief, zoals een warmtenet. Mits er voldoende capaciteit is op het warmtenet, hebben 
warmtebedrijven ongeveer 3 maanden nodig om gebouweigenaren alsnog aan te sluiten. 

Indien een gebouweigenaar niet kiest voor een opt-out en derhalve het aanbod van het 
warmtebedrijf heeft aanvaard, kan het toch voorkomen dat op het moment dat het warmtebedrijf 
de afleverset voor warmte wil installeren, blijkt dat de gebouweigenaar of de huurder toch geen 
aansluiting op het warmtenet wil. Het warmtebedrijf kan in dat geval geen aansluiting met 
afleverset realiseren. Om te voorkomen dat gebouweigenaren of huurders dan in de kou komen te 
zitten, is het wenselijk dat de gemeenteafspraken maakt met het warmtebedrijf over de planning 
van het installeren van de afleversets. Bijvoorbeeld dat er minimaal 6 maanden moeten zitten 

tussen het installeren van de afleverset en de datum voor het beëindigen van het transport van 
aardgas zoals opgenomen in het omgevingsplan. Zo heeft de gemeente nog 6 maanden om de 

18 Gedacht wordt aan een formulier zoals is te vinden op: https://www.acm.ni/nl/publicaties/aanwgzing-
gebieden-voor-gasregister-door-gemeenten. 
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gebouweigenaar alsnog te overtuigen (eventueel via ( preventieve) handhaving, zie paragraaf 7) 
om aan te sluiten op het warmtenet of om de gebouweigenaar te ondersteunen bij het realiseren 

van een gelijkwaardig alternatief. 

2.9.1 Monitoring uitvoering 

Het uitwerken van het warmteprogramma in uitvoeringsplannen, mede ten behoeve van wijziging 
van het omgevingsplan zal niet voor alle wijken die in het warmteprogramma staan tegelijk 
gebeuren. Over enkele jaren zullen naar verwachting alle fases ( planvorming, start uitvoering tot 
en met voltooiing) voorkomen in een gemeente. Om een beeld te krijgen van de voortgang van de 
wijkgerichte aanpak, ligt het in de rede om jaarlijks de voortgang in beeld te brengen. Afhankelijk 
van de fase waarin de uitvoering in een wijk zich bevindt, zal de gemeente in meer of minder 
detail de voortgang in beeld willen brengen. 

Dit besluit regelt dat de gemeenteraad op grond van het Bkl wordt verplicht in het omgevingsplan 
regels op te nemen over monitoring. Het ligt voor de hand om bij de monitoring van de uitvoering 
aan te sluiten bij de punten die de gemeente heeft beschreven in het kader van het vergewissen 
(zie paragraaf 2.9). De wijze van monitoring kan worden afgestemd op de aard van het gebied. In 
een wijk met weinig (verschillende) eigenaren (grote gebouwen of grondgebonden huurwoningen) 
zal de monitoring minder bewerkelijk zijn dan in een wijk met veel eigenaren- bewoners. In wijken 
waar een collectieve warmtevoorziening wordt aangelegd levert het warmtebedrijf veel gegevens 
ten behoeve van de monitoring. Het warmtebedrijf geeft immers aan de gemeente door welke 
gebouweigenaren hebben.gekozen voor een opt-out, welke gebouweigenaren die ( stilzwijgend) 

hebben gekozen voor een aansluiting op het warmtenet en welke gebouweigenaren of huurders 
weigeren een aFleverset te laten installeren. 

2.9.2 Zo nodig verzetten datum omgevingsplan 

Indien de uitvoering van de warmtetransitie in de wijk onverhoopt vertraging oploopt, zullen de 
beheerder van de energie-infrastructuur en de gemeente naar verwachting de inspanningen in de 
wijk vergroten om zo de planning alsnog te halen. Zo kan de gemeente de informatievoorziening 

naar en ontzorging van bewoners en gebouweigenaren intensiveren. Indien dat onvoldoende 
resultaat oplevert, is het onwenselijk dat de netbeheerder toch op de (enkele jaren daarvoor) in 
het omgevingsplan bepaalde datum de gastoevoer stopzet. De datum in het omgevingsplan moet 

dan worden aangepast. Als uit de monitoring blijkt dat er onvoldoende zekerheid is dat 
gebouweigenaren voor de einddatum zijn aangesloten op een duurzaam alternatief, is de 

gemeente verplicht om de in het omgevingsplan bepaalde datum, waarop de gastoevoer wordt 
stopgezet, te verzetten. Hiervoor moet opnieuw het omgevingsplan worden gewijzigd. De 
gemeenteraad kan eventueel met toepassing van artikel 2.8 van de Omgevingswet een 
delegatiebesluit vaststellen dat het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid biedt 
om de termijn voor een wijk of delen ervan te verzetten. 

In specifieke gevallen kan ook een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
omgevingpslanactiviteit worden verleend aan de eigenaar van een gebouw waarmee de termijn 
kan worden verlengd. Deze mogelijkheid kan redelijkerwijs alleen worden ingezet in situaties 
waarin dit uitvoerbaar is voor de netbeheerder van het gastransportnet, bijvoorbeeld omdat het 
gebouw aangesloten kan worden op dat net via een naastgelegen wijk. Deze mogelijkheid kan zo 
nodig worden gebruikt als ' hardheidsclausule' in specifieke gevallen waar de eigenaar door 
overmacht zijn gebouw niet heeft kunnen aanpassen en het, gegeven de locatie, niet 
onevenwichtig is om zijn gebouw (pas enkele jaren) later aardgasvrij te maken. 
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2.9.3 Gegevensverzameling bij Kadaster, warmtebedrijven en netbeheerders 

Via de Wgiw is in de Omgevingswet een grondslag opgenomen om gemeenten in staat te stellen 
gegevens te kunnen laten verzamelen over gebouweigenaren om hen te betrekken bij de 
voorbereiding van en te informeren over (de wijziging van) het omgevingsplan. Op dit moment 
kan de gemeente alleen in algemene zin alle adressen in de wijk aanschrijven. Hiermee worden 
echter niet de eigenaren bereikt die niet op dat adres wonen of zijn gevestigd. Daarom is in het 
wetsvoorstel Wgiw voorgesteld in de Omgevingswet een grondslag op te nemen voor 

gegevensverwerking voor specifieke situaties in het proces. Het gaat daarbij om twee soorten 
gegevens: contactgegevens van de eigenaar van een gebouw, als dat niet tevens de bewoner of 
gebruiker is, en gegevens over de (toekomstige) aansluiting van de woning op een warmte- en 
energievoorziening. Deze gegevens zijn in handen bij het Kadaster respectievelijk de 
netbeheerders en de warmtebedrijven. 

Allereerst zal de gemeente informatie nodig hebben over de eigenaar van een gebouw, in gevallen 
waarin die eigenaar niet woonachtig of gevestigd is in dat gebouw. Voor het betrekken bij en het 
informeren over het omgevingsplan (en de onderbouwing daarvan: het uitvoeringsplan) kan de 
gemeente 'de bewoners van' alle adressen in de wijk aanschrijven. Bij huurwoningen worden dan 

echter niet de eigenaren bereikt. Ook verhuurders van utiliteitsgebouwen kunnen niet worden 
bereikt door de adressen in de wijk aan te schrijven. Om ook gebouweigenaren, die buiten de wijk 
verblijven, te kunnen betrekken bij en te kunnen informeren over het omgevingsplan, is 
verzameling van persoonsgegevens noodzakelijk. Het gaat hierbij om gegevens uit de 
basisregistratie kadaster, waarin is vastgelegd wie de eigenaar is van een perceel en het gebouw 
dat zich daarop bevindt. De gemeente gebruikt de gegevens alleen om de gebouweigenaren te 
betrekken bij het omgevingsplan. 
Daarnaast gebruikt de gemeente gegevens over de ( huidige en toekomstige) aansluiting van 
gebouwen op een bron voor warmte en overige energie om te vergewissen dat woningen en 
gebouwen een aansluiting hebben op het duurzame alternatief dat in het omgevingsplan is 
opgenomen of op een gelijkwaardig alternatief. Zo wordt gewaarborgd dat woningen en gebouwen 

kunnen worden verwarmd. 
Verder gebruikt de gemeente gegevens over de vraag of een aardgasaansluiting aanwezig is op 
een bepaald adres. De gemeente gebruikt de gegevens om de vinger aan de pols houden in de 
periode tot afsluiting van het aardgas en waar nodig extra inzet te richten op adressen waar de 
overstap van aardgas op een duurzaam alternatief nog niet is gerealiseerd. Met dit besluit wordt in 
het Omgevingsbesluit opgenomen dat netbeheerders, warmtebedrijven en het Kadaster de 

gegevens binnen vier weken verstrekken aan de gemeenten. 

In het ontwerp voor de Wet collectieve warmtevoorziening wordt geregeld dat het warmtebedrijf 
een aanbod doet aan gebouweigenaren voor de overstap op een warmtenet. Het warmtebedrijf 
inventariseert welke gebouweigenaren in de betreffende wijken gebruik willen maken van de 
mogelijkheid om niet aangesloten te worden op het collectief warmtesysteem. Gebouweigenaren 
die kiezen voor een opt-out zullen dus zelf een gelijkwaardig duurzaam alternatief moeten regelen. 
Gemeenten dragen er zorg voor dat woningen en andere gebouwen een aansluiting hebben op het 
duurzame alternatief dat in het omgevingsplan is opgenomen of op een gelijkwaardig alternatief. 
Als de gemeente kiest voor een warmtenet, heeft zij via het warmtebedrijf zicht op de gebouwen 

waarvan de gebouweigenaren kiezen voor een opt-out, zodat bekend is welke gebouwen een 
toekomstige warmte- en energievoorziening hebben door het collectieve warmtenet. De gemeente 
kan daardoor ook gericht de eigenaren benaderen die hebben gekozen voor een opt-out, om te 
borgen dat de gebouwen een aansluiting krijgen die zwaar genoeg is voor een gelijkwaardig 

alternatief. 
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3. Verhouding tot hoger recht 

3.1 Europees recht 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verhouding met het recht van de Europese Unie. Hierbij is 
onder meer relevant de Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 
2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen ( herschikking, hierna: EPBD) en de Richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 
2006 betreffende de diensten op de interne markt (PbEU L 376, hierna: Dienstenrichtlijn). 

Daarnaast is relevant dat als een gemeente de aanwijsbevoegdheid inzet, dit leidt doorgaans tot 
gevolg heeft dat een gebouweigenaar aanpassingen moet doen in het gebouw. Vanwege deze 
benodigde aanpassingen kan ervan worden uitgegaan dat het ongestoord genot van het eigendom 
wordt beperkt. Dit recht wordt onder meer beschermd in artikel 1 van het Eerste Protocol van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 17 van het EU-Handvest. De gevolgen 
voor het eigendomsrecht zijn toegelicht in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wgiw. 19 

Ook zijn de ambities van de Europese Commissie op het gebied van de energietransitie van 
belang. Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie het 'Fit lor 55-pakket' gepubliceerd, 20 dat 
bestaat uit 14 regelgevingsvoorstellen die ervoor moeten zorgen dat de nieuwe doelstelling van 
55% CO2-reductie in 2030 wordt gerealiseerd. Het Fit for 55- pakket is nader toegelicht in de 
Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wgiw. 21 

3.1.1 Richtlijn voor de Energieprestatie van Gebouwen 

Het gebod dat de (gebouwgebonden) energievoorziening voor het afnemen en gebruiken van 
energie met ingang van 1 januari 2050 geen direct gebruik meer maakt fossiele brandstof (zie 
paragraaf 2.3) sluit goed aan bij de huidige EPBD. Op dit moment wordt de EPBD herzien. De 
teksten zijn nog niet definitief. In het voorstel voor de herziene EPBD wordt een duidelijke 
rechtsgrondslag ingevoegd voor een nationaal verbod op cv-ketels op basis van fossiele 
brandstoffen, waarbij de lidstaten eisen kunnen vaststellen voor warmtegeneratoren op basis van 
broeikasgasemissies of het soort gebruikte brandstof. Verschillende lidstaten beschouwen 
dergelijke maatregelen als essentieel om een koolstofvrij gebouwenbestand mogelijk te maken en 
de luchtkwaliteit en de gezondheid te verbeteren. Deze bepaling neemt de huidige 
rechtsonzekerheid weg over de vraag of een dergelijk verbod is toegestaan op grond van artikel 6, 
lid 1, van de Richtlijn ecologisch ontwerp en de regels voor de vrije markt uit hoofde van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie. 

3.1.2 Europees systeem voor emissiehandel: het Emissons Trading System (ETS) 

Ongeveer 400 bedrijven in Nederland nemen deel aan het Europese systeem voor emissiehandel: 

het Emissons Trading System ( ETS). Bedrijven onder het ETS zijn meestal grote, energie-
intensieve bedrijven uit de elektriciteitssector, raffinage industrie, chemische industrie, 
metaalsector etc. 

Bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem vallen krijgen (CO2) emissierechten of 
moeten deze emissierechten kopen. Het Europese klimaatbeleid is erop gericht om deze 
emissierechten richting 2050 steeds schaarser te laten worden, hierbij is de verwachting dat er in 

19 Zie paragraaf 4.6.1 van de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten 
warmtetransitie. 
20 Te raadplegen via https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-
european-green-deal_nl, 
21 Zie paragraaf 4.11 van de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten 
warmtetransitie. 
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2050 geen emissierechten meer beschikbaar zijn. Wanneer emissierechten schaars zijn zal de prijs 
hiervoor stijgen, waardoor het steeds onaantrekkelijker wordt om emissies te veroorzaken. Dit 
betekent ook dat het gebruik van aardgas (waarbij emissies vrijkomen) onaantrekkelijk wordt 
gemaakt. Het ETS functioneert door middel van het bindende emissieplafond. Het garandeert door 
de tijd heen een afname van de CO2 uitstoot, totdat het niveau van nulemissie bereikt wordt in 
2050. Daarnaast is er momenteel een onderhandeling gaande in Europa, waar een mogelijke 
aanscherping ervoor zou kunnen leiden dat het zelfs al 2040 zou kunnen worden. Hiermee zal ook 
het aardgasverbruik van ETS bedrijven naar nul afnemen uiterlijk in 2050. Daarom wordt 
voorgesteld voor deze bedrijven een uitzondering op de wijkgerichte verduurzaming van de 
gebouwde omgeving in dit besluit op te nemen. 

3.1.3 

PM 

Dienstenrichtlijn 

4. Verhouding tot nationale regelgeving 

4.1 Omgevingswet en onderliggende uitvoeringsregelgeving 

Op dit besluit is de Omgevingswet van toepassing. De Omgevingswet bevat regelgeving over het 
beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Binnen de Omgevingswet zijn regels 
opgenomen die betrekking hebben op ruimtelijke ordening, water, milieu, bouwregelgeving, etc. 
Het voorziet in een integraal kader voor plaatsgebonden activiteiten van burgers, bedrijven en 
overheden in de fysieke leefomgeving. 

Daarnaast zijn er vier AMvB's die uitvoering geven aan de Omgevingswet. Dit zijn Bal, het Bbl, het 

Bkl en het Omgevingsbesluit. 

Het Bbl bevat, samen met het Bal, de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten 
houden als zij bepaalde* activiteiten verrichten in de fysieke leefomgeving. Het Bbl bevat regels 
over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een 

bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw-
en sloopwerkzaamheden. 

De aanwijsbevoegdheid is een samenstel van bevoegdheden, waarbij die bevoegdheid met dit 
besluit in het Bbl is vormgegeven als een landelijke regel om geen gebruik te maken van fossiele 
brandstoffen en een verplichting om een aansluiting te hebben op een door de gemeente aan te 
wijzen duurzaam alternatief. 

Het was niet nodig om voor in het Bal een bevoegdheid te creëren op wetsniveau, omdat artikel 
4.3 eerste lid jo. 4.22 van de Wet in voldoende mate voorzien in grondslagen om hierover regels 
op te nemen. In het Bal zijn maatwerkmogelijkheden voor gemeenten ten aanzien van 
milieubelastende activiteiten dan ook breed mogelijk gemaakt. Het Bal en het Bbl kennen een 

andere opzet: waar het Bbl in beginsel een set landelijke regels is die uitputtend bedoeld zijn, is 
dat bij het Bal niet het geval. 

Daarnaast wordt met dit besluit het Bkl aangepast. Het Bkl stelt inhoudelijke normen voor 
gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk met het oog op het realiseren van de nationale 

doelstellingen en het voldoen aan internationale verplichtingen. Het Bkl bevat daarbij 
instructieregels over de kerninstrumenten van de Omgevingswet, zoals het programma en het 
omgevingsplan. Instructieregels zijn de normen en bijbehorende regels die gelden voor 
bestuursorganen bij het vaststellen van onder meer die programma's en omgevingsplannen. Met 
dit besluit worden instructieregels gesteld aan het warmteprogramma en het omgevingsplan in het 

kader van de aanwijsbevoegdheid. 
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Regels in het omgevingsplan hebben over het algemeen geen verplichtend karakter ( Stb. 2018, 
290, p. 105). Daarom is het ongebruikelijk dat eisen worden gesteld aan de besluitvorming door 

gemeenten. Echter, de regels in het omgevingsplan, die de Wgiw en dit besluit mogelijk maken, 
behelzen een verbod op het gebruik van aardgas en hebben daarmee een verplichtend karakter. 
Daarom is toch gekozen voor het benoemen van aspecten die onderdeel moeten uitmaken van de 
besluitvorming door gemeenten. 
Gemeenten maken bij het nemen van besluiten een belangenafweging, waarbij ze de relevante 
aspecten meenemen. Dat maakt het benoemen van aspecten die onderdeel moeten uitmaken van 

de besluitvorming in beginsel overbodig. Tegelijkertijd geeft het benoemen van die aspecten voor 
eenieder duidelijkheid dat deze aspecten in ieder geval onderdeel uitmaken van de 
belangenafweging. Vanwege het uitzonderlijke karakter van de regels, die de Wgiw en dit besluit 
mogelijk maken, is het wenselijk aspecten die onderdeel moeten uitmaken van de besluitvorming 
door gemeenten expliciet te maken. 

Tot slot is het Omgevingsbesluit van belang. Het Omgevingsbesluit richt zich tot alle partijen die in 
de fysieke leefomgeving actief zijn: burgers, bedrijven, instellingen en de overheid. Het 
Omgevingsbesluit bevat onder meer nadere procedurele bepalingen voor de instrumenten uit de 
Omgevingswet. Met dit besluit wordt het Omgevingsbesluit gewijzigd voor wat betreft de 
actualisatie en eerste vaststelling van het warmteprogramma, gegevensverstrekking en het 
verstrekken en beschikbaar stellen van gegevens met het oog op een monitoringsverplichting. 

4.2 Gaswet 

Dit besluit is mede gebaseerd op de Gaswet. Met de Wgiw is de Gaswet gewijzigd die ervoor 
zorgen dat dat gemeenten de ruimte krijgen om in het kader van de afbouw van het gebruik 
aardgas in de gebouwde omgeving en de transitie naar een meer duurzame vorm van 
warmtevoorziening op basis van de Omgevingswet regels te stellen die het kunnen gebruiken van 
gas in een gebied uitsluiten. Daarnaast regelen de wijzigingen dat de taken van de 
gasnetbeheerder in de betreffende gebieden vervolgens komen te vervallen. Voor een nadere 
toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel 
Wgiw. 

4.3 Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie 

Op 20 december 2019 is de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in werking getreden. 
Die wet voorziet in een verbod op het gebruik van kolen als brandstof voor de 
elektriciteitsproductie, om een aanzienlijke reductie van de Nederlandse uitstoot van CO2 te 
bereiken. Dit verbod is één van de maatregelen die het kabinet heeft genomen ter uitvoering van 

het vorige regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst" en het Akkoord van Parijs. Afhankelijk van 
de eigenschappen van de productie-installatie geldt voor bepaalde kolengestookte 
elektriciteitscentrales een overgangsperiode. 22 

Omdat een belangrijk deel van de CO2-uitstoot is terug te leiden tot de opwekking van elektriciteit 
met behulp van kolen, heeft het kabinet besloten aanvullende maatregelen te treffen in deze 
sector. Om die reden is de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie op 1 januari 2022 
aangepast met het doel om in de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 de uitstoot van CO2 door 
kolencentrales zodanig te reduceren dat de totale CO2-uitstoot in de jaren na 2020 minimaal 25% 
minder bedraagt dan in 1990. Om dit te bereiken, wordt de CO2-uitstoot als gevolg van de 

productie van elektriciteit met behulp van kolen begrensd. Per kalenderjaar mag een productie-
installatie bij de opwekking van elektriciteit met behulp van kolen niet meer CO2 produceren dan 

22 Zie artikel 3 van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. 
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35% van het aantal Mton CO2 dat in een kalenderjaar geproduceerd zou kunnen worden bij 
volledige inzet van het opgesteld vermogen van de productie-installatie. 23 

4.4 Regeling CO2-heffing industrie 

In het Klimaatakkoord voor de industrie is afgesproken om te komen tot een reductie van de 
uitstoot van broeikasgassen van 14,3 Mton per jaar in 2030. Om dit doel te borgen is de CO2-

heffing voor de industrie geïntroduceerd ( Regeling CO2-heffing industrie). In het Belastingplan 
2023 zal per 1 januari het doel van de CO2-heffing verhoogd worden tot 18,3 Mton vanwege 
afspraken in het Coalitieakkoord. 

De CO2-heffing voor de industrie is ontwikkeld om zekerheid over de realisatie van de gewenste 
CO2-reductie van de industrie in 2030 te creëren. De heffing geeft de industrie een consistente 
prijsprikkel voor verduurzaming en vormt een voorspelbare basis voor het plannen van 
verduurzamingsinvesteringen. 

De regelgeving zoals in deze paragraaf omschreven borgt de realisatie van de CO2-doelstelling 
door de industrie en stimuleert en faciliteert de industrie in Nederland om te verduurzamen. 

5. Gevolgen (m.u.v. financiële gevolgen) 

5.1 Rege/drukeffecten 

Een gemeente onderbouwt de wijziging van het omgevingsplan veelal in een uitvoeringsplan. In 
het uitvoeringsplan beschrijft de gemeente welke maatregelen getroffen zullen worden in de wijk 

.om de gebouwen (al dan niet stapsgewijs) te isoleren en aardgasvrij te maken. Daarom ligt het in 
de rede dat eigenaar- bewoners, verhuurders, bedrijven en maatschappelijk vastgoed in de 
desbetreffende wijk kennisnemen van het uitvoeringsplan. In de Memorie van Toelichting bij het 
wetsvoorstel Wgiw24 is een inschatting gemaakt van de effecten van het kennisnemen van het 
uitvoeringplan door bewoners, instellingen en bedrijven. Dit besluit geeft geen aanleiding om die 
schatting bij te stellen. 

5.2 Milieueffecten 

De gemeente neemt, bij de inzet van de aanwijsbevoegdheid, in het omgevingsplan het duurzame 
alternatief voor aardgas op. Op hoofdlijnen zijn er vijf mogelijkheden 25 : 

• Individuele elektrische warmtepomp 
De verwarming van de gebouwen in de wijk gebeurt met een elektrische warmtepomp, een 
lucht-warmtepomp of een bodem-warmtepomp. 

• Warmtenet met midden- of hogetemperatuurbron 

Gebouwen worden verwarmd met een warmtenet met een aflevertemperatuur op het 
middenniveau (70°C). Het net wordt gevoed door warmtebronnen met een temperatuur van 
70°C of hoger (zoals industriële restwarmte of geothermie). 

• Warmtenet met lagetemperatuurbron 
Verwarming met een warmtenet dat wordt gevoed met lagetemperatuurbronnen. De 
temperatuur is te laag om direct warm tapwater te maken en ook voor ruimteverwarming zijn 

23 Mogelijk wordt deze wet aangepast als gevolg van de gebeurtenissen op de huidige gasmarkt. Zie de brief 
van de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 20 juni 
2022 over de voorzienings- en leveringszekerheid van energie, Kamerstukken II 2021/22, 29023 nr. 312. 
24 Paragraaf 6.1 van de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten 
warmtetransitie. 
25 Expertise Centrum Warmte (2021) Handreiking voor lokale analyse - versie 2 juni 2021. 
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aanpassingen nodig. Dit kan collectief (voor een groep gebouwen) of individueel ( in de 
woning). 

• Groengas 
Gebouwen worden dan verwarmd met een hybride warmtepomp of een standaard HR-ketel op 
groen gas. De toekomstige beschikbaarheid van groengas is op dit moment beperkt en deels 

onzeker. 
• Waterstof 

Gebouwen worden dan verwarmd met een hybride warmtepomp of een standaard HR-ketel op 
waterstof. De warmtepomp en HR-ketel moeten dan wel geschikt zijn voor het gebruik met 
waterstof. De toekomstige beschikbaarheid en kostprijs van waterstof voor gebruik in de 
gebouwde omgeving zijn nog hoogst onzeker. Alles wijst erop dat de techniek tot 2030 in de 
gebouwde omgeving alleen nog in pilots wordt toegepast. 

Effecten op het milieu als gevolg van de overstap op een duurzaam alternatief voor aardgas zijn te 
verdelen in effecten tijdens fase van de aanleg en fase van de exploitatie (gebruik, onderhoud, 
reparaties). De effecten ontstaan door het uitvoeren van de werkzaamheden en door 
ruimtegebruik. De milieueffecten zijn sterk afhankelijk van de specifieke lokale situatie, zoals de 
keuze voor het duurzame alternatief, en indien van toepassing, de bron voor het warmtenet (zoals 
industriële restwarmte of geothermie), het tracé van het warmtenet, het verzwaren van het 
elektriciteitsnet, de impact op flora en fauna, met name in geval van de aanwezigheid van een 
Natura 2000-gebied, en de invloed op verkeer en bereikbaarheid, overlast voor omwonenden. Ook 
de mogelijkheid om mitigerende maatregelen te nemen om negatieve effecten te voorkomen of te 
verlichten, zijn afhankelijk van de lokale situatie. 

Een belangrijk milieueffect hangt samen met de doelstelling van de Wgiw en dit besluit. Deze zijn 
onderdeel van een breder beleidspakket, gericht op de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving. In het Coalitieakkoord is afgesproken om voor alle sectoren samen in 2030 ten minste 
55% CO2-emissies te verminderen ten opzichte van 1990 en om te programmeren op 60% CO2-
reductie in 2030. Voor de gebouwde omgeving is een indicatieve opgave vastgesteld op het 
bereiken van een restemissie van 10 Mton CO2-uitstoot in 2030, een reductie - van bijna 67% -
ten opzichte van de uitstoot in 1990. Voor de gebouwde omgeving komt de CO2-reductie 
doelstelling overeen met het minder gebruiken van aardgas. 26 Uit de KEV 2021 blijkt dat het doel 
van 10 Mton CO2-uitstoot in 2030 zonder aanvullend beleid naar verwachting ver buiten bereik 
blijft. Om dit doel binnen bereik te brengen, is een substantiële versnelling nodig ten opzichte van 
de periode 1990-2020 en ook ten opzichte van de bestaande afspraken in het Klimaatakkoord. Het 
Coalitieakkoord bevat afspraken over aanvullend beleid die moeten bijdragen aan deze versnelling 
in verduurzaming van de gebouwde omgeving. 27 De versnelling van de verduurzaming van de 

gebouwde omgeving wordt bereikt door een mix van normering, beprijzing, financiering, 
subsidiering en ondersteuning. De Wgiw is - als onderdeel van deze mix - beschreven in het 
Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving. 28 

In de Klimaat- en Energieverkenning ( KEV) 2021 beschrijft het Planbureau voor de Leefomgeving 
(hierna: PBL) de verwachte toekomstige effecten van het klimaat- en energiebeleid in Nederland. 
Het PBL benadrukt dat de wijkgerichte aanpak een complex geheel is van verschillende 
deelinstrumenten en dat een succesvolle implementatie van het gehele beleidspakket nodig is om 

het doel te bereiken. Het PBL noemt de Wgiw in dat verband een belangrijke wetswijziging. Het is 
volgens het PBL niet zinvol om van deelaspecten van het beleidspakket die al wel uitgewerkt zijn 
het specifieke effect te bepalen, omdat de effectiviteit hiervan afhankelijk is van de uitwerking van 
andere instrumenten. 29 Het PBL signaleert in de KEV 2021 dat de uitvoering van het beleidspakket 

wijkgerichte aanpak is vertraagd. Dat beleidspakket bevat maatregelen gericht op financiering, 

26 Zie de bijlage bij de brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 1 juni 2022 
over het Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving, Kamerstukken II 2021/22, 32847 nr. 
911. 
27 Zie de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 2 juni 2022 over het Ontwerp Beleidsprogramma 
Klimaat, Kamerstukken II 2021/22, 32813 nr. 1049. 
28 Zie de bijlage bij de brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 1 juni 2022 
over het Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving, Kamerstukken II 2021/22, 32847 nr. 
911. 
29 Planbureau voor de Leefomgeving (2021) Beleidsoverzicht en factsheets beleidsinstrumenten. 
Achtergronddocument bij de Klimaat- en Energieverkenning 2021. 
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wetgeving en bewonersparticipatie, evenals een aantal convenanten en ondersteunende 
maatregelen. PBL geeft aan dat een aantal cruciale elementen van dit beleidspakket echter nog in 
ontwikkeling is, of vertraging heeft opgelopen, zoals de wettelijke mogelijkheid om woningen af te 
sluiten van het aardgas. Doordat het beleidspakket nog niet gereed is, komt de geschatte CO2-
reductie op 0,5 tot 1,4 megaton in plaats van op 1,1 tot 2,4 megaton in 2030. 

6. Uitvoering 

6.1 Doenvermogen 

Bij het bepalen van de stappen die de gemeente in de desbetreffende wijk zet en welke 
ondersteuning de gemeente biedt, is het van belang dat gebouweigenaren begrijpen welke keuzes 
ze moeten maken en welke acties ze kunnen uitvoeren om zich voor te bereiden op een duurzame 
alternatief voor aardgas. Het'doenvermogen' wordt de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid omschreven als: dat burgers niet alleen de regels kennen, maar ook in staat 
moeten zijn om daarnaar te handelen30 . Daarbij gaat het om een ander soort mentale vermogens, 

zoals alertheid, het vermogen om in actie te komen, het hoofd voldoende koel houden, en om het 
vasthouden aan goede voornemens. 

Een lokale doenvermogen toets31 kan een waardevol instrument zijn, omdat deze gericht inzicht 

kan bieden in de werkbaarheid voor de bewoners en gebouweigenaren die het betreft. Het 
doenvermogen kan immers verschillen per wijk, afhankelijk van de bewoners en gebouweigenaren 
in de wijk. Ook in de handreiking over participatie van het Programma Aardgasvrije Wijken 32 

worden gemeenten geadviseerd om rekening te houden met groepen die moeilijk kunnen 
participeren vanwege een gebrek aan tijd, kennis en vaardigheden of andere belemmeringen. En 
om aan te sluiten op de belevingswereld van de verschillende bewoners. Daarom is het wenselijk 
dat gemeenten bij toepassing van de aanwijsbevoegdheid rekening houden met de uitkomsten van 
de doenvermogen toets. 

Tegelijkertijd is het wenselijk om op landelijk niveau een beeld te krijgen van de werkbaarheid van 
de Wgiw en het Bgiw. Deze zijn onderdeel van een breder beleidspakket, gericht op de 
verduurzaming van de gebouwde omgeving. De werkbaarheid brengen we in kaart aan de hand 

van de klantreis: de verschillende stappen die mensen doorlopen op weg naar aardgasvrij wonen 
en de factoren die tijdens deze stappen van belang zijn. De stappen zijn door TNO beschreven 33 . . 
De klantreis geeft het perspectief van de gebouweigenaar weer; uiteindelijk zijn het 
gebouweigenaren die hun woning of gebouw geschikt moeten maken voor alternatieven voor 
aardgas. Hoe woningeigenaren keuzes maken rond het aardgasvrij maken van hun woning hangt 
af van vele factoren. Om deze factoren inzichtelijk te maken, heeft TNO het Consumer Decisions 
Comprehended model als ' kapstok' gebruikt. 

TNO onderscheidt negen stappen-in de klantreis. De klantreis zal voor verschillende " klanten" er 

anders uitzien. De klantreis beschrijft de algemene stappen waar iedere bewoner of 
gebouweigenaar mee te maken krijgt. De klantreis biedt aanknopingspunten om bewoners en 
gebouweigenaren te helpen om de volgende fase te bereiken. De stappen voor eigenaar-bewoners 
zijn grotendeels vergelijkbaar met de stappen voor bedrijven. Bedrijven die aardgas ook gebruiken 
voor processen zullen daarnaast aanvullende stappen moeten zetten om over te stappen op een 
duurzaam alternatief. 

30 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2017) Weten is nog geen doen. Een realistisch 
perspectief op redzaamheid. 
31 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2020) Doenvermogen: Van toets naar tools. 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2020) Handout doenvermogen. 
32 Deze handreiking is beschikbaar via www.aardgasvrijewijken.nl. 
33 TNO (2019) Alle bestaande woningen aardgasvrij in 2050. Wie moet wat, wanneer en hoe doen? 
en 
TNO (2020) Aardgasvrij wonen: drijfveren en barrières van bewoners 
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De stappen vertonen enige mate van overlap. In het rapport "Aardgasvrij wonen: drijfveren en 
barrières van bewoners" (2020) heeft TNO de stappen in de klantreis geclusterd: de eerste 
stappen van de klantreis (stap 1 tot en met stap 3); Onderweg in de klantreis (stap 4 tot en met 
stap 6); en De laatste stappen van de klantreis (Stap 7 tot en met Stap 9). 

De eerste stappen van de klantreis  
In deze fase gaat het om 3 stappen: 1) Bewust worden van aardgasvrij op landelijk niveau; 2) 
Tam-Tam-fase; en 3) Bewust worden van persoonlijke situatie. 
Bij bewustwording beveelt TNO aan om aan te kondigen dat het aardgas gaat verdwijnen op een 

specifiek moment in de toekomst. 
De aanwijsbevoegdheid geeft invulling aan deze aanbeveling. De gemeente neemt in het 
warmteprogramma de wijken op die de gemeente in de komende periode aardgasvrij gaat maken. 
In het omgevingsplan neemt de gemeente vervolgens de datum op waarop het transport van 

aardgas in de wijk wordt beëindigd. In het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie 
(Bgiw) wordt bovendien duidelijk gemaakt dat de gebouwde omgeving in 2050 fossielvrij zal zijn. 
Onderdeel van het bredere beleidspakket - en daarmee flankerend beleid bij de wet en het besluit 
- zijn de communicatie campagnes vanuit het Rijk (zoals de isolatie weken, 'Zet ook de knop om' 
en de inzet van de brede maatschappelijke coalitie gericht op energiebesparing34). 
TNO beschrijft dat bewoners in de derde stap behoefte hebben aan antwoorden op vragen als: 
Wanneer kan ik geen aardgas meer krijgen, en wat komt er voor in de plaats? Wat moet ik 
daarvoor aanpassen in mijn woning? Hoe zit het met koken en met verwarming? Hoeveel moet ik 
gaan betalen? 
Het wetsvoorstel Wgiw en het Bgiw geven gemeenten de instrumenten om in het omgevingsplan 
duidelijkheid te geven over wanneer het transport van aardgas wordt stopgezet en om te bepalen 
op welk duurzaam alternatief de wijk overstapt. 
In het uitvoeringsplan beschrijft de gemeente welke stappen de gemeente in de desbetreffende 
wijk zet en welke ondersteuning de gemeente biedt om zorg te dragen dat woningen en gebouwen 
een aansluiting hebben op een duurzaam alternatief voordat het besluit over het stopzetten van 
het aardgas wordt geëffectueerd. 
Daarnaast vertrekt het Rijk via verbeterjehuis.nl informatie over de mogelijkheden om je woning 
te verduurzamen, inclusief informatie over: Wat kosten de verbeteringen en wat leveren ze op? En 
hoeveel subsidie krijg je? Etc. Op deze website kunnen woningeigenaren informatie vinden over 
andere oplossingen dan de oplossingen die de gemeenten in het omgevingsplan heeft gekozen. 
In het Bgiw is bepaald dat de gemeente in het omgevingsplan rekening moet houden met de 
(gemiddelde) kosten en baten die het overgaan op een duurzame energievoorziening voor 
bewoners, instellingen en gebouweigenaren met zich meebrengen. Het gaat hierbij om gemiddelde 
kosten en baten aangezien een berekening per woning en huishouden, rekening houdend met 
toekomstige ontwikkelingen altijd slechts een schatting betreft. De gemeente maakt de kosten en 
baten ook inzichtelijk. 

Onderweg in de klantreis  
Daarbij zijn er 3 stappen: 4) Keuze voor: oriënteren, afwachten, of actieve weerstand; 5) 
Oriënteren; en 6) Keuze voor een oplossing. 
Bewoners en gebouweigenaren hebben veelal een concrete aanleiding nodig om echt aan de slag 
te gaan. Dit kan door informatievoorziening, bijvoorbeeld over wijkplannen. Mensen die zich gaan 
oriënteren en vervolgens een keuze maken, hebben behoefte aan informatie over beschikbaarheid 
op de markt, praktische haalbaarheid en financiële haalbaarheid. 
In het Bgiw is bepaald dat de gemeente zowel met de haalbaarheid als de betaalbaarheid rekening 
moet houden bij het wijzigen van het omgevingsplan. Onderdeel daarvan is de beschikbaarheid 
van de arbeidskrachten, materialen en installaties. 
Mensen kunnen bovendien gebruik maken van subsidies die het Rijk beschikbaar heeft gesteld. De 
subsidies zijn toegankelijker en aantrekkelijker gemaakt. Ook wordt de financierbaarheid van 
verduurzaming bij het Nationaal Warmtefonds voor eigenaar-bewoners en VvE's verbeterd. 

De laatste stappen van de klantreis  
In deze fase gaat het om de stappen: 7) Wonen in een huis waar werkzaamheden plaatsvinden; 8) 
Wonen in een (deels) aardgasvrije woning; 9) Ambassadeur zijn. 

34 Kamerstukken II 2021/22 30196 nr. 787. 
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Veel mensen zien ook op tegen het gedoe rondom een verbouwing. Gemeenten kunnen afspraken 
maken met marktpartijen over het aanbieden van totaaloplossingen. 
Daarnaast is het volgens TNO van belang dat het duidelijk is waar mensen terecht kunnen met 
vragen of klachten. Gemeenten kunnen daarover afspraken maken met marktpartijen en indien 
van toepassing het warmtebedrijf. 
Bij de laatste stap zijn mensen een belangrijke bron van informatie voor hun sociale netwerk van 
mensen die nog niet de hele klantreis doorlopen hebben. 

6.2 Ondersteuning gemeenten 

Gemeenten voeren de regie bij de wijkgerichte aanpak en geven sturing op basis van een 
warmteprogramma, uitvoeringsplannen en het omgevingsplan. In het uitvoeringsplan kan een 
gemeente de wijziging van het omgevingsplan onderbouwen. Gemeenten worden bij het opstellen 
van het warmteprogramma, het uitvoeringsplan en het omgevingsplan op diverse manieren 
ondersteund. 35 Dit wordt hieronder nader toegelicht. 

6.2.1 Ondersteuning gemeenten algemeen 

Gemeenten worden op technische, economische en duurzaamheidsaspecten ondersteund door het 
Expertise Centrum Warmte (ECW). 

In het programma aardgasvrije wijken ( PAW) wordt in de gemeentelijke proeftuinen ervaring 
opgedaan met de wijkgerichte aanpak en de verschillende technieken en werkwijzen die daarbij 
ingezet kunnen worden. Belangrijke thema's zijn initiatief, participatie en draagvlak van bewoners 
en hoe deze aanpakken naar de toekomst toe opgeschaald kunnen worden en verbonden kunnen 
worden met andere fysieke en sociale opgaven in de wijk. Via het Kennis- en Leerprogramma 
aardgasvrije wijken worden de proeftuinen ondersteund en de geleerde lessen gedeeld met alle 
gemeenten. Het PAW stelt via de website informatie beschikbaar over inhoudelijke kenmerken van 
transitievisies warmte oftewel warmteprogramma's en uitvoeringsplannen en stappenplannen voor 
het opstellen van een transitievisie warmte oftewel een warmteprogramma respectievelijk een 
uitvoeringsplan. 

Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) wordt in 2022 opgezet. Het PAW en het 

ECW gaan op in het NPLW. 

6.2.2 Ondersteuning gemeenten betaalbaarheid 

Een belangrijk onderdeel van de onderbouwing van de wijziging van het omgevingsplan, is de 

betaalbaarheid van de aanpak in een wijk. Gemeenten worden hierbij ondersteund via: 

- De Leidraad die beschikbaar wordt gesteld via de website van het ECW. Deze Leidraad is 
een hulpmiddel voor de analyses en afwegingen die gemeenten moeten maken ten 
behoeve van hun warmteprogramma's en het omgevingsplan. Deze Leidraad kan ook 
worden gebruikt bij het opstellen van het uitvoeringsplan. De Leidraad bestaat uit twee 

componenten: 
u De Startanalyse is een technisch-economische modelanalyse van hef Planbureau 

voor de Leefomgeving ( PBL). Het geeft op buurtniveau voor vijf CO2-neutrale 
warmtestrategieën weer wat de nationale kosten zijn. De nationale kosten zijn de 
totale kosten van alle maatregelen die nodig zijn om in een buurt een strategie uit 
te voeren, ongeacht wie die kosten betaalt. De nationale kosten worden berekend 

35 Zie de Kamerbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 september 2020 
over de Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving, Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 570. 
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- 

- 

- 

- 

op basis van gevalideerde landelijke, openbare data. De Startanalyse maakt 
inzichtelijk welke alternatieven betaalbaar en kansrijk zijn. 

o Met de Handreiking voor lokale analyse kunnen gemeenten vervolgens een meer 
gedetailleerde analyse ( laten) uitvoeren waarin rekening wordt gehouden met 
lokale omstandigheden. Een gedegen lokale analyse maakt de keuze voor een 
warmtealternatief robuuster en biedt kansen voor kostenoptimalisatie door per 
wijk een slimme timing te bepalen. 

Het ECW heeft een tooi beschikbaar gesteld om inzicht te krijgen in de 
eindgebruikerskosten. Dit Dashbord Eindgebruikerskosten biedt inzicht in de jaarlijkse 
kosten voor verschillende warmteopties om wijken aardgasvrij te maken voor zes type 
eindgebruikers: huiseigenaren, huurders, verhuurders, warmtebedrijven, netbeheerders en 
de Rijksoverheid. Deze tooi is een aanvulling op de Startanalyse die de nationale kosten 
van de warmteopties laat zien. 
Onderdeel van de doorontwikkeling van het stappenplan uitvoeringsplan3fi van het PAW is 

de wijktoets die EIB37 aanbeveelt. Een gemeente kan nu al een wijkanalyse uitvoeren, 
waarin de gemeente de fysieke en sociale kenmerken van een wijk op een rij zet. 38 Daar 

hoort ook een stakeholderanalyse bij en een financieel-economische analyse van 
alternatieven voor aardgas. 
Een gemeente kan bovendien gebruikmaken van de Checklist warmtenetten die onder 
andere helpt om inzicht te krijgen in de vraag of een plan voor een warmtenet 
organisatorisch en financieel realistisch is om te gaan uitvoeren. 39 
Bovendien werkt het Rijk in afstemming met de VNG aan een handreiking uitwerking 
betaalbaarheid, met een definitie voor betaalbaarheid, hoe dit kan worden berekend en 
hoe dit kan worden toegepast. Ook deze handreiking kan worden benut voor de 
onderbouwing van de betaalbaarheid. 

6.2.3 Ondersteuning gemeenten lokale doenvermogen toets 

Het is wenselijk dat gemeenten bij toepassing van de aanwijsbevoegdheid rekening houden met de 
uitkomsten van de doenvermogen toets (zie paragraaf 6.1). Hierbij kunnen gemeenten de 
Verkenner mensen, waarden en eigenschappen gebruiken bij het ontwikkelen van een goed 
geïnformeerde aanpak die aansluit bij de bewoners. Het Programma Aardgasvrije Wijken biedt 
gemeenten een tool40 waarmee ze inzichten krijgen om te zorgen dat iedereen op eigen wijze kan 
meedoen aan het aardgasvrij maken van hun woning en wijk. Daarnaast kunnen gemeenten 
gebruik maken van het stappenplan wijkprofielen. 41 Wijkprofielen bieden inzicht in hoe bewoners 
het beste benaderd kunnen worden. Geen enkele wijk of bewoner is hetzelfde. De aanpak van de 
gemeente zal moeten aansluiten bij de wijk en haar bewoners. 

6.2.4 Ondersteuning gemeenten milieueffectrapportage 

Voor het wijzigen van het omgevingsplan kan het nodig zijn een milieueffectrapportage op te 
stellen ( zie paragraaf 5.2). Het Rijk zal het NPLW vragen gemeenten te ondersteunen bij vragen 
en (afwegingen omtrent) het invullen van de mer-plicht. Gemeenten kunnen reeds gebruik maken 

van de factsheet'Transitievisie warmte en milieueffectrapportage' die de commissie m.e.r. heeft 

36 Kamerstukken II 2020/21 32847 nr. 739. 

37 EIB (2021) Proeftuinen aardgasvrile wijken. Een 
38 Het stappenplan wijkprofielen is te vinden op de 
www. aard gasvrijewijken. nl. 
39 De Checklist warmtenetten is beschikbaar op de 
www.expertisecentrumwarmte. nl. 

maatschappelijk-economische analyse van de proeftuinen. 
website van het Programma Aardgasvisje Wijken: 

website van het Expertise Centrum Warmte: 

40 De tooi Verkenner mensen, waarden en eigenschappen is te vinden op de website van het Programma 
Aardgasvisje Wijken: www.aardgasvrijewijken.nl. 
41 De wijkanalyse is te vinden op de website van het Programma Aardgasvrje Wijken: 
www.aardgasvrijewijken.nl. 
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geschreven. Deze factsheet gaat onder andere in op de vraag wanneer milieueffectrapportage 
speelt bij de transitievisie warmte oftewel het warmteprogramma. 42 Daarnaast geeft het 
Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) informatie over de eisen met betrekking tot inhoud en 
procedure van het milieueffectrapport voor plannen en programma 's. 43 

6.2.5 Ondersteuning gemeenten Omgevingswet 

Voor algemene kennis over het wijzigen van het omgevingsplan, over programma's en over 
participatie kunnen gemeenten terecht bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Dat 
programma ondersteunt de implementatie van de wet in de praktijk, met Regionale 
Implementatiecoaches Omgevingswet ( RIO), bijeenkomsten, cursussen, voorbeelden en meer. Het 
IPLO is onderdeel van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet. Het 
IPLO bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet en ondersteunt 
overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven_ bij het werken met de Omgevingswet en 
het digitaal stelsel in de praktijk. 

Daarnaast kunnen gemeenten gebruikmaken van de staalkaarten van de VNG. De staalkaarten 
bevatten (juridische) regels die als voorbeeld en inspiratie voor een gemeente kunnen dienen. Ze 
geven inzicht in de nieuwe mogelijkheden die de systematiek van de Omgevingswet biedt. De VNG 
werkt aan een staalkaart specifiek over de energietransitie. Eén van de staalkaarten heeft 
betrekking op de energietransitie in de gebouwde omgeving. 44 

Bovendien heeft Netbeheer Nederland de staalkaart'Elektriciteit en gas in het omgevingsplan' 
opgesteld. Met deze staalkaart beoogt Netbeheer Nederland om gemeenten te helpen om de 
impact en het ruimtebeslag van de energie-infrastructuur in beeld te krijgen, weloverwogen 
keuzes te maken en de daarbij passende regels op te nemen in het omgevingsplan. 

6.3 Digitalisering van de regelgeving 

Via het Digitaal Stelsel Omgevingswet kunnen gebruikers zien welke regels gelden op een locatie. 
Regels zijn gekoppeld aan een werkingsgebied. Wanneer de gemeente regels in het omgevingsplan 
opneemt, zal dus ook altijd een gebied aan moeten worden gekoppeld. Dit zal (grotendeels) 
overeenkomen met de in het warmteprogramma beschreven wijk (zie paragraaf 2.2). 

7. Toezicht en handhaving 

Over het algemeen zal de gemeente bij de energietransitie in de gebouwde omgeving veel contact 
hebben met bewoners en via het warmtebedrijf is de gemeente ook op de hoogte van wie er 
hebben gekozen voor een opt-out. Met die mensen kan de gemeente dan ook al in een vroeg 
stadium in contact treden en kan er worden gekeken naar wie wel of geen melding heeft gedaan 
om een gelijkwaardig alternatief te bewerkstelligen. Met die informatie kan de gemeente al gericht 
inzetten op contact met eigenaren. Bovendien zullen gemeenten eigenaren in het voortraject zelf 
betrekken en kunnen er ook eigenaren zijn die bij de gemeente aankloppen. De verwachting is dan 
ook dat de gemeente door een goed voortraject en ondersteuning bij de overstap door onder 
andere informatieverstrekking en dergelijke voor het grootste deel mensen meekrijgt en 
meeneemt in deze transitie. Handhaving is in deze dan ook echt een sluitstuk van de gehele 
aanpak. 

42 De factsheet'Transitievisie warmte en milieueffectrapportage' is te vinden op 
https: //www.commissiemer.ni/actueel/nieuws/transitievisie-warmte-en-milieueffectrapportage 
43 Zie https://iplo.ni/regelgeving/instrumenten/milieueffectrapportage/plannen-programma-
milieueffectrapport/. 
44 De staalkaarten zijn te vinden op: https://vng.ni/artikelen/staalkaarten -omgevingsplan. 
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Op grond van artikel 18.2, eerste, tweede en vijfde lid, van de Omgevingswet is het bevoegd 
gezag aangewezen voor handhaving van de verschillende regels op grond van de Omgevingswet. 
Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag dat is aangewezen als het 
bevoegd gezag waaraan een melding wordt gedaan. Op grond van het vijfde lid is het college 
tevens bevoegd gezag in overige gevallen. Voor het handhaven van de regels uit het Bbl is het 
college in het algemeen dus de handhavende instantie. Voor een enkel geval is de minister 
bevoegd gezag. 

In de praktijk zal er een grote verantwoordelijkheid liggen bij gemeenten omdat van hen verwacht 
wordt dat zij zowel de regie voeren op de energietransitie in de gebouwde omgeving als dat zij 
uiteindelijk ook in veel gevallen het aangewezen bevoegd gezag zullen om handhavend op te 
treden. Het is dan ook van belang dat bij de vormgeving van beleid ook rekening wordt gehouden 
met de handhaving. Het toezicht; en waar nodig sanctionering, speelt een rol als sluitstuk van de 
totale aanpak. De met toezicht belaste ambtenaren hebben op grond van de Omgevingswet en de 
Algemene wet bestuursrecht verschillende bevoegdheden. 

Aan de toezichthouder kan de bevoegdheid tot binnentreden in een woning zonder toestemming 
van de bewoner worden toegekend,4S enkel indien de met het te handhaven voorschriften te 
dienen belangen dat vereist. Voor het toezien of er een aansluiting is op een duurzaam alternatief 

of dat een gelijkwaardig alternatief is getroffen kan het nodig zijn een woning (of plaats) te 
betreden. Dit geldt evenzo voor overige bestaande bouweisen die mogelijk van buitenaf 
onvoldoende kunnen worden geinspecteerd. Vooral wanneer veiligheid en gezondheid in het 
geding kunnen zijn, is het van belang dat ook daadwerkelijk kan worden gecontroleerd. 

Het gastransport wordt beëindigd door de netbeheerder. Indien op de in het omgevingsplan 
bepaalde datum een gebouweigenaar niet is overgestapt naar het door de gemeente aangewezen 
duurzame alternatief en ook geen gelijkwaardig alternatief heeft gerealiseerd, dan is er strikt 
genomen sprake van een overtreding. Het bevoegd gezag kan dan handhavend optreden. De 
gemeente heeft immers een beginselplicht tot handhaving. 

Toezicht begint allereerst met controleren en het constateren van een overtreding of een 
dreigende overtreding. Indien sprake is van een (dreigende) overtreding zal de gemeente veelal 
beginnen met een goed gesprek en mogelijk een officiële waarschuwing. Dit is evenwel niet 
verplicht. Indien daaraan geen gehoor wordt gegeven zal een gemeente handhavend moeten 
optreden en dus een sanctie op kunnen leggen. In principe is het doel dat aan de regels over de 
staat van bestaande bouwwerken wordt voldaan, in dit geval het hebben van een voorziening voor 
het afnemen en gebruiken van duurzame energie en dat niet langer aardgas wordt gebruikt. 
Bevoegd gezag zal hierbij in beginsel reparatoire sancties inzetten. De bedoeling is immers dat het 
gebouw wordt aangepast. Die keuze ligt echter bij bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan 
afhankelijk van de situatie kiezen om bijvoorbeeld direct bestuursdwang toe te passen, om een 
last onder bestuursdwang op te leggen of in plaats daarvan een last onder dwangsom op te 
leggen. Tevens' kan de gemeente ervoor kiezen een bestuurlijke boete op te leggen, hoewel dat in 

deze transitie niet meteen voor de hand ligt. 

Indien eigenaren hebben aangegeven niet mee te willen doen met het door de gemeente 

aangewezen alternatief dan dienen zij een melding te doen bij de gemeente dat zij een 
gelijkwaardig alternatief verzorgen. Ook moeten zij de gemeente informeren als het gelijkwaardig 
alternatief is gerealiseerd. De gemeente gebruikt deze gegevens om vinger aan de pols te houden 
en indien nodig gebouweigenaren (verder) te ondersteunen bij de overstap op een duurzaam 
alternatief. Wanneer op een gegeven moment een overtreding klaarblijkelijk dreigt kan het 
bevoegd gezag ook optreden voordat een overtreding is begaan. Een preventieve sanctie dient te 
berusten op een concrete en volledige afweging van alle betrokken belangen. Dit impliceert dat 
nauwkeurig moet vaststaan welke overtreding zal plaatsvinden, alsook dat de beslissing tot het 
opleggen van een sanctie pas kan worden genomen op een tijdstip waarop de betrokken belangen 
volledig kunnen worden overzien. Stel dat een eigenaar van een huurwoning wel heeft gekozen 
voor een opt-out, maar geen melding heeft gedaan, dan is het niet doen van die melding op 

zichzelf al een overtreding. Indien bijvoorbeeld door de eigenaar wordt aangegeven dat hij niet zal 
meewerken en er komt een moment dat evident wordt dat de periode waarin nog werkzaamheden 

45 Artikel 18.7 van de Omgevingswet. 
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zouden kunnen worden gedaan om in een gelijkwaardig alternatief te voorzien, verstrijkt en 
daardoor huurders in de kou zouden komen te zitten, dan is voorstelbaar dat in een specifiek geval 
sprake kan zijn dat overtreding klaarblijkelijk dreigt en het bevoegd gezag preventief optreedt en 
niet hoeft te wachten tot de overtreding daadwerkelijk plaatsvindt. In zo'n geval kan de gemeente 
ervoor kiezen om alvast handhavend op te treden en een last onder dwangsom of bestuursdwang 

op te leggen. 

8. Financiële gevolgen 

De financiële gevolgen van dit besluit hangen samen met de kosten voor de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving via de wijkgerichte aanpak. Het is erg lastig om in te schatten welk deel van 
die kosten samenhangen met de bevoegdheden die in de Wgiw en dit besluit zijn opgenomen. 
Opgemerkt wordt dat de gevolgen voor een gebouweigenaar ook afhangen van de ontwikkelingen 
van de energieprijzen. In paragraaf 6.4 van de Memorie van Toelichting bij het de Wgiw is een 
inschatting gemaakt van de financiële gevolgen. Dit besluit geeft geen aanleiding om die schatting 
bij te stellen. 

9. Advies en consultatie 

9.1 MKB-toets 

Er heeft geen MKB-toets kunnen plaatsvinden, aangezien er te weinig aanmeldingen waren om een 
zinvolle MKB-toets te kunnen uitvoeren. 

9.2 Adviezen 

9.2.1 Overlegplatform Bouwregelgeving 

In de vergadering van 13 juli 2022 heeft het Overleg Platform Bouwregelgeving ( hierna: OPB) 
gesproken over het onderdeel van dit besluit dat het Bbl wijzigt. Het OPB heeft de minister voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hierover als volgt geadviseerd. 

Het OPB steunt het voorstel om in het Bbl te regelen dat gebouwen geen gebruik meer kunnen 
maken van aardgas of andere fossiele energie brandstoffen en de bevoegdheid voor gemeenten 
om locaties aan te wijzen waar de regels daarover op een eerder tijdstip in werking treden en een 
duurzaam alternatief aan te wijzen (de aanwijsbevoegdheid). Het OPB vraagt daarbij aandacht 
voor de helderheid van de criteria die gelden bij (de beoordeling van) gelijkwaardige oplossingen. 
Het OPB vraagt in de toelichting aandacht voor de gevolgen van de regelgeving voor 
procesgebonden aardgasgebruik. 

Naar aanleiding hiervan is de concept toelichting op verschillende punten aangepast. 

9.2.2 Adviescollege toetsing regeldruk 

PM Deze paragraaf wordt ingevuld na afronding van de advisering. 
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9.2.3 Autoriteit Persoonsgegevens 

PM Deze paragraaf wordt ingevuld na afronding van de advisering. 

9.2.4 Raad voor de rechtspraak 

PM Deze paragraaf wordt ingevuld na afronding van de advisering. 

9.2.5 Raad voor de rechtsbijstand 

PM Deze paragraaf wordt ingevuld na afronding van de advisering. 

9.3 Consultatie 

PM Deze paragraaf wordt ingevuld na afronding van de consultatie van de medeoverheden. 

9.4 In ternetconsultatie 

PM Deze paragraaf wordt ingevuld na afronding van de internetconsultatie. 

9.5 Voorhang Tweede Kamer en Eerste Kamer 

PM Deze paragraaf wordt ingevuld na afronding van de voorhang. 

9.6 Technische notificatie 

PM Deze paragraaf wordt ingevuld na afronding van de technische notificatie. 

10. Overgangsrecht en inwerkingtreding 

Het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt geregeld bij koninklijk besluit. Dat tijdstip 
kan voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend worden vastgesteld. Het 
voornemen is om de inwerkingtreding te laten plaatsvinden op 1 januari 2024. Op dat moment 

zullen zoveel mogelijk ook de met dit besluit samenhangende Wgiw in werking treden. Bij het 
bepalen van het tijdstip van inwerkingtreding zal rekening worden gehouden met de vaste 
verandermomenten, 

Dit besluit bevalt verder overgangsrecht voor al vastgestelde transitievisies warmte. In de 
artikelsgewijze toelichting bij artikel IV van dit besluit wordt hier nader op ingegaan. 
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II ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel I (wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving) 

Onderdeel A (artikel 3.7a (nieuw) Bbl) 

In het algemene deel van hoofdstuk 3 van het Bbl is een algemene bepaling ingevoegd over 
maatwerkregels in de bestaande bouw. Vanaf het moment dat het bouwen of verbouwen van een 
bouwwerk gereed is, is sprake van bestaande bouw en zijn op dat bouwwerk de eisen van 

hoofdstuk 3 van toepassing. Bouwwerken die' nog in aanbouw zijn vallen hier dus niet onder. 

De regels in het Bbl zijn uitputtend bedoeld. De Omgevingswet biedt echter ruimte voor lokaal 
maatwerk omdat bij toepassing van algemene rijksregels over activiteiten de behoefte kan bestaan 
om de door het Rijk gestelde regels te laten aansluiten op lokale omstandigheden. Op basis van 
artikel 4.6 van de Omgevingswet kan het decentraal bestuur maatwerkregels stellen, waarmee 
algemene rijksregels kunnen worden ingevuld, aangevuld of waarmee van algemene regels kan 

worden afgeweken. Maatwerkregels zijn algemeen verbindende voorschriften die onder meer in 
het omgevingsplan worden opgenomen (artikel 2.3 Bbl). De maatwerkregels gelden voor een 
bepaalde locatie of een gebied en daarmee dus voor een variërende doelgroep. 46 Maatwerkregels 
op de algemene rijksregels die betrekking hebben op bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het 
gebruik en het in stand houden van bouwwerken moet op besluitniveau ( in het Bbl) expliciet 
opengezet worden. In algemene zin ligt het niet voor de hand om in het Bbl maatwerk open te 
stellen, omdat verreweg de meeste regels in dat besluit betrekking hebben op technische eisen 
aan individuele bouwwerken waar op voorhand een gebiedsgerichte component ontbreekt. Voor 
enkele gevallen`is voor nieuwbouw in het Bbl toch de mogelijkheid geboden om maatwerkregels te 
stellen, zoals voor energiezuinigheid (zie artikel 4.7 Bbl). 

Met dit besluit wordt ook voor de wijkgerichte aanpak voor de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving - dat bovendien een gebiedsgerichte component heeft - het stellen van maatwerkregels 
mogelijk gemaakt. Dit betreft de juridische uitwerking van de zogenoemde aanwijsbevoegdheid 
voor gemeenten (zie ook paragraaf 2.3). Omdat de mogelijkheid tot het stellen van 
maatwerkregels nog niet bestond voor de bestaande bouw, is dit geregeld in het nieuwe artikel 

3.7a Bbl. 

In het eerste lid is bepaald dat een maatwerkregel mag worden gesteld over artikel 3.107a Bbl. Dit 

artikel schrijft in hoofdzaak voor dat een bouwwerk met ingang van 1 januari 2050 een 
voorziening moet hebben voor het afnemen en gebruiken van duurzame energie. 

Het tweede lid geeft invulling aan het eerste lid. In dit lid is bepaald dat de maatwerkregel alleen 
mag gaan over de onderwerpen die zijn opgenomen in artikel 3.107c Bbl. In de artikelsgewijze 
toelichting bij artikel I, onderdelen B en C van dit besluit wordt hier nader op ingegaan. 

Onderdelen B en C (paragrafen 3.7.2 en á.7.2a (nieuw) Bbl) 

In onderdeel C wordt in het Bbl een nieuwe paragraaf ingevoegd die bepalingen bevat over de 
voorziening voor duurzame energie. Deze paragraaf bevat drie artikelen en een tabel. 

Het nieuwe artikel 3.107a Bbl betreft het aansturingsartikel. Het eerste lid van dit artikel geeft als 
functionele eis dat een bouwwerk een voorziening moet hebben voor het afnemen en gebruiken 
van duurzame energie. Hiermee worden nu op AMvB-niveau regels opgenomen over de aansluiting 
op distributienetten voor gas, warmte en elektriciteit (via een maatwerkbevoegdheid). 
Oorspronkelijk zijn dergelijke regels via de bruidsschat bij inwerkingtreding van het stelsel van de 
Omgevingswet aan gemeenten gelaten (zie paragraaf 2.3). Het tweede lid bepaalt verder dat aan 
de functionele eis van het eerste lid wordt voldaan door toepassing van de regels in deze 

46 Stb. 2018, 291, p. 178 [MvT Bal]. 
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paragraaf. Het derde lid brengt tot uitdrukking dat pas met ingang van 1 januari 2050 aan deze 

eis moet zijn voldaan. 

De functionele eis dat een bouwwerk een voorziening moet hebben voor het afnemen en gebruiken 
van duurzame energie geldt niet voor alle gebruiksfuncties. Voor welke gebruiksfuncties deze eis 

geldt is aangegeven in tabel 3.107a Bbl. Hieruit volgt dat het niet geldt voor overige 
gebruiksfuncties ( bijvoorbeeld een parkeergarage) en bouwwerken geen gebouwen zijnde, omdat 
daarin het algemeen geen sprake is van verwarming of warm tapwater. Het is daarom bij deze 
bouwwerken niet nodig te borgen dat een voorziening voor het afnemen en gebruiken van 
duurzame energie aanwezig is vanaf het moment dat er in een wijk geen gas meer wordt 
geleverd. 

Artikel 3.107b, eerste lid, regelt dat indien een maatwerkregel is gesteld, het bouwwerk moet zijn 
aangesloten op de energie-infrastructuur die bij die maatwerkregel in het omgevingsplan is 
opgenomen. Het begrip energie-infrastructuur is in de bijlage bij de Omgevingswet gedefinieerd 
als: werken, kabels of leidingen, waaronder lege buizen, ondergrondse ondersteuningswerken en 
beschermingswerken, bestemd voor opwekking of winning, transport en opslag van elektriciteit, 
respectievelijk stoffen als energiedrager. Het tweede lid regelt dat een bestaande voorziening voor 
het gebruiken of afnemen van energie geen direct gebruik maakt fossiele brandstof. Er mag 
bijvoorbeeld geen aardgas, steenkool, aardolie of bruinkool in het bouwwerk worden gebruikt. 
Warmte uit een warmtenet en elektriciteit zijn wel toegestaan. In uiterlijk 2050 zullen warmte en 
elektriciteit ook volledig duurzaam worden opgewekt. Daarnaast worden de in 2050 resterende 
gasaansluitingen gevoed met groen gas of andere duurzame gassen, zodat die ook volledig 
duurzaam zijn. In paragraaf 2.3 van de toelichting is nader ingegaan op dit verbod. 

De afbakening van de maatwerkregel die een gemeente kan stellen in het kader van de 
verduurzaming van de energievoorziening is geregeld in artikel 3.107c Bbl. Dit artikel schrijft in 
het eerste lid voor dat een maatwerkregel alleen kan worden gesteld over twee onderwerpen. In 
eerste instantie kan de gemeente een maatwerkregel stellen waarmee de datum, bedoeld in artikel 
3.107a, derde lid, kan worden vervroegd. Hiermee kan de-gemeente in het omgevingsplan bepalen 
dat een bepaalde wijk eerder dan 1 januari 2050 moet zijn aangesloten op een voorziening voor 
het afnemen en gebruiken van duurzame energie waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een 
fossiele brandstof, als aardgas. In tweede instantie moet de gemeente, bij toepassing van de 
bevoegdheid tot het stellen van een maatwerkregel, aangeven op welke alternatieve energie-
infrastructuur het bouwwerk wordt aangesloten. Het tweede lid bepaalt dat de maatwerkregel 
alleen betrekking kan hebben op locaties die in het warmteprogramma zijn aangewezen als 
locaties waarvoor het gebruik van gas als voorziening op termijn wordt stopgezet. Het 
warmteprogramma is een verplicht programma op grond van artikel 3.6, derde lid, van de 
Omgevingswet. In het warmteprogramma geeft de gemeente richting aan de aanpak van het 
aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving binnen haar gemeente. In het warmteprogramma 
kan onder meer zijn beschreven welke gebouwen worden geïsoleerd, en welke locaties binnen een 

bepaalde periode van het aardgas overstappen op een andere duurzame energiebron. Als een 
locatie ( nog) niet expliciet is aangewezen als locatie die binnen de periode waarop het 
warmteprogramma op ziet aardgasvrij wordt, dan kan de gemeente daar in het omgevingsplan 
geen maatwerkregels over stellen. 

Met dit besluit wordt afgeweken van de bij de Omgevingswet gehanteerde principe van scheiding 
van beleid en normstelling. Zo is er bijvoorbeeld geen wettelijke koppeling tussen de door het Rijk 
vastgestelde NOVI en decentrale regelgeving. Met de scheiding van beleid en normstelling wordt 
uitgegaan van het zelfbindende karakter van een politiek-bestuurlijk document, dat in beginsel 
alleen het de betreffende bestuurslaag ( Rijk, provincie of gemeente) bindt bij de uitoefening van 
zijn bevoegdheden. Dit principe geldt zowel in verhouding tussen andere bestuurslagen als voor de 
eigen bestuurslaag. Dit betekent niet dat een bestuursorgaan, zoals het college van burgemeester 
en wethouders, zich in het geheel geen rekenschap hoeft te geven aan beleidsuitspraken van 
bijvoorbeeld de gemeenteraad. Op grond van de Awb moeten besluiten immers zorgvuldig worden 
voorbereid en worden gemotiveerd. In dit besluit is wel gekozen voor een expliciete koppeling 
tussen beleid en normstelling, nu het warmteprogramma doorwerkt in een ander instrument, 
namelijk het omgevingsplan. De reden daarvoor is gelegen in het uitzonderlijke karakter van de 
regels die de Wgiw en dit besluit en het belang van een zorgvuldig proces bij het inzetten van de 
maatwerkbevoegdheid (zie ook paragraaf 4.1.2). 
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Tot slot is in onderdeel B het opschrift van paragraaf 3.7.2 aangepast. Dit is een wetstechnische 
aanpassing ter verduidelijking van het onderscheid tussen de nieuwe paragraaf dat is ingevoegd 
met artikel I, onderdeel C van dit besluit en de bestaande paragraaf. 

Artikel II (wijziging Besluit kwaliteit leefomgeving) 

Onderdeel A (artikel 1. la Bkl) 

Artikel l. la Bki bevat een opsomming van de grondslagen waarop dat besluit, naast de in de 
aanhef van het Bbl genoemde grondslagen, ook is gebaseerd. Met dit onderdeel wordt aan artikel 
l.la van het Bkl een extra grondslag toegevoegd, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat het 
Bkl ook is gebaseerd op artikel 62a van de Gaswet. Dit artikel biedt de gemeenteraad de ruimte 
om in het kader van de afbouw van het gebruik van gas in de gebouwde omgeving en de transitie 
naar een meer duurzame vorm van warmtevoorziening van gebouwen in een omgevingsplan 
regels te stellen gericht op het uitsluiten van gas als warmtevoorziening van gebouwen en, voor 
zover op dezelfde locatie milieubelastende activiteiten worden verricht, het uitsluiten van gas als 
energievoorziening van milieubelastende activiteiten. 

Onderdeel B (afdeling 4.3a (nieuw) Bkl) 

Met dit onderdeel wordt een nieuwe afdeling 4.3a ingevoegd dat betrekking heeft op het verplichte 
warmteprogramma als bedoeld in artikel 3.6, derde lid, van de Omgevingswet. Artikel 4.25a Bkl 
bevat instructieregels met inhoudelijke voorschriften waar het warmteprogramma in ieder geval 
aan moet voldoen. Daarnaast moet het warmteprogramma een beschrijving bevatten van de 
uitvoering en van de resultaten van het vorige warmteprogramma. Daarmee wordt een beeld 
gegeven van behaalde resultaten bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving in het kader 
van de energietransitie. Daarbij hoort ook een samenvatting van de onderwerpen die zijn benoemd 
in het eerste lid van artikel 4.25a Bkl. In paragraaf 2.2 is het warmteprogramma nader toegelicht. 

Onderdeel C (paragraaf 5.1.5a (nieuw) Bkl) 

Als de gemeente gebruik wil maken van de aanwijsbevoegdheid, moet hier invulling aan worden 
gegeven in het omgevingsplan. Dit is met dit onderdeel geregeld met een nieuwe paragraaf 

5.1.5a. 

Artikel 5.131a Bkl 

Artikel 5.131a Bkl verduidelijkt dat de instructieregels in paragraaf 5.1.5a alleen van toepassing is 

als gemeente een maatwerkregel als bedoeld in artikel 3.107c van het Bbl stelt, ook wel " het 
inzetten van de aanwijsbevoegdheid". Dat artikel bevat de afbakening van de mogelijkheid om 
maatwerkregels te stellen in het kader van de verduurzaming van de energievoorziening. Voor een 
nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij artikel I, onderdeel B en 
C van dit besluit. 

Artikel 5.131b Bkl 

Artikel 5.131b, eerste lid, Bkl bevat de essentie van hetgeen in het omgevingsplan moet worden 
geregeld als een gemeente de aanwijsbevoegdheid wil inzetten. Zo is in onderdeel a geregeld dat 
in het omgevingsplan de begrenzing van de locatie wordt bepaald dat zal overstappen op de 
aangewezen energie-infrastructuur, het duurzaam alternatief voor aardgas. Om rekening te 
houden met innovatie is niet expliciet vermeld welke energie-infrastructuur dat zouden kunnen 
zijn. Het is denkbaar dat in de toekomst naast een warmtenet of een elektriciteitsnet ( in het kader 

van all electric) ook een energie-infrastructuur kan worden aangewezen met waterstof als 
energiebron. Om te waarborgen dat onder andere de consumentenbescherming voor toepassing 
van nieuwe soorten energiebronnen in de gebouwde omgeving gereguleerd is, wordt als 
voorwaarde gesteld dat de gemeente in het in het omgevingsplan alleen kan kiezen voor een 
duurzaam alternatief voor aardgas waarvoor regelgeving over de marktordening beschikbaar is. 
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Een gebouweigenaar kan, in plaats van mee te gaan met het door de gemeente gekozen 
duurzame alternatief, kiezen voor een ander alternatief. Het gaat dan om het treffen van een 
gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet. In het 
wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening wordt dit de zogenoemde opt-out genoemd. De 
gemeente heeft op grond van artikel 4.7, derde lid, van de Omgevingswet, in beginsel de 

bevoegdheid om de toepassing van een gelijkwaardige maatregel uit te sluiten. In het eerste lid, 
onder b, is echter geregeld dat de gemeente het treffen van een gelijkwaardige maatregel niet kan 
uitsluiten. Zo wordt keuzevrijheid met betrekking tot het duurzame alternatief gewaarborgd. Het 
eerste lid, onder c schrijft daarnaast voor dat de gelijkwaardige maatregel niet wordt toegepast 
zonder voorafgaande melding aan het bevoegd gezag. Op die manier kan de gemeente bijhouden 
welke gebouweigenaren kiezen voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel. 

Of een alternatieve maatregel gelijkwaardig is aan de voorgeschreven maatregel ( het door de 
gemeente gekozen alternatief) moet worden beoordeeld in het licht van het resultaat dat met de 
voorgeschreven maatregel is beoogd. In het eerste lid, onder d is bepaald dat bij deze beoordeling 
moet worden gekeken naar de energieprestatie van de gekozen voorziening op moment van 
aanleg van de gelijkwaardige maatregel. Als ten minste dezelfde energieprestatie wordt bereikt, is 
het duurzame alternatief toegestaan. Zodra de gelijkwaardige maatregel is gerealiseerd en in 
gebruik wordt genomen, moet het bevoegd gezag daarover worden geïnformeerd, ten minste zes 
maanden voor de datum waarop moet zijn overgestapt op de alternatieve energie-infrastructuur. 
Dit is geregeld in het eerste lid, onder e. Op die manier houdt de gemeente zicht op de toepassing 
van de gelijkwaardige maatregel en zo nodig de bewoner ondersteunen bij het toepassen van de 
gelijkwaardige maatregel, ruim voordat het transport van aardgas daadwerkelijk wordt stopgezet. 
Dit betekent in de praktijk dat gebouweigenaren die toepassing geven aan een gelijkwaardige 
maatregel, een half jaar eerder voor de in het omgevingsplan genoemde datum moet zijn 
overgestapt. Eerder is uiteraard ook mogelijk. 

Het tweede lid bevat aanvullende voorschriften aan het omgevingsplan. Onderdeel a schrijft voor 
dat de gemeente in het omgevingsplan moet vastleggen op welke datum het gebruik van gas als 
energiebron binnen het aangewezen gebied wordt beëindigd. In onderdeel b is opgenomen dat het 
verbod om gebruik van gas ook geldt voor nieuwe activiteiten die bij de vaststelling van het 
omgevingsplan nog niet worden verricht. Het gaat daarbij om activiteiten die planologisch wel zijn 
toegestaan, maar nog niet werden verricht. Dit verbod geldt niet voor bouwwerken die van een 
gebruiksfunctie wijzigen naar een woonfunctie. Dat waarborgt dat zo nodig nog enkele jaren 
gebruik gemaakt kan worden van gas als bijvoorbeeld een winkelfunctie wordt omgebouwd naar 
woonfunctie op een moment dat de energie-infrastructuur voor duurzaam energie nog niet gereed 

is. Dit komt tot uitdrukking in het derde lid. Het tweede lid, onder c bevat de verplichting dat de 
gemeente bij het inzetten van de aanwijsbevoegdheid verschillende onderwerpen (parameters) 
moet monitoren. Bij monitoring kunnen bestuursorganen beoordelen of de doelstellingen die ze 
hebben gesteld halen of kunnen halen. Monitoring is een vorm van informatievoorziening waarbij 
gedurende langere tijd op systematische wijze gegevens over de fysieke leefomgeving of 

onderdelen daarvan worden verzameld, bewerkt en gepresenteerd met het oog op het beoordelen 
of onder meer de beleidsdoelstellingen zijn of worden gerealiseerd. Op grond van artikel 2.25, 
derde lid, onder c, onder 6° van de Omgevingswet kunnen instructieregels worden gesteld over 
het opnemen van regels ineen omgevingsplan over monitoring als bedoeld in de artikelen 20.1 en 
20.2. Gemeenten kunnen zelf op grond van artikel 20.1 en 20.2 van de Omgevingswet regels 
stellen over monitoring. Ook bepaalt de gemeente wie met de monitoring wordt belast. Het ligt 
voor de hand dat dit wordt gedaan door het college van burgemeester en wethouders, of 
eventueel de rekenkamer. 

Artikel 5.131c Bkl 

Artikel 5.131c Bkl bevat de uitzonderingen op de aanwijsbevoegdheid. Voor deze locaties mogen 
geen maatwerkregels als bedoeld in artikel 3.107c Bbl worden gesteld. Op grond van artikel 62a, 
eerste lid, van de Gaswet kunnen gemeenten op oog op de verduurzaming van de 
warmtevoorziening van gebouwen in een omgevingsplan regels worden gesteld die in een gebied 
het gebruik van gas uitsluiten als warmtevoorziening van gebouwen en, voor zover op dezelfde 
locatie milieubelastende activiteiten worden verricht, de energievoorziening voor milieubelastende 
activiteiten. Uit het tweede lid van artikel 62a van de Gaswet volgt dat dit niet van toepassing is 
op bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van gebouwen of 
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milieubelastende activiteiten die van belang zijn voor de leveringszekerheid van de 
energievoorziening. Deze uitzonderingen zijn opgenomen in artikel 5.131c Bkl ( zie paragraaf 2.6). 

In onderdeel a is opgenomen dat de gemeente het gebruik van gas niet kan uitsluiten voor de 
zogenoemde ETS- bedrijven als bedoeld in artikel 16.5 van de Wet milieubeheer. Het aardgasvrij 
maken van deze ETS- bedrijven vindt namelijk plaats via andere wegen dan de wijkgerichte 
aanpak. 

In onderdeel b zijn gebouwen en locaties uitgesloten waar voor de verwarming of 
warmwatervoórziening al geen gebruik wordt gemaakt van gas op het tijdstip van inwerkingtreding 
van de bepaling, bedoeld in artikel 5.131b, eerste lid, onder a. Dit houdt in dat gebouwen 
waarvoor het transport van gas al is afgesloten, niet alsnog verplicht worden om aan te sluiten op 
de alternatieve voorziening voor duurzame energie die de gemeente heeft kozen. Ook hoeven 
gebouweigenaren daarvoor niet meer aan te tonen dat de eerder gerealiseerde maatregel een 
gelijkwaardige maatregel is. Hiermee wordt voorkomen dat een eigenaar van een gebouw dat al 
verwarmd wordt zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld recente 
nieuwbouw, of bestaande bouw die al vooruitlopend op de wijkaanpak wordt verduurzaamd, 
alsnog moet aantonen of dat alternatief gelijkwaardig is. 

Daarnaast zijn in onderdeel c verschillende gebouwen en locaties uitgezonderd gelet op het belang 
van leveringszekerheid van de energievoorziening. Het gaat daarbij om het landelijk transportnet 
(artikel 10, eerste lid, van de Gaswet), gasproductie-installaties behorend bij een gasvoorkomen, 
gasopslaginstallaties ( artikel 1, onder f, van de Gaswet), LNG-installaties (artikel 1, onder h, van 
de Gaswet) en installaties voor de omzetting van de kwaliteit van gas (artikel 10a, eerste lid, 
onder c, van de Gaswet). 

Artikel 5.131 d Bkl 

Artikel 5.131d Bkl regelt de weging van verschillende belangen bij het wijzigen van het 
omgevingsplan. Ten eerste moet rekening worden gehouden met de haalbaarheid van de 
maatregelen. Het gaat daarbij om de haalbaarheid van het treffen van de maatregelen voor 
individuen (zoals burgers, waarbij ook het doenvermogen relevant is), maar ook in de zin of er 
voldoende materialen beschikbaar zijn. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 2.8.2. Ten 
tweede moet rekening worden gehouden met de verwachte betaalbaarheid van de maatregelen. 
Het gaat hierbij om de (gemiddelde) kosten en baten die het overgaan op een duurzame 
energievoorziening voor bewoners, instellingen en gebouweigenaren met zich meebrengen (zie 
paragraaf 2.8.2). Ten derde moet rekening worden gehouden met de totale kosten voor de 
maatschappij die met de realisatie van de toegedachte energie-infrastructuur met zich meebrengt. 

Zie voor een toelichting hierover ook de artikelsgewijze toelichting over dit onderwerp bij de 
instructieregels voor het warmteprogramma bij artikel II, onderdeel A, van dit besluit. Tot slot 
moet de gemeente bij het wijzigen van het omgevingsplan rekening houden met de 
werkzaamheden die de netbeheerder moet verrichten. Van belang is om na te gaan wat de 
gevolgen zijn voor de aanleg en het beheer van de energie-infrastructuur. Voor het aardgasvrij 
maken van woningen en andere gebouwen zal in veel gevallen het elektriciteitsnet moeten worden 
verzwaard. Hetzelfde geldt voor elektriciteitsaansluitingen. Wanneer rekening wordt gehouden met 
de planning van de netbeheerder, kan worden gewaarborgd dat de overstap ordentelijk 
plaatsvindt. 

Artikel 5.131e Bkl 

Artikel 5.131e regelt dat gemeenten zich ervan vergewissen dat het transport van aardgas niet 
wordt stopgezet voordat de voorbereidingen om het gebouw aan te sluiten op de aangewezen 
energie-infrastructuur gereed zijn. Op basis van monitoring kan de gemeente opmaken of de 
uitvoering van het omgevingsplan volgens planning verloopt, zoals de voortgang van de aanleg 
van de energie-infrastructuur. Als uit het verslag over de resultaten van de monitoring blijkt dat de 
aansluiting van gebouwen op de energie-infrastructuur niet tijdig gerealiseerd zal zijn voor de in 
het omgevingsplan vastgestelde datum, dan geldt de verplichting om deze datum te wijzigen. 

Voor het wijzigen van deze termijn in het omgevingsplan wordt de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
doorlopen. Op grond van artikeÍ 2.8 van de Omgevingswet kan de gemeenteraad onder meer 
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vanuit het oogpunt van efficiency de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het 
omgevingsplan delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. In een 
delegatiebesluit kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de bevoegdheid om de termijn in het 
omgevingsplan te wijzigen onder voorwaarden wordt overgedragen aan het college van 
burgemeester en wethouders. Ook in dat geval doorloopt de wijziging dezelfde uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure. Er kan dus op dezelfde wijze in rechte worden opgekomen als tegen de 
vaststelling van het omgevingsplan door de gemeenteraad zelf, maar blijft de discussie slechts 
beperkt tot de gewijzigde termijn. 

Artikel III (wijziging Omgevingsbesluit) 

Onderdeel A (paragraaf 10.4.3a (nieuw) Ob) 

Dit onderdeel regelt dat het eerste verplichte warmteprogramma, als bedoeld in artikel 3.6, derde 
lid, van de Omgevingswet, op uiterlijk 31 december 2026 wordt vastgesteld. Elke 
warmteprogramma heeft betrekking op een bepaalde periode. In paragraaf 2.2 is dit nader 
toegelicht. Ook is geregeld dat het warmteprogramma elke vijf jaar wordt geactualiseerd. De plicht 
om het warmteprogramma te actualiseren loopt tot en met 31 december 2041. Het laatste 
warmteprogramma heeft betrekking tot de periode tot en met 31 december 2049. Vanaf 1 januari 
2050 moet de warmtetransitie namelijk zijn voltooid en worden alle bouwwerken een voorziening 
voor het afnemen en gebruiken van energie die geen fossiele brandstof gebruikt. 

Onderdeel 8 (artikelen 10.49b, 10.49c en 10.49d (nieuw) Ob) 

Aan- paragraaf 10.8.8 worden drie artikelen toegevoegd die betrekking hebben op 
gegevensverstrekking en monitoring in het kader van de warmtetransitie. 

Artikel 10.49b Ob 

In artikel 10.49b, eerste lid, van het Omgevingsbesluit is geregeld dat netbeheerders, 
warmtebedrijven en het Kadaster op verzoek van het college van burgemeester en wethouders 
binnen vier weken gegevens moeten verstrekken. Het gaat hierbij om twee soorten gegevens: ( i) 
gegevens over de eigenaar van een gebouw, als dat niet tevens de bewoner of gebruiker is, en ( ii) 
gegevens over de (toekomstige) aansluiting van de woning op een warmte- en energievoorziening. 
Artikel 20.6, derde lid, van de Omgevingswet biedt de grondslag voor het stellen van regels over 
het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor in het proces van het overstappen op een 
duurzaam alternatief onder regie van de gemeente. 

Omdat op netbeheerders een wettelijke geheimhoudingsplicht rust op grond van artikel 37, eerste 
lid, van de Gaswet en artikel 79, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, is in het derde lid van 
artikel 10.49b een expliciete uitzondering opgenomen. 

Artikel 10.49c Ob 

Artikel 10.49c van het Omgevingsbesluit heeft betrekking op gegevensverstrekking in verband met 
het openbaar register van de Autoriteit Consument en Markt ( hierna: ACM). In artikel 10, tiende 

lid, van de Gaswet is bepaald dat de ACM een openbaar register bijhoudt met de gebieden binnen 
de gemeenten waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat daar op termijn geen gas meer mag 
worden gebruikt. Energieleveranciers kunnen het openbaar register raadplegen bij het sluiten, 
verlengen of stopzetten van leveringsovereenkomsten. In dit onderdeel is geregeld dat het college 
van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad vier weken na inwerkingtreding van het 
besluit tot wijziging van het omgevingsplan gegevens verstrekken aan de ACM. 47 Daarbij verstrekt 
de gemeente een tweetal gegevens: ( i) welke locaties zijn aangewezen waarop de het gebruik van 
gas als energiebron voor gebouwen wordt stopgezet en ( ii) op welke termijn dat zal plaatsvinden. 

47 Hiermee wordt dus niet bedoeld de datum van het verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen dat wordt 
opgenomen in het omgevingsplan. Het gaat om verstrekking van deze gegevens binnen vier weken nadat het 
gewijzigde omgevingsplan is in werking is getreden door publicatie in onder andere het Gemeenteblad. 
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Het is van belang dat het register zo snel mogelijk na het wijzigen van het omgevingsplan volledig 
is. Dit zodat onder meer energieleveranciers het register kunnen gebruiken om geen (te) lange 
energiecontracten af te sluiten. 

Artikel 10.49d Ob 

Artikel 10.49d van het Omgevingsbesluit schrijft voor dat het college van burgemeester en 
wethouders aan de gemeenteraad een verslag verstrekt over de resultaten van de monitoring die 
betrekking hebben op de aanwijsbevoegdheid. Het betreft de monitoring als bedoeld in artikel 
5.131a, eerste lid, onder d, van het Bkl. Op grond van artikel 20.14, tweede lid, van de 
Omgevingswet kan de gemeente de frequentie van de monitoring zelf bepalen. 

Artikel IV (overgangsrecht) 

Dit artikel bevat overgangsrecht. De transitievisie warmte - die zoals afgesproken in het 
Klimaatakkoord uiterlijk 31 december 2021 moest zijn vastgesteld - geldt op grond van het 
overgangsrecht in het wetsvoorstel als warmteprogramma. Dat warmteprogramma kan echter nog 
geen beeld geven over het vorige warmteprogramma. Daarom is hiervoor overgangsrecht 
opgenomen. 

Deze nota van toelichting wordt mede namens de Minister voor Klimaat en Energie ondertekend. 

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
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A52.1 

Van: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Datum: 

ybride overleg in DT voorbespreken 
donderdag 24 februari 2022 17:13:00 

Ha® 

Ben jij er volgende week? Misschien nuttig om ergens even bij te kletsen over hybride en wat we 

in gezamenlijk DT gaan bespreken en toch ook even tussenstand in algemene zin. Ik had zelf in 

gedachten: 

1. De afspraken met de sector ihkv overleg van afgelopen woensdag over de 300.000 

2. Bestedingsplan: wordt het juliloket? 

3. Beleidsprogramma: wat is het mikpunt voor de communicatie in de brief over normering 

(ambitie is hier hoog, even afstemmen wat onze inzet wordt) 

4. All electric: voorstel ( Ferdi) om een beleid te voeren op hybride en AE en ook op 

gezamenlijke aantallen te sturen. Moeten wij ook iets van vinden en over adviseren. 

Groeten,_ 



Van: 
Aan: 

cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

m w 
Opmerkingen en suggesties voor 2-pager hybride t.b.v. PVGO 
donderdag 24 februari 2022 17:55:00 
hybride voor beleidsorooramma 0.4 LdR.docx 

Ha-

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

aan gesleuteld. Belangrijkste: 

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

• Veel over normering geconcretiseerd. Met als gedachte: stel we moeten morgen aan de 

Kamer communiceren, wat zouden we er dan al over kunnen zeggen? 

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

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

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

bestedingsplan snel rond te maken. 

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

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

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

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

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

is ( morgen ben ik er overigens ook). 

Fijne avond, 

Van: •@minezk.nl> 

Verzonden: maandag 21 februari 2022 20:36 

Aan: —@minbzk.nl>;. 

—@minbzk.nl>; 

@rvo.nl>; 

@minbzk.nl> 

@rvo.nl>; 

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

@minbzk.nl>; 

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

Afspraken overzicht per actiepunt: 

1. Onderzoeksvoorstel normering 

_schrijft technisch onderzoeksvoorstel voor varianten (1a1, 1a2, 1b1, 1b2) en 

deeltdeze•iter.i` einceweelmet• 

o —leveren feedback op voorstel 

Huidige voorstel even laten voor wat het is 



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

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

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

met sector) > hierin ook scherp vorige actiepunt in meenemen 

2. Voorbereiding gesprek Ferdi~/TNUNVI 

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

Overige feedback is deadline dinsdag 12:00 

op punt normering) 

3. Two-pager hybride 

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

pager 

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

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

o - deelt laatste versie nog een keer intern bij EZK 

4. Fiche hvbride warmtepomp 

- Iédeeren levert feedback op het stuk vóór Fioensdad 14:00, liefst zoveel mogelijk 
tekstsuggesties 

_ M koppelt bij_ (trekt vanuit EZK proces factsheets) terug datf/Ferdi graag 

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

(jnroenscl 0 

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

factsheet steeds concreter moeten worden [•oensda41 

o ~neemt dit ook mee in trilateraal 

5. Overiq: 

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

gesprek G40 gemeenten & verschillende jaartallen die voorbijkomen in kamerbrieven, 

prestatieafspraken, wetgeving, etcetera. 

o [M, kun jij hier vanuit G40 wellicht een voorzet voor maken? 

Van: 

Verzonden: maandag 21 februari 2022 14:48 

Aan:—lPminbzk.ni,; P rvo. nl>; 



rvo.nl>; 

-COminbzk.nl;-()minbzk.nl 

• tPminezk.nl>; 

Onderwerp: Agenda + stukken: Werkgroep hybride-warmtepomp 

Ha allen, 

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

Groet en tot zo, 

Van: 

Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 16:36 

Aan: • CRminezk.n(>;-Ominbzk.nl; 

-C@minbzk.nl;~ Prninbzk.riL 

tarvo.nl>; •trarvo.nl> 

Onderwerp: Agenda: Werkgroep hybride-warmtepomp 

Dag allen, 

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

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

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

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

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

toelichten] 

5. (vervolg)afspraken: 

c Wie doet wat, en proces per agendapunt scherp 

6. Actieplan hybride (indien tijd over) 

o Inhoud + proces 

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

Groet, 

 Oorspronkelijke afspraak  

Va n: 

Verzonden: dinsdag 3 november 202015:25 

Aan: l@minbzk.n(; 

Pminbzk.nl;-C@minbzk.nl; 



Onderwerp: Werkgroep hybride-warmtepomp 

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

Stockholm, Wenen. 

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

Dag allen, 

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

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

• Onderzoeksopzet normeringsvraagstuk 

• W.v.t.t.k. 

Groetjes, 

• 

Ha allen, 

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

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

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

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

stimuleren) 

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

werkgroep bestaat!) 

Groet, 

Microsoft Teams-vergadering 

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen 

llictu (a) m.webpx.com 

Videovergaderings-id: 
Alternatieve VTC-instru  

Meer informatie 1 Opties voor vergadering 



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

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

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

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

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

verzenden van berichten. 

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

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

are requested to inform the sender and delete the message. 

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

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit 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 
aansprakei jkheid voor schade van we ke aard ook, die verband houot met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages



Van: 

cc: 

Aan: ELL•••• 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

Opmerkingen en suggesties voor 2-pager hybride t.b.v. PVGO 

donderdag 24 februari 2022 17:55:00 

hvbride voor beleidsorooramma 0.4 LdR.docx 

Ha-

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

aan gesleuteld. Belangrijksté: 

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

• Veel over normering geconcretiseerd. Met als gedachte: stel we moeten morgen aan de 

Kamer communiceren, wat zouden we er dan al over kunnen zeggen? 

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

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

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

bestedingsplan snel rond te maken. 

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

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

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

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

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

is ( morgen ben ik er overigens ook). 

Fijne avond, 

Van: •@minezk.nl> 

Verzonden: maandag 21 februari 2022 20:36 

Aan: —@minbzk.nl>;o 

—@minezk.nl>; 

@rvo.nl>; 

@minbzk.nl> 

@ rvo. n I>; 

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

@minbzk.nl>, 

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

Afspraken overzicht per actiepunt: 

1. Onderzoeksvoorstel normering 

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

deelt deze riter, i'k ei.nde weel met— 

o —leveren feedback op voorstel 

- Huidige voorstel even laten voor wat het is 



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

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

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

met sector) > hierin ook scherp vorige actiepunt in meenemen 

2. Voorbereiding gesprek Ferdi~/MINVZ 

- M past notitie aan o.b.v. input (en deelt ter check met_ op punt normering) 

- Overige feedback is deadline dinsdag 12:00 

3. Two-pager hybride 

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

pager 

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

iédéréen.doet check op versie-m.b.t. two-paper. Deadline: ;797=middag 
(gezien einde week deelbare versie moet liggen). Doel: een versie die door werkgroep 
wordt gedragen 

OM deelt laatste versie nog een keer intern bij EZK [teder . á ] 

4. Fiche hybride warmtepomp 

- Iedereen levert feedback op het stuk vóór _, e.r1s .. g 14:00, liefst zoveel mogelijk 

tekstsuggesties ' 

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

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

,v7=11 a 

-0 koppelt bij_ terug m.b.t. proces FIN/Klimaat. Hoe gaan we ermee om als 

factsheet steeds concreter moeten worden   

o ~neemt dit ook mee in trilateraal 

5. Overig: 

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

gesprek G40 gemeenten & verschillende jaartallen die voorbijkomen in kamerbrieven, 

prestatieafspraken, wetgeving, etcetera. 

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

Van: 

Verzonden: maandag 21 februari 2022 14:48 

Aan:—~@minbzk.nl; C@ rvo. nl>; •  



•Pminezk.nl>; 

(@minbzk.nl; M C•minbzk.nl 

Onderwerp: Agenda + stukken: Werkgroep hybride-warmtepomp 

Ha allen, 

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

Groet en tot zo, 

M 

Van: 

Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 16:36 

Aan: •(@minezk.nl>;-Pminbzk.nl; 

-(@minbzk.nt;-(@minbzk.ni; 

j@rvo.nl>; • rf0rvo.nl> 

Onderwerp: Agenda: Werkgroep hybride-warmtepomp 

Dag allen, 

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

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

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

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

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

toelichten] 

5. (vervolg)afspraken: 

o Wie doet wat, en proces per agendapunt scherp 

6. Actieplan hybride ( indien tijd over) 

o Inhoud + proces 

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

Groet, 

--_-Oorspronkelijke afspraak----

Van: 

Verzonden: dinsdag 3 november 202015:25 

Aan: (@minbzk.nl; 

(@minbzk.nl;-(@minbzk.ni; 



Onderwerp: Werkgroep hybride-warmtepomp 

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

Stockholm, Wenen. 

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

Dag allen, 

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

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

• Onderzoeksopzet normeringsvraagstuk 

• W.v.t.t.k. 

Groetjes, 

• 

///// 

Ha allen, 

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

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

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

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

stimuleren) 

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

werkgroep bestaat!) 

Groet, 

• 

Microsoft Teams-vergadering 

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 
Klik hier om deel te riemen aan de vergadering 

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen 

dictuCffim.webex.com 

Videovergaderings-id: - -- 
Alternatieve VTC-instru  

Meer informatie 1 Opties voor vergradeins 



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 melder,en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ka aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages




