
A32.6

Van:
Verzonden:
Aan:
CO
Onderwerp:

goed verhaal.

Over VEH: VEH geeft terecht aan dat hybrids niet voor alls huizen nu al rendabei is. Dat zien we ook, maar de 
belangrijkere conclusie is dat het vcx>r veel woningen wel rendabei is. Uitstel voor implementatie is niet nodig, maar 
helpt juist met opschaling en daarmee prijsdaling.

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van:
Verzonden: 5 okt. 202116:48 
Naar: 'I III .

Cc:
Onderwerp: RE: Q&A hybrids

En dan nu met de QenA

Van:
Verzonden: dinsdag 5 oktober 202116:47
Aan:
CC:
Onderwerp: QStA hybrids
Hoi
Bijgaand en QenA voor het nieuwsbericht van VEH. Kijken jullie even mee naar de lijn? 
Cf de oproep vai
Hvbride warmtepomp lane niet voor alle woningen voordelig - Vereniging Eigen Huis

leb ik toch sen persoonlijke noot ingebracht.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Bouwen en Energie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Zuid-20* etage 
Postbus 20011 I 2500 EZ | Den Haag
T
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A32.7

Van:
Verzonden:
Aan;
CO
Onderwerp:

goed verhaal.

Over VEH: VEH geeft terecht aan dat hybride niet voor alle huizen nu al rendabel is. Dat zien we ook, maar de 
belangrijkera conclusie is dat het voor veel woningen wel rendabel is. Uitstel voor implementatie is niet nodig, maar 
helpt juist met opschaling en daarmee prijsdaling.

Verzonden met BlackBerry Workfwww.blackberry.com)

Van:
Verzonden: 5 okt. 202116:48 
Naa^
Cc:'H_________

Onderwerp: RE; Q&A hybride

(I •

En dan nu met de QenA

Van:
Verzonden: dinsdag 5 oktober 202116:47
Aan:
CC:
Onderwerp: Q&A hybride
Hoi
Bijgaand en QenA voor het nieuwsbericht van VEH. Kijken juHie even mee naar de lijn? 
Cf de oproep van
Hybride warmtepomp lane niet voor alle woningen voordelig - Vereniging Eigen Huis

leb ik toch een persoonlijke noot ingebracht.

Ministerie van Binnenlandse Taken en Koninkrijksrelaties 
Directie Bouwen en Energie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Zuid-20* etage 
Postbus 20011 I 2500 EZ | Den Haag
T
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A 33.1

@minbzk.nl>Van:
Verzonden:
Aan:
CC
Onderwerp:
Bijiagen: Kamerbrief hybride oktober 2021 _ concept _ 0.21 -^|.docx

Ha altemaat,

Hierbij de laatste versie. @|m|, hier zitten opmerkingen 

mail net op ti/d.
Ik heb verder gekeken naar deel 1 en 3 en de opmerkingen van 
verwerkt. Veel dank voor de opmerkingen, heel nuttigi

op eerste deel voor het gemak ook al in. Zag de

in de passage over normeringen

je gaf aan dat je de verwijzingen naar de Europese trajecten nog zou opzoeken, wil je die naar 
de mail zetten?
Verder heb ik in reactie op je vraag over natuurlijke momenten vs. Natuurlijke vervong/ngsmomenten 
gekozen voor het eerste. Dat leek me meer ruimte openhouden. Graag een signaal als daar wat jou betreft 
lets misgaat.

en mij op

Groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 09:34 
Aan:
Onderwerp: RE: Tekst normering in hybride brief ter check door jullie

I .

Ha alien,

Dank voor het toesturen. Ik sluit me aan bij 
Bijgevoegd mijn aanvullingen in paragraaf 2.

, knap dat dit er al ligt in deze korte tijdl

Greet,

@minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 09:15
Van:

@minezk.nl>; @minbzk.nl>:Aan:
[g)minbzk.nl>: [@minezk.nl>

Onderwerp: RE; Tekst normering in hybride brief ter check door jullie

Hoi

Indrukwekkend hoe snel je dit concept hebt neergezetl 
Zie bijgaand een paar aanvullingen.

Groeten,

1



^|£iTiinszi^>

08:25
wminbzlyil>^H

Van:
Verzondan: dondardag 14 
Aan:^ @minbzk.nl>:

(S)minbzk.nl>
Ondarwarp: RE: Takst normaring in hybride brief ter check door jullie

(Sminezk.nl>:

Hoi,

L het zou fijn zijn alsHierbij laatste versie, nog een beetje aan gesleuteld. 
het jullie lukt vandaag mee kunnen lezen (m.n. op punt 2).

Groet,

Van:
Verzondan: woansdag 13 oktobar 2021 20:40

@minbzk.nl>: @minbzk.nl>:Aan:
@minbzk.nl>

Ondarwarp: RE: Takst normaring in hybride brief ter check door jullie
|@minezk.nl>:

L en andere.Hoi

In de bijiage een nieuwe versie. Hierin zijn punt 1 (financiering/ISDE, ook afgestemd metj 

(actieplan) ook breder uitgeschreven.
) en punt 3

L kun jij nog even mee kijken op het derde punt (Actieplan).

. Ik zou willen gaan voor optie 1, tweede optie is erg veel tekst/detail en vooralWat betreft jouw opmerking^_____
lastig om dit mee te geven en dan vervolgens wel naar volgend kabinet door te zetten. Dan Never een bondig
voorproe^e maar aangeven dat we nog wachten op herziening EPBD/Ecodesign. Ik zou wel op sommige plekken nog 
lets meer tekst toevoegen aan de eerste versie. Ik zal hier morgen ochtend nog een poging voor doen (creativiteit 
voor vanavond is een beetje verdwenen (^). Mochten andere dit toch echt anders zien hoor ik het ook graag.

Groet en fijne avond,

®minbzk.nl>
Verzondan: woansdag 13 oktobar 202118:08
Van:

®minezk.nl>: ®minbzk.nl>:Aan:
minezk.nl>

®minbzk.nl>
Ondarwarp: Tekst normering in hybride brief ter check door jullie

Hoi allemaal.

Ik ben zoals beloofd aan de slag gegaan met twee opties voor de passage over normering in de hybride brief. Optie 
1: (hoofdlijnen, maar geen routes introduceren en vergelijken) bleek al schrijvende wel mijn voorkeur te hebben. 
We roepen denk ik best veel vragen op met optie 2 (= incl. uitgewerkte routes met voor- en nadelen).

Ik heb dit voor jullie inzichtelijk gemaakt door de 60% versie van optie 2 apart in een tekstvak in de bijiage te zetten. 
Benieuwd of jullie het met me eens zijn dat dit nu niet zo handig is. Zo niet, dan werk ik deze versie verder uit.
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ERROR: syntaxerror 
OFFENDING COMMAND:
STACK:
-mark-
/CIDMap
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A.33.2

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijiagen:

dinsdag 12 oktober 2021 11:11

RE: aantekeningen overleg fiche hybride
FW; Verzoek m.b.t. implicaties doelstellingen RED

Hoi

Zie bijgaand een mail over de implicaties van de RED tbv de formatietafel. Raakt aan normeren en het percentage 
hernieuwbare energie.

Groeten,

Van:
Verzonden: dinsdag 12 oktober 202109:38 
Aan:
Onderwerp: aantekeningen overleg fiche hybride

Ha en

Hieronder mijn aantekeningen van ons gesprek over het fiche. Fijn als jij het wilt laten weten als je meer hoort van
over de timing,

Groeten,

Normeren
kost ook geld + mogelijkheden, normeren afhankelijk van evaluatie, niet hybride verplichten, maar andere 
dingen uitfaseren

Nieuwe reeks
alle + na 2024, isde voor nu aanhouden, 20 naar 30? Nee, aflopend, 2030 als einddatum. Jaarlijks monitoren. 
startanalyse bevat aannames kostenreductie.

Tekstueel eerste slag, dan 
Inkorten en bestedingsplan punten verwerken

)

1



A.33.3

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijiagen:

maandag 11 oktober2021 17:31

FW: Verzoek m.b.t. implicaties doelstellingen RED 
Tekst verwachte implicaties herziening RED.formatie.docx

Zie hierbi] het maiitje tav inventarisatie implicaties FF55 voor formatietafel. 
Groeten,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DG Bestuur, Ruimte en Wonen | Directie Bouwen en Energie | Algemeen Beleid Energietransitie 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Z-toren, 20e verdieping 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Van:
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 09:36 
Aan:^|

DGMO;
-DGMo;

CC:
Onderwerp: Verzoek m.b.t. implicaties doelstellingen RED 
Beste alien,
Momenteel is_____________
maatregelenpakket en de implicaties van o.a. het nieuwe RED-voorstel voor het maatregelenpakket en de 
verwachte extra benodigde inzet.
Hoewel over de precieze implicaties van de RED vooriopig nog niet veel te zeggen is, hebben we bijgaand stukje
samengesteid o.b.v. het PBL-rapport.______
jullie dit vanuit je eigen kennisgebied nog zouden kunnen aanvullen (zie opm. in de kantlijn)? Het zou mooi zijn 
als we jullie input vandaag nog zouden kunnen ontvangen.
Alvast veel dank!

in het kader van de formatiegesprekken een overzicht aan het maken van het huidige

gaf aan dat dit qua vorm nu prima is. Zouden jullie kunnen kijken of

Directie Eiektriciteit

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat 
Directoraat-generaai Kiimaat & Energie
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-noord 3 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

M
minezk.nl 

www.riiksoverheid.nl/ezk
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.

E

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 beiicht 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

1



verband houdt met nsico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages
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Van:
Verzonden:
Aan:

woensdao 13 oktober 2021 18:08

CC
Ondeiwerp:
Bijiagen:

normenng in hybride brief ter check door Jullie 
Kamerbrief hybride oktober 2021 _ concept _ 0.1 -normering.docx
Tel

Hoi allemaal.

Ik ben zoals beloofd aan de slag gegaan met twee opties voor de passage over normering in de hybride brief. Optie 
1: (hoofdlijnen, maar geen routes introduceren en vergelijken) bleek al schrijvende wel mijn voorkeur te hebben. 
We roepen denk ik best veel vragen op met optie 2 (= incl. uitgewerkte routes met voor- en nadelen).

Ik heb dit voor jullie inzichtelijk gemaakt door de 60% versie van optie 2 apart in een tekstvak in de bijiage te zetten. 
Benieuwd of jullie het met me eens zijn dat dit nu niet zo handig is. Zo niet, dan werk ik deze versie verder uit.

Als jullie er morgen near kunnen kijken, dan kan ik vrijdagochtend bijvoorbeeld nog wel jullie commentaar 
verwerken voor
(g||||[||, heb ook wat suggesties gedaan voor de openingszinnen.

versie.

Fijne avondl

Van:
Verzonden: woensdag 13 oktober 202113:35

CC:
Ondervrerp: RE: Brainstorm: vervolg motie hybride

Dag alien,

Om 14:00 hebben wl] een overleg gepland staan. Eerder had Ik al een aanzet gedeeld (zie hleronder). Gezlen we 
op zeer korte term|jn een brief ''hybride" met de kamer willen delen (en de mode normering hler onderdeel van 
zai zIjn), IQkt het ml] zeer wenselijk om in ons overieg hler ook bij sdl te staan. Ik heb al even snei een aanzet In 
bullets geschreven, helpt m.i. om gesprek te faclllteren. Suggestie voor agenda als voIgt:

(1) Kamerbrief hybride 
o Procesmatig:

■ Brief gezamenlijk ondertekenen?
■ Wanneer af en de lijn In? (let op: heifstvakantle) 
- Al^emmlng met NIP-brief en FEZ wljzigingsnota

o Inhoudeiyk:
- Wat gaan we noemen over normering? 

(2) Hybride/normering lopende processen 
o Europees spoor (PV- 
o W.v.t.t.k.

)

Groet en tot zo.

------Oorspronkelijke afepraak------
Van:
Verzonden: woensdag 29 September 202112:32 
Aan:^ @minbzk.nl:

1



Onderwerp: Brainstorm: vervolg motie hybride
Tijd: woensdag 13 oktober 2021 14:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Webex (voIgt)

Hoi alien.

Hierbij een verzoek om gezamenlijk de voortgang m.b.t. motie normering te bespreken. De agenda voor het 
overleg voIgt nog, maar hieronder een aanzet voor enkele punten die we (mijn inziens) moeten bespreken:

Welke inhoudelijke vragen willen we meenemen in beantwoording motie? 
o 1. Definitie: wat interpreteren wij als normering? 
o 2. Algemeen: Is normering wenselijk? 
o 3. Welke routes zijn er voor normering?

■ Welke voor- en nadelen hebben deze routes
Procesmatig:

1. Wanneer willen we de reactie met de kamer deleno
(vb. voor/na herziening EPBD, voor/na nieuw kabinet, ...) 

o 2. En hoe communiceren wij tot die tijd rondom normering 
o 3. Hoe nemen we BWP's hierin mee

Link met lopende processen (Europa/Joint Statement, actieplan, etc.) > mits tijd over

Link motie: Detail 2021D28189 I Tweede Kamer der Staten-Generaal

Groet,

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor o is bestemd. Indien u mat de geadresseerde bent of dit behcht aousieveliik aan u is toegezonden wordt o 
verzocht dat aan de afzendar te melden en het benchi te verwijderen De Staat aa.nvaardt geen aansprakel jkheid voor schade van welke aard ook die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektroniscn verzenden van berichten
This message may contain infonnation that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to yoti by mutaka. you are 
requested to inform the sender and delete the message. The Slate accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electro nictraFtsmissiofiofmessages
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A34.1

Van:
Verzonden:
Aan:

2021 08:54

CC
Onderweqi:
Bijiagen:

FW; Brief hybride normering check
DOMUS-21257130-v2-Stimulering_van_de_hybride_warmtepomp_ opmU.docx

Ha^,

Zie bijgaand een mini-aanvulling op de brief van onze juristen. Zo te zien zaten we dus grotendeels al goed ®

Groeten,

Van:
Verzonden: maandag 18 oktober 202117:56
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Brief hybride normering check

Hoi

We hebben de passage bekeken, zie bijgaand met een kleine aanvulling van
graag nog even betrekken omdat zij dus eerder op dit onderwerp heeft meegedacht. 

Helaas heb ik vanmiddag geen contact met haar kunnen krijgen. Ik heb de passage wet nog met hear gedeeld, 
wellicht dat zij nog op korte termijn reageert.

Verder wilde ik

Groeten,

®minbzk.nl> 
Verzonden: vrijda^ 15 oktober 202115:13______
Van:

Aan: ®minbzk.nl>: ®minbzk.nl>
®minbzk.nl> 

Onderwerp: Brief hybride normering check
CC:

Hoi en

Met excuus voor de tijdsdruk: hadden jullie wellicht al tijd gehad naar de normering passage in deze brief te kijken? 
Gaat om onderstaande tekst. Volledige brief bijgaand (tekst op p.2).
Zou heel fijn zijn als jullie uiterlijk maandag eventuele reacties willen meegeven.

Dank en alvast een goed weekend I

1



Klimaatakkoord, p. 21. Link: Klimaatakkoord I Publicatie I Klimaatakkoord
Het woord 'mono' in 'mono Cv-ketel' duidt hier op het feit dat alleen op zichzetf 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.

"Fit for 55": het EU-Klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit, COM (2021) 550 Final.
Fiche 1 Herziening Richtliin hernieuwbare enereie I Richtliin I Riiksoverheid.nl

2



A34^

Vian:
Verzonden: dinsdaq 19 okti 0&S4

5.1.2Aan:
cc-
ftiderweip: RE; Brief hybride nonnering check

en

Veei dank voor het snelie meelezen. Heel fijn dat dat kon. We nenran de wijzigir^ over.

Groeten,

5.I 2.eVan:
Veizonden: maandag 18 oktober 202117:56

5.' 5.1.2.eAan:
CC:|

Oiderwvp: RE: Brief hybride normering check

Hoi

We hebben de pass^e bekeken, zie bijgaand met een kieine aanvulling vanfiyj^

Verder wilde ik
Heiaas heb 3c vanmiddag geen contact met hear kunnen krijgen. Ik heb de passage wel nc^ met haar gedeeld, 
weilicht dat zij nog op korte termijn reageert.

5.I.2.e graag nc^ even befrekken omdat zij dus eerder op dit cmderwerp heeft meegedacht.

Groeten,

^g^minbzk.nl> 

oktober 202115:13
5

Verzonden: vrijd)
^^^^^^@minbzk.nl>minbzk.nl>:

____________ ________[@minbzk.nl>
Onderwwp: Brief hybride normering check
CC

Met excuus voor de tijdsdruk: hadden juilie weilicht al tijd gehad naar de normering passage in deze brief te ki^en? 
Gaat om onderstaande tekst. Volledige brief Irijgaand (tekst op p.2).
Zou heel fijn zijn als jtJlie uiteriijk mawidag eventuele reacties willen meegeven.

Danken alvast een goed weekend!

5.1.2.i
1



5.1.2.i
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5.1.2.i I

5.1.2.i
I

5.1.2.i

€ 5.1.2.i



A34.3

Van:
Verzonden:
Aan:

19 november 2021 10:13vni

CC
RE: graag jullie blik - rekenmethode potentie normering hybrideOndenweq>:

Ha

Dank voor je snelle reactie. Voor C02 niet de moeite om op te nemen dus.
Ik zat nog wel even te denken over effecten op de TVT. Als de bijmengverplichting niet wordt gecompenseerd wordt 
gas duurder en de hybride aantrekkelijk, todt? Vraag is alleen of dat realistisch is, of dat we er van uit gaan dat het 
wel gecompenseerd wordt. Moeilijk in te schatten voor nu of niet?

Groeten,

Van:
Verzortden: donderdag 18 november 202118:01
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: graag jullie blik - rekenmethode potentie normering hybride

Ha

Goed denkwerk. UJkt me een mooie benadertng, maar Ik iaat het wat diepere denkwerk even aan 
Inderdaad. ©

en

Wat betreft je vraag: In princIpe wordt het groene gas over alle gasaanslultingen verdeeld - de C02-reductie die 
hlermee gepaard gaat, staat in princIpe tos van hybride. Ongeacht of je het gas verstookt in een ketel of een 
warmtepomp: het zal aitijd leiden tot 20% co2-reductle bij 20% bijmeng. (Heel cynisch zou je zelfs kunnen 
zeggen dat hybride slecht is voor de effectivitelt van een bijmengverplichting: hoe lager het gasverbrulk, hoe 
minder groen gas je nodIg hebt om aan je bijmeng te voldoen en daarmee hoe lager de C02-reductle van de 
bijmeng). Kortom: ik zou de bijmeng bulten beschouwing laten In deze analyse.

Groet,

@minbzk.nl>
Venoflden: dkmderdag 18 november 202116:33

Onderwerp: graag jullie blik - rekenmethode potentie normering hybride

Van:

m|||#rygjt|>Aan:
CC:

Ha en

Ik ben bezig met de normeringsnotitie en kan inmiddels lets 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. an L voor jullie een vraag over de bijmengverplichting.

Rekenmethode eesultaat staand beleld tot 2030
Aanname totaal aantal ketelmt^ties t/m 2030: 500.000 x 9 (2022-2030)) = 4.5 min. (= aantal hr + wp in 
gasmonitor 2021 doortrekken) realistisch?

1



Autonoom groeipad warmtepompen: grofw^ 
per jaar). hoe zit dit in onze huidife

40% extra p.j. sinds introductie in ISDE in 2016 (wisselt wat

Aanname groerpad bij 30% subsidie en kostprijsdaling: bijgaande excel volgen/indien nodig bijstellen na 
gesprek met^ een:
Optioneel: Aanname 20% bijmengverplichting groen gas vanaf 2026 en effect op gasprijs/autonome 
conversies; -> watdenken jullie? Moeten wTditwel doen a||

[iiejrhtlliRekenmethode maximale potentle normering 
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 jjjlQ^a^

jHllgesties voor hoe je deze aannames stelt en dubbelingen voorkomf ®
MIN jaren tot 2025

= Maximale potentie aantal hybride warmtepompen wear normering beslissend kan zijn

Rekenmethode normeringspotentleei per optie: graag jullie blik, is dit
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? [meedenken

Groeten,

Dit beiictit kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Incfien u niet de geacke^eerde bent of cit bericM abusievelipi aan u is toegezonden, \iwirdt u 
verzocbtdataande^zenderlemddenenhetberichtteverwlderen. De Staataanvaardtgeenaansprakeljkheid voor sctiade, van weHce»rdook,<fie 
v»t>and txxjdl met risico's v^band«i aan het elektronisch veizenden van bericteen.
This message may contain infonnation tiat is not intended for you. If you are nof the addressee or if this message was sei4 to you by mistake, you are 
requested to k^xm the sender artd deiete the message The ^ate aocefXs no liabaity for damage of any kind resulting from the risks inhereni in the 
electronic trarrsmission 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 infotm^ bevatten (Se niet voor u is bestemd. Indton u niet de geadre^eenle bent of dit bericht abusieveCp aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te venwiideren. De Staat a»waatdt gear aansprakel jkheid voor schade, van weBte aard ook, die 
verband houdt met risico's v»botxien aan het elektronisch v»z»Klen van berichten.
This message may contain irdomudion that is not intended kx you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you ate 
requested to irdbim the sender and delete the message. The accepts no letolity for damage of any kind resulting kom toe risks inherent in the
etedronic bansmission of messages.
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A4.1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijiagen:

woensdag 24 maart 2021 14:54

FW: Eindrapport ‘De waarde van de hybride-warmtepomp voor de warmtransitie' (Ecorys) 
20210314 De waarde van de hybride warmtepomp voor de warmtetransitie.pdf

■HOver de eff 
onderstaande:

Hoi
icientie van de Hwp in de Startanalyse staat op pag 39 (voetnoot 22) van bijgaand onderzoek

Op basis van de modeloutput van Vesta MAIS leidt de toepassing van de hWP in plaats van een Hr-ketel bij gelijke 
isolatiemaatregelen tot 70 procent minder groen gas verbruik in 2030. De werkelijke aardgas / groengas 
besparingen hangen sterk samen met de isolatiegraad van een woning en varieert tussen de 50 en 70 procent. 
Groeten,

Van:
Verzonden: woensdag 17 maart 2021 09:49 
Aan:
Onderwerp: Eindrapport 'De waarde van de hybride-warmtepomp voor de warmtransitie' (Ecorys)
Dag alien,
Het heeft 'even' geduurd, maar daar is die dan toch. In de bijiage vinden jullie het definitieve rapport 'de waarde 
van de hybride-warmtepomp voor de warmtetransitie' van Ecorys. Zoals gezegd, het rapport zal worden 
meegestuurd met de kamerbrief'nat. W-bronnenstrategie'. We streven ernaar deze begin/medio april af te 
hebben.
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker
^^^^^B@minezk.nl

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

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

Dit bericht 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 hat bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aan^rakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.
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Samenvatting

De transitie op weg naar een duurzaam verwarmde gebouwde omgeving is in voile gang. Ingewikkeld 
aan de warmtetransitie is het veelvoud aan kansrijke technieken die van gebied tot gebied verschillen 
in zowel potentie als in kosten. In dit onderzoek is in de context van de aanwezigheid van de varieteit 
aan alternatieve warmtetechnieken onderzocht welke rol 6en van deze technieken zou kunnen 
spelen: de hybride warmtepomp.

De hybride warmtepomp, een alternatieve warmte-oplossing met voor- 6n nadelen 
De hybride warmtepomp - een combinatie van een lucht-water warmtepomp en een traditionele hr- 
keteH - kent voordelen ten opzichte van een standalone traditionele hr-ketel en andere alternatieve 
warmteoplossingen. Zo is deze energetisch gezien efficifinter, gebruikt deze minder aardgas/groen 
gas en vereist deze techniek geen vergaande isolatie van de woning, waar lage 
temperatuuroplossingen als een volledige elektrische warmtepomp of een LT-warmtenet dit wel 
vergen. Er zijn echter ook nadelen aan deze techniek: de investeringskosten zijn hoger dan de 

traditionele hr-ketel. het is nog steeds nodig om (duurzaam) gas in te zetten en het is hierdoor dus 
ook vereist om twee energie-infrastructuren naast elkaar in stand te houden.

Rekenen aan de warmtetransitie
In dit onderzoek zijn de voor en nadelen van de hybride warmtepomp integraal bekeken door middel 
van een technisch-economische kosten- en scenario-analyse van verschillende paden richting een 
duurzaam venwarmde gebouwde omgeving. Basis voor deze analyse was de bestaande studie 
‘Startanalyse aardgasvrije buurten 2020’ van het Planbureau voor de Leefomgeving en de inzet door 
Ecorys van het rekenmodel dat voor genoemde studie is gebruikt, het Vesta MAIS-model. Met dit 
model analyseren we hoe de hybride warmtepomp zich verhoudt tot andere warmtetechnieken 
wanneer de hybride warmtepomp wordt ingezet als tussenoplossing of als eindoplossing.

De hybride warmtepomp, een concurrerend altematief voor de traditionele hr-ketel In termen van 
natlonale meerkosten
De analyse van de detailinformatie voortkomend uit de Startanalyse leert ons dat de hr-ketel op groen 
gas vrijwel overal in Nederland de goedkoopste optie voor verduurzaming van de venwarmingsvraag 

is in 2030. De hr-ketel wordt echter op de voet gevolgd door de hybride warmtepomp. De nationale 
meerkosten van de hybride warmtepomp op groen gas in 2030 zijn nauwelijks hoger dan de nationale 
meerkosten van de hr-ketel op groen gas in 2030. Wanneer de kosten elkaar zo weinig ontlopen, 
zou men zich af kunnen vragen of inzet van de hybride warmtepomp de voorkeur zou moeten krijgen 
boven inzet van de hr-ketel op groen gas. Immers, de hybride warmtepomp is energie-efficignter en 
verbruikt daardoor minder gas (dankzij het benutten van omgevingswarmte middels de 
warmtepomp). De hogere energie-efficifentie stelt de hybride warmtepomp in staat om i) bij een 
beperkt aanbod van groen gas m66r woningen en gebouwen te kunnen verwarmen dan mogelijk zou 

zijn met een hr-ketel en ii) direct C02-emissiereductie te realiseren - ook wanneer er nog 
voornamelijk gebruik wordt gemaakt van fossiel aardgas.

Voor de eindgebruiker is de hybride warmtepomp veelal het goedkoopst, dankzij energie-efficidntie, 
belastingen en beschikbare subsidies
Naast het gegeven dat de hybride warmtepomp in termen van nationale meerkosten concurrerend is 

met de hr-ketel voor de meeste buurten, geldt dat voor de eindgebruiker de hybride warmtepomp in

in de praktijk bestaan er verschillende configuraties onder dezelfde noemer “hybride warmtepomp". In dit onderzoek 

volgen wij de technische specificaties zoals gehanteerd in de studie ‘Startanalyse aardgasvrije buurten 2020’ van het 
Planbureau voorde Leefomgeving.

ECORYS 4^De waarde van de hybride warmtepomp voor de warmtetransitie 7



onze doorrekeningen vrijwel altijd goedkoper is dan de hr-ketel. Dit hangt samen met een aantal 
uitgangspunten. Allereerst wordt er aangenomen dat er een investeringssubsidie beschikbaar is voor 
de aanschaf van de hybride warmtepomp die vergelijkbaar is met de huidige ISDE. Daarnaast leidt 
de inzet van de hybride warmtepomp tot een daling van de variabele energielasten ten opzichte van 
de inzet van de hr-ketel. De relatieve besparing op de variabele energielasten komt voort uit twee 
bronnen: (1) het gebruik van elektriciteit - in plaats van aardgas - leidt tot minder energieverbruik 
dankzij een hogere conversie-efficientie, en, (2) over de benodigde elektriciteit wordt minder belasting 
geheven dan hetzelfde warmte-equivalent aan aardgas. In onze doorrekening volgen we namelijk 
het voorstel van het definitief klimaatakkoord waarin er wordt gesteld dat richting 2030 de belasting 
op elektriciteit zal dalen met een gelijktijdig toenemende belasting op aardgas^. Deze belastingschuif 
pakt positief uit voor de inzet van de hybride warmtepomp ten opzichte van de hr-ketel.

De hybride warmtepomp a/s instrument voor een betaalbare warmtetransitie 
In termen van nationale meerkosten en eindgebruikerskosten biedt de hybride warmtepomp een 
aantrekkelijk alternatief voor de relatief dure all-electric oplossingen. Dit is met name interessant voor 
die plekken in Nederland waar collectieve warmtetechnieken niet kosteneffectief toegepast kunnen 
worden. Dit betekent dat inzet van de hybride warmtepomp voorkomt dat op deze plekken duurdere 
oplossingen zoals de volledige warmtepomp (inclusief de noodzakelijke vergaande isolatie) ingezet 
moeten worden. Een investering in de hybride warmtepomp is het meest aantrekkelijk voor de wat 
oudere vrijstaande woningen of twee-onder-een-kap woningen. Hierdoor kan met name in ruim 
opgestelde oude woonwijken in buitengebieden, maar ook in stedelijke gebieden waar geen 

collectieve warmteopties in nabijheid beschikbaar zijn, de hybride warmtepomp een efficifente 
opiossing bieden om de warmtevraag te verduurzamen.

Inzet van de hybride warmtepomp op de korte termijn veroorzaakt g66n lock-in voor het kiezen van 
kosteneffectieve eindoplossingen
Naast dat de hybride warmtepomp als eindoplossing in 2030 kan fungeren, kan de hybride 
warmtepomp ook op korte termijn ingezet worden als tussenoplossing. Een deel van het onderzoek 
betrof om te analyseren of de inzet van de hybride warmtepomp op de korte termijn als 
tussenoplossing niet tot een lock-in zou leiden voor het kiezen van een kosteneffectieve 
eindoplossing. Een lock-in zou kunnen optreden wanneer investeringen in de hybride warmtepomp 
zouden leiden tot een voordeel of juist een nadeel in de toepassing van een andere duurzame 
warmteoplossing. Onze analyse laat echter zien dat hier geen gevaar voor is: de inzet van de hybride 

warmtepomp vereist namelijk geen additionele investeringen in de schilisolatie van het gebouw ten 
opzichte van andere warmtetechnieken. Ook is het zo dat door de relatief lage elektrische 
vermogensvraag erenkel in beperkte mate sprake is van Verzonken' investeringen in het verzwaren 
van de elektriciteitsinfrastructuur. Door het uitblijven van additionele Investeringen in de schilisolatie 

en de enkel beperkt benodigde investeringen in de elektriciteitsinfrastructuur treden er geen 
substantieie voor- of nadelen op voor specifieke warmte oplossingen.

Op de korte-termijn biedt de hybride warmtepomp kansen voor C02-emissiebesparingen 
In plaats van een lock-in biedt de hybride warmtepomp als tussenoplossing juist kansen om op korte 
termijn direct C02-emissies te besparen. Het maximale technisch-economisch potentieel voor 
emissiereductie bij inzet van de hybride warmtepomp op aardgas en elektriciteit in de huidige situatie 
ramen wij op 6,6 miljoen ton CO2 per jaar. Hierbij wordt wel uitgegaan van de inzet van de hybride 
warmtepomp in alle Nederlandse gebouwen (woningen en utiliteit) waar nu een hr-ketel hangt. 
Hoewel in de praktijk niet alle gebouwen geschikt zullen zijn voor (directe) inzet van de hybride

Tevens wordt er nog geen uitzondering gemaakt voor groen gas in de energlebelasting en wordt dit in de huidige 

grondslag als ‘vervanger van aardgas* gezien waardoor voor groen gas dezelfde belastingtarieven van toepassing zijn als 

voor aardgas
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INTERGAS® 

Primaire doelen ( Daikin Intergas Remote Monitor App ( D.I.R.M.A.)) 

• Het ontwerpen en bouwen van apparatuur die nauwkeurig ( 1%, MID klasse B) het thermische en 
elektrische energieverbruik (tijdsresolutie < 10sec) van hybride (gas/elektrische) huishoudelijke 
verwarmingsapparatuur meet. 

• Het off-site streamen, opslaan en analyseren van de data via een internetverbinding, 
• Het bevestigen van de resolutie en nauwkeurigheid van de apparatuur voor het meetdoel. 
• Verbeteringen van de apparatuur identificeren. 

Secundaire doelen (Rv0) 
• --Het meten en analyseren van de prestatie van bestaande hybride installaties in het veld geinstalleerd 

buiten Intergas om. 
• Het analyseren van de werking van de C/imate Boosterin een bestaande installatie. 

Project kader 
• 6 maanden (winter 2020/2021) 
• Kostprijs limiet van 1000euro / device 
• Gebruik exclusief open source software en bestaande hardware 
• Tot 10 huizen meten 
• Bestaande CloudVPS virtuele server (Amsterdam) 
• Goedkeuring en informeren van bewoners 
• Het meten mag geen klachten, verlies van warmte/prestatie of terugkerend bezoek veroorzaken 
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Hardware Setup 

Input 230Vac SOHz 1 N 16A 

tMiFi /Ethernet 

Ik 230VacSOHz 1N 1 S 

11V3OVac SOHz 1N 1A 

RF Iink Intergas 

Controller & 
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Volumetric iiowmeter 
Temperature 
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Space heating system, 



INTERGAS® 

• Warmte wordt gemeten door de Kamstrup 403TÁ038511767 Heat 
meter ( MID klasse B+D & TS TSZ7.OZ+DKZ68) 

uv • cxaoGm. • 

11 N" 
• 
• •--
9• r..•. 

Heat meter components 

Flow sensor 

Calculator 

Sensor set 

MPE according to EN 1434-1 

Ef = t (2 + 0,02 qp/q), but not exceeding i5 % 

E" = f (O's + A® mm/AO) % 

E, = f (0,5 + 3 A®min/AO) % 

MULTICAL° 403, typical accuracy 

Er = t ( 1 + 0,01 qp/q) % 

Ec = f (0,15 + 2/A®) % 

Et = t (0,4 + 4/AO) % 

• Elektrisch stroomverbruik wordt gemeten door de SDM 120M Series 
met meetprecisie MID klasse B+D 

Voltage 

Cáurent 

Frequenty 

0.5%of rarge mexinuun 

0.5%of nondnel 

0.2% of middrequenty 

POYrerfatlor 

At~ p&~ 

Readivepower 

1%Af unlly 

1 % of raage maximum 
1%ofrangemafdmum 

Apperentpower 1%ofrenge~UM 

Adrve energy Claae 1 IEC82053.21 

Cleae B EN50470.3 (MID produdonly) 

1%ofrangemexlnuun Reatllveenergy 
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érmische=kWh metèr 

terdebiettR 
.. 

emperatuur sensoren 
W 
+ 

Elektrische kWh meter 
Controller met internet connectie 



Aantal Component 

Mean Well HDR-15-5 DIN-rail 

Bachmann 341.2005 Current Cable extension 16 A White 2.00 m 

FBS 3-5 - steekbrug FBS 3-5 Phoenix 

Cpschriftaccessoires ZB 5,LGS:L1-N,PE Phoenix Contact 

Basetech XR-1638083 Stroom Aansluitkahel Ztvart 2.00 m 

Joy- it rb-case+07 SBC-behuizing Geschikt voor: Raspberry Pi Voor DIN-railmontage Grijs 

Spelsberg RK 4/34-L Serieklemmen-behuizing 254 x 180 x 90 Polystereen (EPS) Grijs 

Eastron SDM120-modbus MID 

Kamstrup Multical Ultrasonic Heat Meter 302 QP 

Digitus USB 2.0 to RS485 

..—•,,.- —l -- -- 
. 

FBS 2-5 — steekbruk 

Basetech XR-1638083 Aansluitkabel Zwart 2m 

LWiska ESKV 10066412 Wartel M20 563968 
648-3114 ST 2,5-TWIN - 3031241 

648-3120  ST  3031254 2,5-TWIN BU — 

687-9782 D-ST 2„5-TWIN — 3030488 

Wiska EMUG 10060772 Wartelmoer M20 1563508 

Wiska KRM 10063579 Verloopring 20/16 563554 

230V cable + male plug (from Integas factory) 

Small materials 

Copper coupling set (T, pipes, from Intergas factory) Conne:_• I ydraulics 

Held components 

' Supply 5V to raspberry pi = - , 

230V connections to Boiler, Fc Heatpump 

DIN rail connection 

DI. I r•Jl marking 

230V input for urea 

Raspberry Pi houslno 

Housin- f-r rn-asurebox 

Electric Nowci measurement for boiler and heatpump 

Controller, data gathering, internet connection 

Measure dT and H2O volumetric flow 

230V connr- I i i 

2.1•_•' I connections 

230V connections 

230V connections 

230V connections 

230V connections 

230V connections 

230V connectic i 

__u Conn, —:i, i, ,, 

, 30V input W L•hLioller 

Internal cables, connecter-. 

• 

• 
5"0,16 

4'0,611 

1,00 '_- 

10,00 

20,00 

i'1,00 

314,40 314,40 

Estim. Cost ex BTW per 
house without assembly 

" 14,6-
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Waterdebietmeter 
temperatuur sensor 
in retour (koud) 

Temperatuur sensor aanvoer (warm 

Controller met internet en stroom 
meting 
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Monitor software 
- De mini-computer Raspberry Pi draait op Raspbian Linux (open source) 
- De applicatie software op de Pi voor de thermische en elektrische monitoring is geschreven door Intergas 
- De cloud database is InfluxDB (open source) en draait ook op Linux (open source) 
- Het visualiseren en instantaan doorrekenen wordt gedaan door Grafana (open source) 
- Het nabewerken wordt gedaan door Python met Matplotlib (beide open source) 

Linux fnfluxdb 

Grafana Raspbian 



INTERGAS® 

Monitor gemeten data 

De meetapparatuur meet de volgende tijdsgebaseerde data elke < 1 Os; 

- Elektriciteitsgebruik (kWh) van de gasketel 
- Netspanning en stroomgebruik van de gasketel 
- Elektriciteitsgebruik (kWh) van de warmtepomp 
- Netspanning en stroomgebruik van de warmtepomp 
- Warmte (kWh) geproduceerd door warmtepomp en ketel 
- Aanvoer en Retour temperaturen van de installatie 
- Waterdebiet van de installatie 
- Gasgebruik van de gasketel (op dit moment bepaald door de Intergas ketel logica) 
- En veel meer.. 

Alle data wordt ogenblikkelijk verzonden naar de server in Amsterdam en wordt dus off-site opgeslagen. 



Voorbeeld in Grafana dashboard; Continu worden .de temperaturen, warmte, COP en elektriciteit gemeten. 
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Voorbeeld; tijdens de ontdooistand van de warmtepomp wordt er 
tijdelijk een negatieve warmtelast (- 10kW hier) gegenereerd. 



Voorbeeld; Vier huizen INTERGAS' 

1. Morseweg Coevorden 1980 175m2 rad + vvw 2. Boonakker Oosterhesselen 2004 182m2 rad. + vvw 

Ta 

3. Kiezelweg Lutten 1914 256m2 rad + vvw 4. Oeverzwaluw Emmen 1993 136m2 rad. 
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Bewerkte data — Dagelijkse warmtebehoefte 
DIRMAI DIRMA2 

in o 
ei 

dT [ K) (Tlndoor-Toutdoor 24hr) 

DIRMA3 

LA 
r/ 

o 
N 

w 
N 

tn o 
r-1 

Ln o 
ri N 

dT [K] (TMndoor•Toutdoor 24hr) 

DIRMA4 

120-

100-
r 
N 

y = 3.852 x+ 22.673 
R2 = 0.842 
Wind=0.0001 
Zon=0.00001 

80' 

t7 

60-

40^ 

vf o 
N N 

dT [ K] (Tindoor-Toutdoor 24hr) 

• 
N N 

o 
e-1 

in 



5NTERGAS0 

Bewerkte data — Warmteverdeling Ketel/WP 
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Bewerkte data — Uurgebruik warmte per dag 
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Bewerkte data — Gemiddelde aanvoer en retourtemp 
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Hoofdconclusies 

• De meetapparatuur voldoet aan alle doelstellingen. 

• High speed « 10s) monitoring is de enige manier om te visualizeren of het 
systeem optimaal werkt en waar mogelijke verbeteringen zitten. 

• De Intergas Daikin monobloc Hybride functioneert in de vier voorbeeldwoningen 
slechter dan geanticipeerd. 

• Door het analyseren van de data werd duidelijk dat er meerdere oorzaken zijn 
op het optimaal functioneren. Onder andere de instellingen van de thermostaat, 
het bewonersgedrag, het waterzijdig inregelen en dimensioneren van het 
systeem zijn erg belangrijk. 

• Net zoals bij de Intergas ketels kunnen de meetmiddelen in de voeding en 
control van de hybride digitaal geintegreerd worden. Alle benodigde meetdata 
komt dan vrijwel kosteloos beschikbaar. 
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Hybride verbeteringen 

• Als voorbeeld hebben wij in Maart/April de instellingen van de 
thermostaat bij Huis 1 veranderd. Hierdoor nam het aandeel 
warmtepomp significant «5% naar >30%) toe. Daarnaast blijkt bij 
deze zeer slecht geisoleerde woning de warmtepomp veel te klein; 
5kW waar > 1 zkW gewenst is. 
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Hybrid Verbeteringen 

Huis 4 ( boven) en Huis 1 
(onder) laten een groot 
verschil zien in warmte 
afgiftecapaciteit onder 
gelijkwaardige condities 
(17liter/min). 

Waarschijnlijk heeft Huis 4 een 
slecht waterzijdig ingeregeld 
systeem of een te kleine 
warmte-afgifte voor optimale 
hybride functie. 

: 021-03-06 0931:30 
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Hybride verbeteringen 

Samengevatte mogelijke verbeteringen van de vier 
voórbeeldwoningen; 

• Huis 1 zal een grotere warmtepomp moeten installaren of beter 
moeten isoleren voor een significante gasbesparing. 

• Bij alle huizen zal het warmteafgifte systeem goed ingeregeld 
moeten worden. 

• Alle huizen behalve Huis 1 zullen nachtverlaging moeten gaan 
toepassen omdat de meeste energie's nachts gebruikt wordt als er 
geen behoefte is aan verwarming. 
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Climate Booster 
• De climate booster is een toevoeging op een bestaande radiator om 
de afgiftecápaciteit te verhogen. 

• Bij een enkele woning met een aantal jaren aan data is de climate 
booster toegepast om te kijken of deze een verbetering op het 
gasgebruik levert. 
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Bewerkte data — Climate Booster 
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Conclusies — Climate booster 

• Een significante gasbesparing wordt gemeten in de woning door het gebruik van de climate 
booster. Meer onderzoek is nodig om hier een getal aan te hangen. 

• Mogelijke redenen kunnen zijn; 

• Reductie van de afgifte temperaturen van de installatie. 
• Sneller opwarmen van de woning waardoor voorverwarmtijd korter wordt. 

• Sneller opwarmen van de lucht rondom te thermostaat waardoor de woning sneller op 
temperatuur lijkt. Als de lucht in woonkamer sneller opwarmt ziet de thermostaat dat 
eerder maar ervaart de bewoner dat ook - de afkoelperiode van de woning zal echter gelijk 
blijven, de isolatie is immers hetzelfde - het verhaal kan dus zijn sneller opwarmen door 
betere afgifte, ergo kortere aantijd terwijl de uit- periode afkoeling gelijk blijft. Volgens deze 
redenatie zou het wel eens zo kunnen zijn dat luchtverwarming een conceptueel voordeel 
heeft. 

• De afbeelding op de vorige pagina betreft een dertiger jaren woning. Met spouwmuurisolatie 
(1100 euro) en de climate booster is het gasgebruik voor verwarming bijna gehalveerd. Met 
relatief simpele middelen zijn enorme besparingen te realiseren. 
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Overige meetapparatuur opmerkingen 

• De elektrische aansluiting van de warmtepomp loopt vaak niet via 
de ketel maar direct naar de meterkast, dit maakt het aansluiten 
lastiger. 

• Op dit moment wordt gasgebruik gemeten dooreen digitale 
ventilator in de Intergas ketel. Dit is niet zo uitgevoerd bij de andere 
merken. 

• Door slimme digitale sturing van de hybride zijn net als bij de ketel 
alle benodigde metingen in het product te integreren. 
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Overige Hybride opmerkingen 

• Bewoners en installateurs weten vaak weinig tot niets over het optimaal 
instellen van een hybride. De resultaten zijn pas zichtbaar op de 
jaarrekeningen dan is niette achterhalen waarom deze afwijkt van 
verwachtingen. 

• D.e Daikin monoblock- Intergas combinatie heeft een groot nadeel dat het 
verwarmingssysteem onderbroken wordt bij tapvraag, en zo'n 20 
minuten duurt voordat deze weer .optimaal draait. 

• Naast het instellen van de hybride is ook het inregelen en/of verbeteren 
van het afgifte systeem nodig om tot goede prestaties te komen. Voor 
grootschalige succesvolle toepassing lijkt hoogfrequent monitoring en 
opvolging van verbeteringen noodzakelijk. 



INTERGAS® 

Samenvatting meetapparatuur verbeteringen 

• P1 port (slimme meter) gebruiken voor gasmeting zodat ook het 
gasverbruik bij andere merken hybride gemeten kunnen worden. 

• Kamertemperatuur meten m.b.v. een opentherm bridge en/of een 
los gekalibreerde sensor. 

• SIM kaart / LTE module voor bewoner onafhankelijke 
dataverbinding. 

• Extra watertemperatuursensor voor continue warmtepomp COP 
metingen.. 



A70.5 

Vragen In Word ter beantwoording 

Vraagnr. Vraag en antwoord 

Vraag 1 Valt uw oplossing onder één van de reeds bekende en 
beschreven oplossingsrichtingen van bijlage 2? Zo ja, geef dit 
aan met de letter van de oplossingsrichting: A, B of C. Zo nee, 
geef dan als antwoord D en beantwoord in ieder geval vraag 1 en 
2. 

D. De door ons voorgestelde oplossing valt niet onder de in 
bijlage 2 beschreven oplossingsrichtingen A, B, C. 

Vraag 2 Wanneer kan uw oplossing operationeel zijn? lees uit één van de 
volgende antwoorden: 

A) Vóór 1 juli 2021 
A. De oplossing kan voor 1 juli 2021 operationeel zijn. 

B) Na 1 juli 2021, namelijk:... 

Vraag 3 Welk toepassingsgebied heeft uw oplossing, indien deze vóór 1 
juli geimplementeerd is, van de totale voorraad particuliere 
woningen in Nederland. 

A) < 5% 
B) 5-20% 
C) 20-50% 
D) 50-80% 
E) >80% 

E. Voor de 70.000 woningen die nu voorzien zijn van een 
verwarmingstoestel met een operationele hoogfrequent 
dataverbinding kan de oplossing direct functioneren. De 
uitgang om deze verbinding te realiseren zit sinds 2012 op 
alle door ons geleverde toestellen. Er staan momenteel 
globaal 1,2 miljoen woningen met een geschikt 
verwarmingstoestel in het land, waarvan de dataverbinding 
aangesloten kan worden. Op termijn is de oplossing 
toepasbaar op alle woningen als andere fabrikanten van 
warmte-apparatuur deze oplossing ook standaard in hun 
producten aanbrengen. 

Vraag 4 Heeft u alle vragen met betrekking tot betrouwbaarheid en 
nauwkeurigheid beantwoord? Dit zijn vraag 6 t/m 10. 

A) ja 
A ja, vragen 6 t/m 10 zijn beantwoord. 

B) Nee 



Open vragen 

In de vragen worden belangrijke begrippen in cursief aangegeven. Lees de begripsdefinities 
(paragraaf 3.1),voor het beantwoorden van vragen. 

Vraagnr. 

Vraag 1 

Vraag en antwoord 

Beschrijf uw oplossing in het kort, in termen van eventuele aanpassingen in het EP stelsel 
en tools die nodig zijn (maximaal 3 A4). 

Volgens de NTA dient het energiegebruik van een woning te worden bepaald als de som 
van: verwarming, ventilatoren, koeling en warm tapwater (5.2 NTA, verlichting biz 10, 
bevochtiging en ontvochtiging zijn nul). 

Middels digitale techniek (zie uitleg bij vraag 2) kan vrijwel kosteloos de door verwarmings-
gin ventilatieapparatuur uit het net opgenomen en aan de woning afgegeven energie 
worden gemeten. Door deze metingen te combineren met de binnentemperatuur 
(thermostaat) en de buitentemperatuur (knmi) kan de prestatie van de verwarming en 
isolatie van de woning worden bepaald in relatie tot het temperatuurverschil tussen binnen 
en buiten. Dit komt overeen met de relatie tussen de benodigde energie en het 
temperatuurverschil die in de NTA het uitgangspunt is voor de energieberekening van 
verwarming, koeling en ventilatie (7.4.2 NTA). 
Door vervolgens overeenkomstig de NTA deze relatie te gebruiken voor een berekening op 
maandbasis van het energiegebruik voor verwarming, kan onafhankelijk van het 
stookgedrag van de bewoners, het gebruik voor een genormaliseerd jaar worden bepaald. 
Hiermee wordt voldaan aan het benchmark beginsel zoals verwoord in hoofstuk 1 van de 
NTA (Onderwerp en toepassingsgebied). 
Overeenkomstig de aanpak voor verwarming kan voor warm tapwater, uitgaande van de 
uit het net opgenomen hoeveelheid energie en de aan de gebruiker geleverde hoeveelheid 
warre tapwater, de energieprestatie van de warmwateropwekking worden bepaald. 
Vervolgens kan dan met de uit de kadasterdata afkomstige gebruiksoppervlakte van de 
woning, conform de NTA, het genormaliseerde energiegebruik voor tapwatergebruik 
worden berekend. 

Het gemiddelde huishouden gebruikt momenteel globaal 1400 m3 gas, hetgeen 
overeenkomt met 14000 kWh, en 3000 kWh elektriciteit. Dit Iaat zien dat het 
energiegebruik voor verwarming en warm tapwater het overgrote deel is. Nauwkeurige 
bepaling van deze twee posten kan als hierboven aangegeven. Ander posten zijn ventilatie 
(kan forfaitair of ook middels data), hulpenergie (kan zeer nauwkeurig meelopen met 
bovenstaande) en behdefte koeling of luchtovertemperatuur (volgt uit thermostaatdata of 
ventilatiedata). 

Het aandeel hemieuwbaar zal in bijna alle gevallen de berekening van zonnepanelen 
omvatten. Middels de opgave van de bewoner van het aantal panelen en de ligging 
volgens pdok en controle in het zonnepaneel register is dit aandeel te berekenen. 
Andere mogelijkheid is zonnecollectoren. Een nuttig effect van zonnecollectoren is 
zichtbaar in de verwarmings- en warm water data. De opgave van de bewoner kan hiermee 
gecontroleerd worden. 

De oplossing komt erop neer dat energiedata van verwarrnings- en klimaatapparatuur 
wordt gecombineerd met open data van het kadaster, het knmi, zonnepaneelregister. pdok 
en eventuele andere bronnen. Uit de combinatie van de data kan dan overeenkomstig het 
papieren energielabel de energieprestatie van de woning in kWh/m2 per jaar worden 
berekend. 



Vraag 2 

Ter verduidelijking van de oplossing is er een bijlage toegevoegd waarin deze is uitgewerkt 

voor een dertiger jaren woning die voorzien is van een combiketel, dubbel HR++ glas en 
recent aangebrachte spouwmuur isolatie. 

De energiedata van de apparatuur is hoogfrequent (orde eens per 10 seconden) en kan ook 
worden gebruikt om het juist functioneren van de apparatuur en installatie vast te stellen 

(bijvoorbeeld defrost warmtepomp en het goed ingeregeld zijn van de CV installatie, zie 
bijlage). De innovatie mogelijkheden van hoogfrequent data zijn enorm (EU 2018/844 L 
156/90). 

Zoals aangegeven in de NTA is er geen sprake van een vaste berekeningsmethode maar 
een afhankelijk van de situatie toe te passen deel van de verzameling rekenregels. In geval 
van onbekende energie eigenschappen wordt er gebruik gemaakt van forfaitaire getallen. 
Zeker in geval van de ISSO opname voor bestaande gebouwen wordt er een berekening 

gemaakt met veel aannamen en weinig gegevens. Die hier voorgesteld methode kan een 
geweldige verrijking betekenen van inzicht in de werkelijke energieprestatie van woningen. 
Vanuit de modelkant wordt vaak gewezen op bewonersgedrag die geen invloed op het 
energielabel mag hebben. Dat is volgens dit voorstel ook niet het geval. 

Naast bewonersgedrag is er natuurlijk zoiets als aannemersgedrag, ofwel bouwkwaliteit, 
die zeker niet altijd goed van buitenaf waargenomen kan worden. Omdat middels deze 

oplossing de isolatie van de woning als geheel gemeten wordt zal slechte bouwkwaliteit 
zichtbaar worden. Maar ook andersom. Als van een aantal gelijksoortige woningen 
vastgesteld is wat het effect is van bijvoorbeeld spouwmuurisolatie dan kan dit als 
referentiewaarde dienen voor volgende woningen. Overeenkomsten tussen het 
energiegedrag van woningen en het gedrag van de apparatuur en de installatie zijn goed 
zichtbaar middels hoogfrequent data. De bijlage bevat enkele voorbeelden. 

Voorstel van de Nederlandse Verwarmingsindustrie is om de dataverwerking en uitgifte van 
het digitaal energielabel in een stichting onder te brengen. De Stichting ziet toe op de 
nauwkeurigheid en andere te stellen eisen aan de energie meetdata-uitgang van de 
apparatuur. De eisen die aan de meetdata worden gesteld en de dataverwerking, die in de 
bijlage voor een eenvoudig geval is aangegeven, worden in het EP stelsel opgenomen. De 

Stichting kan ook in samenwerking met RvO als monitor en energie kenniscentrum van de 
gebouwde omgeving functioneren. 

Een schema van de opzet van het informatiesysteem zoals dat momenteel gebruikt wordt 
is opgenomen in de bijlage. De dataverwerking van de Stichting energielabel kan hier op 
worden aangesloten. 

Hoe werkt de oplossing? Beschrijf de werking van de oplossing in termen van een 
informatiesysteem of het EP stelsel'. 

Een cv-ketel is voorzien van een ventilator waarmee lucht en gas naar de brander wordt 
verplaatst. Een warmtepomp is voorzien van een compressor waarmee het koudemiddel 
van de verdamper naar de condensor wordt verplaatst. Met iedere omwenteling van de 
ventilator of slag van de compressor wordt een beetje energie verplaatst. Door 

omwentelingen en slagen digitaal te tellen en rekening te houden met temperaturen is de 
cv-ketel of warmtepomp ook te gebruiken als een (vrij nauwkeurige) energiemeter. 

De implementatie van de slagenteller kan doorgaans zonder extra onderdelen: de 
microcontroller voor de besturing van het apparaat en de temperatuur sensoren zitten er 
toch al in. Het is alleen een kwestie van software en rekenkracht. 

Tapwater gebruik van het toestel wordt geactiveerd door de flow sensor die eveneens 
gebruikt kan worden om de aan de gebruiker afgegeven hoeveel warm water bij te houden. 
In geval van een boiler kan de opslag, afkoeling en het gebruik van warm water worden 

gemeten. 

Eigenlijk is dit een van de essenties van digitalisering. Door gebruik te maken van digitale 
techniek kan vaak zonder wezenlijke meerkosten nieuwe functionaliteit worden 



Vraag 3 

gerealiseerd. 

Bij de aanschaf van een internet thermostaat wordt het toestel verbonden met het internet, 
teneinde bediening van de thermostaat - via het toestel - middels een App mogelijk te 
maken. Doordat het toestel met het internet verbonden is komt alle toesteldata óp een 
server beschikbaar. Aan het einde van bijlage is schematisch aangegeven hoe dit is 

uitgevoerd. 

Zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 1 wordt door gebruik te maken van de 
energie data van het toestel, de kamerthermostaat en knmi data de relatie tussen 
energiegebruik verwarming en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten bepaald. 

Dit wordt gedaan door middels de kleinste kwadraten methode de prestatielijn verwarming 
op de datapunten te fitten. Allerlei onregelmatigheden ten gevolge van bouwmassa, wind, 
zon en regen worden hierdoor gemiddeld. Deze prestatielijn wordt vervolgens gebruikt om 
middels een tabel met genormaliseerde maand temperaturen het jaargebruik verwarming 

te berekenen. 

De bepaling voor het energiegebruik tapwater volgt dezelfde route. Uit de data wordt de 
prestatie van de tapwaterinstallatie bepaald. Deze prestatie wordt vervolgens gebruikt om, 
met het aan de gebruiksoppervlakte gerelateerde normatieve warm watergebruik, het 
jaargebruik warm water te berekenen. De berekening is uitgewerkt in de bijlage. 

Bij deze berekeningen op basis van de toestel meetdata kan het gebruik van hulpenergie 
worden meegenomen. 

Stroomgebruik voor ventilatie kan forfaitair of middels de gelijkwaardigheidsverklaring van 
de fabrikant in rekening worden gebracht (dit is een kleinere post). Fabrikanten van 
ventilatietoestellen zouden ook zonder wezenlijke meerkosten hun toestel van een ( RF) 

energiegebruik kanaal kunnen voorzien. 

Als extra data bron zou de P1 poort van de energiemeter kunnen worden toegevoegd. Deze 
geeft voor de bewoner interessante informatie die kan worden afgebeeld in de thermostaat 
App. De data van de P1 poort zou gebruikt kunnen worden voor controle van de apparatuur 

data. 

Op de website van de stichting kan het label digitaal worden aangevraagd. De benodigde 

data wordt toegeleverd door de fabrikanten. Naast allerlei vormen van digitale validatie, 
die door de toenemende hoeveelheid data steeds verder kan worden uitgevoerd, kan een 

energieadviseur een finale beoordeling geven. In de praktijk zal dit niet meer zijn dan een 
eenvoudige administratieve handeling. 

Welk toepassingsgebied heeft uw oplossing? Of welke toepassingsgebieden hebben uw 
deeloplossingen? Onderbouw uw antwoord en benoem bij voorkeur aantallen woningen. 

Sinds 1 januari 2012 zijn alle door ons ( intergas) geproduceerde verwarmingstoestellen 
voorzien van een draadloze RF interface die de energiedata zoals beschreven onder vraag 
1 en 2 kan leveren. Hierdoor staan er 1,2 miljoen toestellen in het veld die middels een 
LAN2RF module die meekomt met een internet thermostaat zouden kunnen worden 
aangesloten. 

Verder worden er 400 duizend toestellen per jaar vervangen wat ook vaak een moment is 
om de thermostaat te vervangen. De te verwachten groei van de hybriden als toevoeging 
aan een ketel of de ombouw naar een warmtepomp zal ook een groei van aansluitingen 
inhouden (streven 100k per jaar vanaf 2024). Hybriden en een warmtepomp vereisen 
regeltechnisch ook veel meer zorgvuldigheid. Cloud ondersteuning is eigenlijk noodzakelijk 
voor een goed resultaat. Het marktaandeel Intergas is tussen de 30 en 40%. De groei van 
het aantal aansluitingen kan naar 150k per jaar oplopen. 

Als de mogelijkheid van het digitale label volgens dit voorstel er komt zullen de andere 
fabrikanten de energiedata aansluiting, met toezicht door de voorgestelde stichting, ook in 

hun producten opnemen. De groei kan dan nog meer zijn. 



Ongeveer 90% van de ongeveer 8 miljoen woningen in Nederland zijn voorzien van een 
combi verwarmingsketel. Deze woningen zijn allemaal geschikt voor deze oplossing ( bij een 
grote villa met meerdere toestellen kan het natuurlijk wel complexer worden). 

De oplossing is,00k toepasbaar op stadsverwarming. De afgegeven warmte door de 
afleverset wordt toch al gemeten. Op lange termijn is het toepassingsgebied alle woningen, 
uitgezonderd misschien een klein aantal complexe woongebouwen (villa's). 

Zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 12 zal de doorontwikkeling van de 
oplossing overeenkomstig de ontwikkeling van het EP stelsel vele jaren bedragen. Gezien 
de mogelijkheden van deze oplossing, zeker ook in het kader van de energietransitie, is dit 
de moeite waard. 

Daarnaast is een eenvoudig begin op kleine aantallen ( net als de NEN7120 ooit bij de 
nieuwbouw) en vervolgens verder ontwikkelen de (enige) manier om dit aan te pakken. 

Vraag 4 Heeft u data nodig voor het ontwikkelen van het model? Zo ja welke data? Is deze data in 
uw bezit en heeft u het recht deze data te gebruiken? Zo niet hoe verwacht u aan deze 
data te komen? Maak onderscheid in open en gesloten databronnen en besteed in uw 
antwoord aandacht aan de betrouwbaarheid van toegepaste data en datacompatibiliteit 
van vastgelegde data. 

Momenteel komt de toesteldata mee met de aansluiting van een Internet thermostaat. Dit 
is mogelijk doordat de keuze is gemaakt om het verwarmingstoestel aan het internet te 
verbinden in plaats van de thermostaat. Via deze verbinding is de thermostaat volledig te 

bedienen maar niet andersom. De gebruiker van de thermostaat geeft het gebruik van de 
data vrij voor technisch wetenschappelijk onderzoek middels de gebruiksovereenkomst. De 

gebruiker zal het gebruik van de data natuurlijk vrijgeven bij zijn aanvraag voor 
energielabel. 

Bij het KNMI is voor iedere locatie in Nederland op uurbasis open data van zon wind en 

regen op te vragen. De benodigde data van het kadaster: locatie, bouwjaar, 
gebruiksoppervlakte, type woning, plattegrond, enz is ook vrij beschikbaar. 

Andere open databronnen zijn pdok (voor ligging, aansluitingen en plattegrond) en het 
zonnepaneel register. 

De oplossing is volledig gebouwd middels Open Source software, de defacto standaard 
voor big data computing. Zie ook het stukje onder vraag 14 en het laatste deel van de 
presentatie. Betrouwbaarheid van de data is toegelicht bij andere vragen. 



Vraag 5 Hoe betaalbaar is uw oplossing voor de huiseigenaar? 

De data komt als vanzelf mee met de aanschaf van een internet thermostaat. 

Een niet officieel indicatief label zou zelfs onderdeel kunnen zijn van de App waarmee de 
thermostaat bediend wordt, 

De organisatie die het label verzorgt, de controle op de nauwkeurigheid van de apparatuur 
uitvoert en aangevraagde labels beoordeeld zal wel betaald moeten worden. Naarmate het 
labels per jaar stijgt zal de omslag per label lager zijn. 

Deze organisatie is vanwege alle data ook een kenniscentrum energieprestatie gebouwde 
omgeving. Een echt voorbeeld van de mogelijkheden van data. 

In het geval de data vreemde dingen laat zien zou er alsnog een huisbezoek kunnen 
plaatsvinden. Omdat er in meeste gevallen geen huisbezoek nodig is zullen de kosten voor 

de huiseigenaar veel lager kunnen zijn dan in het geval van het papieren label. 

De verwachting is dat na aanloop en bij hogere aantallen uitgiftes het digitale label niet 
meer dan 50 euro hoeft te kosten. 

Vraag 6 Hoe betrouwbaar en nauwkeurig zijn de berekende uitkomsten van uw oplossing? 
Onderbouw uw antwoord. 

Veruit de grootste energieposten voor het energielabel zijn verwarming en warm water. 

Het voorbeeld in de bijlage heeft voor verwarming een grote nauwkeurigheid laten zien. 
toen het jaargebruik werd berekend uitgaande van de winterdata volgens het knmi en 
vergeleken werd met de jaaropgave van hetzelfde jaar door de bewoner. Dit is opgenomen 
in de bijlage. 

Vraag 7 

Vraag 8 

Hoe bent u voornemens aan te tonen dat de nauwkeurigheid afdoende is? Indien u dit 
voornemens bent te doen met een steekproef, kunt u exact beschrijven hoe u deze 
uitvoert, op welke woningen en door wie (anonieme CV's)? 

Momenteel loopt er onderzoek naar de energieprestatie van hybriden en de climate 
booster in een vijftal woningen. De labelbepaling van de woning met climate booster 
volgens de voorgestelde methode is opgenomen in de bijlage. Het project loopt onder regie 
van RvO. De universiteit Twente ziet toe op de juistheid van de resultaten. 

De methode zou ook kunnen worden gevalideerd op een aantal van de 70.000 woningen 
die momenteel zijn aangesloten doordat de bewoners een internet thermostaat hebben 
aangeschaft. 

In het kader van de energietransitie is er een pilot van een honderdtal toestellen van 
verschillende merken op komst. Onder leiding van BZK/RvO. Ook deze woningen die toch al 

bezocht worden voor het plaatsen van apparatuur zouden kunnen worden ingebracht in 
een onderzoek naar nauwkeurigheid. 

Kunt u in uw voorstel duidelijk aangegeven hoe u borgt dat beslisschema's met betrekking 
tot labelplichtige gebouwdelen, rekenzones, klimatiseringszones et cetera gevolgd worden? 

De methode is eenvoudig voor woningen die voorzien zijn van 1 verwarmingstoestel en 1 

thermostaat (en eventueel een tweede boven). Dit zijn veruit de meeste woningen. Voor 
die gevallen met meerdere gebouwdelen zal dat uit de verklaring van de bewoner moeten 
blijken maar het kadaster en pdok geven natuurlijk veel informatie om eea te kunnen 

valideren. De verklaring van de bewoner omtrent het gebruik van de woning en het aantal 
toestellen zal onderdeel moeten worden van het label en geeft dan ook verplichtingen bij 
de verkoop van de woning. 



Vraag 9 Kunt u in uw voorstel duidelijk aangeven hoe u voorkomt dat er fraude gepleegd wordt 

door belanghebbenden bij de uitkomst van het energielabel? 

Het knoeien aan de data van de apparten is vrijwel onmogelijk. De apparatuur is in het 
kader van veiligheid voorzien van zogenaamde klasse C software. Onderdeel hiervan is een 
continue lopende checksum van het programma geheugen. Het veranderen van 1 bit in het 
geheugen zal een blokkade tot gevolg hebben. De data die uit het verwarmingstoestel 

komt wordt AES encrypted verstuurd naar de server. 

De bewoner zal enkele gegevens van zijn woning invoeren en vragen over het gebruik 
beantwoorden. De beantwoording wordt onderdeel van het verstrekte label en geeft 
daarmee verplichtingen als de woning verkocht wordt. 

Laag afstellen van de verwarming of langdurige afwezigheid heeft geen zin omdat het 
verband tussen de energie-opname uit het net en de afname door gebruiker de basis is van 
de bepaling. 

Houtkachels kunnen het energiegebruik beïnvloeden. Niemand zal echter 100% van de tijd 
zijn houtkachel stoken. Gebruik van de houtkachel ( in het weekend of 's avonds) is goed 
waarneembaar in de data en kan er automatisch uitgefilterd worden (evenals andere 

onregelmatigheden). Daarnaast is dit een typisch punt voor de aanvraag van het label 
waarbij de bewoner een verklaring aflegt over zijn houtkachelgebruik, en uiteraard zal deze 
verklaring onderdeel moeten zijn van de verkoopovereenkomst van de woning. 

Vraag 10 Is het mogelijk een proof of concept aan te leveren, zodat op door RVO geselecteerde 
woningen en bewoners een energielabel wordt opgesteld via de door u voorgestelde wijze 

en deze vervolgens dubbel-blind wordt geverifieerd door andere EP-W adviseurs? 

Dit is zeker mogelijk. Bijvoorbeeld voor de woning waarvan het label is bepaald volgens 
bijgaande presentatie. Deze woning is onderdeel van een lopend RvO project. Zie verder 
ook de beantwoording van vragen 7 en 14. 

Vraag 11 

Vraag 12 

Wat is de geschatte ontwikkeltijd van de oplossing? Onderbouw uw antwoord. 

Zoals de bijgaande presentatie laat zien is de techniek van de oplossing nu al operationeel. 
Wel zal natuurlijk rondom het digitale label zelf een en ander geregeld moeten worden. 
Zoals aangegeven sluit de oplossing aan bij de uitgangspunten van de NTA. 

Het beschrijven van de oplossing en de opname hiervan in het EP stelsel zal zeker een 
aantal maanden vergen. 

Wat is de geschatte doorontwikkeltijd_zodat het toepassingsgebied maximaal wordt. 

Dit zal afhankelijk zijn in hoeverre andere fabrikanten van verwarmingsapparatuur deze 
oplossing ook gaan toepassen. Erkenning van het digitale energielabel zal een enorme 

stimulans zijn. 

Momenteel staan er 1,2 miljoen toestellen in het veld die middels een LAN2RF module die 
meekomt met een intemet thermostaat kunnen worden aangesloten. Momenteel worden er 
400 duizend toestellen per jaar vervangen wat ook vaak het moment is om de thermostaat 
te vervangen. De te verwachten groei van de hybriden als toevoeging aan een ketel of de 
ombouw naar een warmtepomp zal ook een groei van aansluitingen inhouden (streven 
100k per jaar vanaf 2024). Wij nemen ook waar dat steeds meer consumenten een 
thermostaat met App bediening wensen. 



Uitgaande van de 7,5 miljoen woningen en voornoemde getallen zal de doorontwikkeltijd 
vele jaren bedragen. Dit is ook te verwachten als men zich realiseert dat het huidige EP 
stelsel zich ook ontwikkeld heeft vanaf 1995 (eerste opname in het bouwbesluit). 

Vraag 13 Hoe schat u de belasting voor de woningeigenaar in als deze digitaal een energielabel 
moet aanvragen? Met andere woorden, wat is de gebruiksvriendelijkheid van uw oplossing? 
Onderbouw uw antwoord. Op basis waarvan maakt u deze inschatting? 

De woningeigenaar zal bij de aanvraag alleen eenvoudige gegevens over de woning te 
dienen te verstrekken zoals: adres, soort woning, eventueel uitgevoerde verbeteringen, 

aantal zonnepanelen, verwarmings- en ventilatie-apparatuur. Daarnaast iets over het 
gebruik van de woning en het aantal aanwezige apparaten moeten verklaren. Veel van 
deze gegevens zijn bedoeld voor kennisopbouw en kunnen gevalideerd worden. 

Het is natuurlijk ook mogelijk in geval van internet aanvraag de bekende gegevens uit 
bijvoorbeeld het kadaster en zonnepanee►register direct online in te vullen en de aanvrager 
om bevestiging te vragen. 

Naast de data van de apparatuur zelf kan gebruik gemaakt worden van de Pl-poort data 
van de gas en elektriciteitsmeting. De aansluiting hiervoor zit op de nieuwste versie van 
onze LAN2RF aansluitmodule voor de internet thermostaat. 

Vraag 14 Heeft u uw methode al eens voorgelegd aan groepen woningeigenaren? Zo ja, wat was hun 
reactie? 

De methode wordt momenteel toegepast in een RvO project waarbij de energieprestatie 
van hybride warmtepompen en de climate booster in een vijftal woningen wordt 
onderzocht. Zowel de woningeigenaren als RvO en de begeleidende universiteit zijn 
enthousiast. Voor informatie kan contact opgenomen worden met de heer Felix Lacroix van 
RvO. 

Open 

Source 

De Europese Unie streeft naar het gebruik van Open Source software. 

Deze vragenlijst is bewerkt in LibreOffice 6.1 op een Debian machine met Gnome Desktop. 

De visie van de Commissie in een recente publicatie: The Commission leverages the 
transformative, innovative, and collaborative power of open source, encouraging the 
sharing and reuse of software solutions, knowledge and expertise, to deliver better 
European services that enrich society and focus on lowering costs to that society. 

( Brussels, 21.10.2020 C(2020) 7149 final ) 

Een document met de naam - Vragen_in_Word_ter beantwoording.docx - past hier niet in. 

Alle software die gebruikt is om de voorgaand beschreven cloud te bouwen is open source.
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1. HET DEMONSTRATIEPROJECT 

Hybride warmtepompen staan momenteel sterk in de belangstelling als een 
eenvoudige en kosteneffectieve oplossing voor het behalen van het 2030 
klimaatdoel voor de gebouwde omgeving. 

Door Intergas Verwarming is de afgelopen jaren een geheel op Open Source 
technology gebaseerde data omgeving gebouwd voor het real-time monitoren 
van de energieprestatie van Cv-ketel in woningen. Momenteel zijn op deze 
'omgeving 70k (70.000) toestellen aangesloten die met een interval van 10 
seconden data aanleveren. Open source technologie heeft het voordeel van 
(wiskundig) bewezen veiligheid van de dataverwerking en ook de 
onafhankelijkheid van (monopolistische) leveranciers. De data omgeving is 
geheel vrij van licenties en de werking is geheel transparant. 

Voor de succesvolle•toepassing van een hybride warmtepomp is, meer dan bij 
een Cv-ketels, een goed functionerend afgifte systeem nodig. De prestatie van 
een WP is immers sterk afhankelijk van de watertemperatuur. 

Op verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.ni) zijn 
voorgaande elementen gecombineerd in een bescheiden demonstratieproject 
(zie bijlage 1), waarbij de verdere ontwikkeling van de data-omgeving voor de 
hybride warmtepomp en de toepassing van de hybride in een vijftal woningen in 
Drenthe is onderzocht, met de volgende doelstellingen: 

• Het ontwerpen.en bouwen van apparatuur die nauwkeurig (1%, MID klasse B) 
het thermische en elektrische energieverbruik (tijdsresolutie < 10sec) van 
hybride (gas/elektrische) verwarmingsapparatuur meet. 

• Het off-site streamen, opslaan en analyseren van de data middels Open 
Source technologie. 

• Het bevestigen van de resolutie en nauwkeurigheid van de apparatuur voor 
het meetdoel. 

• Verbeteringen van de apparatuur en/of installaties identificeren. 
• Het meten en analyseren van de prestatie van bestaande hybride installaties 

in het veld die zijn geinstalleerd buiten Intergas om. 
• Het analyseren van de prestatie van de Climate Booster in een bestaande 

installatie. 

De uitvoering en resultaten van het project zijn vastgelegd in de presentatie 
documenten: 

• DIRMA_hardware_ list_ update_ 25_april_NL.pdf ( bijlage 2) 
j DIRMA hardware_list_update_25_april_EN.pdf (bijlage 3) 

Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten geweest waarbij het werk en de 
resultaten door betrokkenen geëvalueerd zijn ( RVO, Intergas, DeBeijer RTB B.V., 
Universiteit Twente). 

De Universiteit Twente (UT) is gevraagd een oordeel te geven over: 

1) de gevolgde technische aanpak en 

2) de potentie van modelvorming op basis van data. 
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Dit rapport bevat de bevindingen van van 
de Universiteit Twente vanuit het wetensc appe ijk en onafhankelijk toezicht en 
verificatie van het project. Deze bevindingen zijn gebaseerd op: 

• Een mondelinge toelichting van de opzet bij de start van het project door 
Intergas 

• Een locatiebezoek aan een van de huizen die worden gemeten 
• De eerdergenoemde presentatie documenten van Intergas 
• Een mondelinge bespreking op basis van deze documenten over de 

aanpak en potentie van de data gebaseerde modellering voor de 
energietransitie 

Op basis van deze bevindingen is dit rapport geschreven. 

2 BEVINDINGEN 

In deze sectie worden onze belangrijkste bevindingen beschreven. 

2.1 VERIFICATIE VAN DE AANPAK 
De data-gebaséerde aanpak geeft inzicht in het energieverbruik onder 
praktijkomstandigheden, met daadwerkelijke weers-, installatie- en 
gebruiksomstandigheden, in plaats van laboratoriumcondities. Een belangrijke 
component hierin zijn dynamische effecten zoals warmtebuffering van 
bouwmassa en hydronische balancering. De data-gebaseerde aanpak geeft 
ongekend inzicht in prestaties onder praktijkomstandigheden. 

Zoals gepland is data van vijf woningen verzameld. Vier hebben een hybride 
systeem (1 huis met conventionele radiatoren, de andere 3 met vloerverwarming 
en radiatoren). De vijfde heeft een conventionele cv, wordt al langer gemonitord 
en is gebruikt voor evaluatie van de Climate Booster. De gegevens geven een 
goede indruk van de mogelijkheden van de voorgestelde,monitoring voor 
hybrides; in lijn met het bescheiden demonstratieproject, maar zijn te weinig voor 
verregaande conclusies. Hiernaast heeft Intergas een systeem met 70k 
toestellen, dat geen direct onderdeel is van dit project, maar waarmee'wel 
ervaringsinformatie is opgebouwd. 

De gemonitorde gegevens bevatten de belangrijkste gegevens. Alleen de 
kamertemperatuur ontbreekt in de woningen met hybrides; De 
binnentemperatuur is bepaald op basis van stookgedrag. Dit is een vrij ruwe 
benadering en maakt de metingen gebruikersafhankelijk. De geplande 
verbetering van de hardware, waarbij de binnentemperatuur wel wordt gemeten, 
wordt dan ook onderschreven. De binnentemperatuur is wel gemeten in het huis 
met de Climate Booster. 

Gegevens worden verzameld met een bemonsteringsfrequentie van 10 s, dit is 
meer dan voldoende voor het beoordelen vangisolatie (shell-kwaliteit). Voor het 
beoordelen van de dynamiek van het verwarmingssysteem, zoals hydraulisch 
balanceren, is deze bemonsteringsfrequentie wel nodig. 

De meeste gegevens van het verwarmingssysteem (elektriciteit, warmtestroom 
en temperaturen) worden gegenereerd uit gecertificeerde apparatuur (1% DIM 
klasse B). De belangrijkste uitzondering is het gasverbruik, dat nu vrij ruw wordt 

3. 



afgeleid door het tellen van de omwentelingen van de ventilator in de gastoevoer 
naar de gasketel. Hierdoor is wel een duidelijke identificatie van trends mogelijk, 
maar de absolute geldigheid van de gegevens is beperkt. De geplande 
verbetering van de hardware, waarbij het gasverbruik wordt gemeten met de P1 
port van 'slimme meters', wordt dan ook onderschreven. Nadeel van deze P1 port 
is de bemonsterfrequentie (zie hiervoor). Slim combineren van deze metingen 
maakt zowel een hoge bemonsterfrequentie als een nauwkeurige meting 
mogelijk. 

Weersomstandigheden (temperatuur, windsnelheid en zon) worden opgehaald uit 
een externe database. Deze gegevens worden als betrouwbaar beschouwd. 

Data wordt direct opgeslagen in de Cloud. Privacygevoelige gègevens worden 
opgeslagen in een beveiligde database. De gegevensverzameling en -opslag 
heeft bewezen te werken voor de .5 huizen en is ook bewezen schaalbaar te zijn 
tot grotere hoeveelheden, gezien het gebruik van Intergas om het 70k 
geinstalleerde systeem te bewaken met een vergelijkbare software. 

Voor gegevensopslag en gegevensverwerking wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van open-source software, wat reproduceerbaarheid en traceerbaarheid 
mogelijk maakt. Alleen voor specifieke delen van de van de 
gegevensverzameling en -verwerking wordt eigen code van Intergas gebruikt. De 
gegevens- en softwareaspecten- lijken goed gekozen, maar zijn niet grondig 
beoordeeld en is niet de belangrijkste expertise. van de recensenten. 

2.2 VERIFICATIE VAN METINGEN EN RESULTATEN 
Het belangrijkste resultaat is de relatie tussen energieverbruik en het verschil 
van binnen- en buitentemperatuur. Deze grafieken laten grofweg een lineaire 
trend zien. De waarde van deze trend is een op data gebaseerde kwantificering 
van de totale energie-efficiëntie, inclusief warmteopwekking, transmissie en 
isolatie (shell-kwaliteit). In tegenstelling tot het momenteel gebruikte 
energielabel levert dit een op gegevens gebaseerd bewijs van de energie-
efficiëntie van de huizen in de praktijk. Het zou interessant zijn om de op 
gegevens gebaseerde efficiëntie te vergelijken met de modelgebaseerde 
energielabels. 

Hoewel een duidelijke trend zichtbaar is in de. energie-efficiëntie, laten de 
gegevens duidelijke afwijkingen zien van de trendlijn. De spreiding is al 
aanzienlijk verminderd door een eerste orde benadering van het effect van 
weersomstandigheden (wind en zon). mee te nemen. De resterende trend wordt 
toegeschreven aan warmteopslag (dynamica). Verder onderzoek wordt 
voorgesteld om deze dynamische aspecten daadwerkelijk te corrigeren en de 
correctie van de weersomstandigheden te verfijnen, bijvoorbeeld door regenval 
toe te voegen en misschien hogere orde- en kruiseffecten te bestuderen. 

De energie-efficiëntiewaarde biedt een algemene efficiëntiebeoordeling voor het 
huis, inclusief de effecten van warmteopwekking, -overdracht en -isolatie. Deze 
effecten zijn zelfs te scheiden door de opzet van de gegevensverzameling. De 
gegevens bieden daarmee een objectieve, op gegevens gebaseerde, 
daadwerkelijke kwalificatie van verbeteringen. Dit wordt gedemonstreerd met de 
Climate Booster, die een aanzienlijke verbetering van de energie-efficiëntie laat 
zien. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de Climate Booster in dit beperkte 
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demonstratieproject slechts in één huis wordt geëvalueerd, terwijl de juiste 
kwalificatie een groter aantal en verscheidenheid aan huizen vereist. De methode 
kan ook worden gebruikt om andere maatregelen ter bewijs van energie-
efficiëntie kwantitatief en bij daadwerkelijk gebruik te kwalificeren. 

Op basis van 70k systemen van Intergas en/of de toekomstige voortzetting en 
uitbreiding van het project kan de effectiviteit van veel meer 
energiebesparingsmaatregelen worden gekwantificeerd. De efficiëntie van 
verschillende opwek, afgifte, opslag en isolatieopties kunnen worden bepaald. 
Deze efficiëntie kan dan worden afgezet tegen kosten. Ook kunnen mogelijke 
verbeteringen in aansturing.en wamteuitwisseling worden geanalyseerd. Met 
betrekking tot (hybride) warmtepompen wordt aanbevolen om het effect van 
alleen radiatoren of een combinatie van radiatoren en vloerverwarming op het 
daadwerkelijke energie-efficiëntie en gasverbruik van huizen te onderzoeken. 

De Climate Booster Iaat duidelijk een vermindering van het energieverbruik zien. 
Het apparaat introduceert een geforceerde convectie en verbeterd daarmee de 
warmteoverdracht van bestaande radiators. Hiermee warmt de lucht sneller op 
en- meet de thermostaat eerder deze hogere temperatuur. Bovendien zorgt de 
verbeterde convectie voor een verlaging van de terug levering naar de ketel, wat 
de ketelefficiëntie verhoogd. Dit is met name relevant voor toekomstige gasloze 
lage-temperatuur verwarming van huizen zonder vloerverwarming. De 
verbetering van de Climate Booster wordt alleen duidelijk met deze'dynamische 
praktijkmetingen en zou niet zichtbaar zijn met een statische modelaanpak. 

De dynamische metingen maken het mogelijk om niet alleen de statische 
energie-efficiëntie, maar ook de dynamiek van het verwarmingssysteem te 
analyseren. Hierdoor kan de verlaging van het energiegebruik van de Climate 
Booster worden vastgesteld en het is ook bijzonder nuttig gebleken om 
problemen met het verwarmingssysteem te vinden, zoals slechte hydronische 
balancering (waterzijdig inregelen), verkeerde dimensionering van het vermogen, 
ontdooi energie voor verdamperunits, CoP van warmtepompen, afwezigheid van 
nachttemperatuurverlaging, etc. De resultaten laten zien dat deze knowhow 
essentieel is voor goede prestaties van hybride verwarmingssystemen. Dit kan 
leiden tot gebruiksadviezen tot verbeterde energie-efficiëntie, die in sommige 
gevallen (hydronische balancering, nachttemperatuurverlaging) tegen lage 
kosten kunnen worden geïmplementeerd. Ook kan, waar mogelijk, de apparatuur 
automatisch worden aangepast om altijd de hoogste prestatie te realiseren. 

Nader onderzoek naar het dynamisch gedrag van verwarmingsinstallaties op 
basis van de verzamelde data wordt geadviseerd. Dit maakt het mogelijk om 
problemen met verwarmingssystemen (objectief) te kwantificeren en bovendien 
kan het de bepaling van de statische energie-efficiëntiewaarde verbeteren. 

3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De datagedreven praktijkmetingen van verwarmingssystemen geven een 
ongekend inzicht in de energie-efficiëntie van de warmtehuishouding: opwekking, 
opslag, transport en isolatie. 

In tegenstelling tot de huidige modelmatige aanpak geeft de methode inzicht in 
energieverbruik onder praktijkomstandigheden met daadwerkelijke weers-, 
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installatie- en gebruiksomstandigheden. Bovendien neemt de data-gedreven 
aanpak de significante invloed van dynamische effecten (bijvoorbeeld 
bouwmassa, hydronische balancering en directe luchtverwarming) mee. De hier 
uitgewerkte praktijk case laat zien dat een data-gebaseerde aanpak te prefereren 
is boven de huidige statische en modelgebaseerde aanpak. In lijn met 
ontwikkelingen in de informatietechnologie liggen er ook kansen in de combinatie 
van .de data- en modelgedreven aanpak, waarbij data, praktische en theoretische 
veronderstellingen resulteren in een gevalideerd ,en data-gedreven model. 

De datagedreven praktijkmetingen kunnen enerzijds worden gebruikt om het 
effect van energiebesparingsmaatregelen in de praktijk te kunnen vaststellen. 
Anderzijds geven ze de mogelijkheid voor een maatwerkadvies voor 
energiebesparing van het gemonitorde warmtesysteem. Gezien de noodzakelijke 
versnelling van de energietransitie is verdere uitwerking en implementatie van 
datagedreven metingen wenselijk én urgent. Het bescheiden demonstratieproject 
bewijst dat praktijkmetingen succesvol kunnen worden geïmplementeerd met 
eenvoudige én betaalbare apparatuur. De monitoring van 4 woningen levert een 
grote hoeveelheid interessante gegevens op en geeft direct inzicht in effectieve 
besparingsmogelijkheden. Het is aan te bevelen om een groter vervolgproject op 
te zetten. Dit onderzoek zou een voorbereiding kunnen zijn naar een verdere 
uitrol in de praktijk 

Voor het vervolgproject worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

i • Meting in een grotere set woningen met een verscheidenheid in bouwjaren, 
huistypes energielabels en warmtesytemen (opwekking, opslag, transport en 
isolatie). 

• Het toevoegen van een meting van de binnentemperatuur ( net als bij de 
ketels). 

1 • Het wijzigen van de meting van het gasverbruik. Deze meting moet 
i nauwkeuriger en (boiler)merkonafhankelijk zijn, bijvoorbeeld op basis van de 
1 P1 port van de gasmeter (of een combinatie met de huidige meting om 
! nauwkeurigheid en een hoge frequentie te combineren). 

Het belangrijkste resultaat van de metingen is de energie-efficiëntie, uitgedrukt 
als de relatie tussen energieverbruik en het verschil van de binnen- en 
buitentemperatuur. Daarnaast wordt aanbevolen om de volgende aspecten nader 
te onderzoeken in het vervolgproject: 

• Nadere analyse van. de relatie tussen de datagebaseerde energie-efficiëntie 
en de momenteel gebruikte modelmatige beoordeling van huizen. Hiermee 
kan de validiteit van de modellen in de praktijk worden gevalideerd. 

• Nadere analyse van de gebruikte warmteopwekking, -opslag, -afgifte, -
isolatiesystemen op de energie-efficiëntie. Hiermee kan de daadwerkelijke 
prestatie van bestaande energiebesparende maatregelen worden vastgesteld. 
In de toekomst kunnen hiermee ook de effectiviteit van nieuwe 
energiebesparende maatregelen worden vastgesteld. Ook kunnen bij 

1 grootschalige uitrol (ongewenste) trends in energieverbruik worden 
vastgesteld. 

• Nadere analyse en verbeterde correctie van het effect van weerparameters 
(zon, wind en neerslag) op de energie-efficiëntie. Dit verhoogt de 

! nauwkeurigheid van de bepaling van de energie-.efficiëntie. Bovendien geeft 
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het inzicht in weersinvloeden op de warmtehuishouding en mogelijkheden om 
deze te verminderen 

• Nadere analyse van het dynamisch gedrag van de warmtehuishouding 
middels een combinatie van data- en modelgebaseerde aanpak. Dit verhoogt 
de nauwkeurigheid van de bepaling van de energie-efficiëntie. Bovendien 
geeft het inzicht in de relatie tussen dynamisch effecten en het 
energieverbruik. Hiervoor is hoogfrequente monitoring (elke 10 s) vereist. 
Deze dynamische effecten spelen een grote rol in toekomstige 
warmtesystemen na de energietransitie. Het wordt aanbevolen om met name 
de volgende aspecten mee te nemen in vervolgonderzoek: 
o Het effect van de hydronische balans op de efficiëntie van 

warmtepompen 
o Het effect van de combinatie van hybride systemen met warmteopslag 

op energie-efficiëntie, en kosten 
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Bijlagen: 

i 1) Opdrachtbeschrijving `TOR Open -source -data praktijkmetingen hybride 
i warmtepompen en afgiftesystemen ", RVO d.d. 4 november2020 
2) DIRMA hardware_list_update_25_april_NL.pdf 
3) DIRMA hardware_ list_update_25_april_EN.pdf 
4) ' Project partners 
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1) Opdrachtbeschrijving 'TOR Open-source-data praktijkmetingen hybride 
warmtepompen en afgiftesystemen" RVO d.d. 4 nóvember 2020 

Datum: 4 november 2020 

Auteur: 
ontwikkeling 

adviseur energietransitie en regionale 

Introductie 

a) Hybride warmtepompen krijgen momenteel hernieuwde aandacht in het 
klimaatbeleid. Op papier hebben ze de potentie om een stevige bijdrage te 
leveren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland. Maar 
de praktijk is vaak weerbarstig. Er zijn inmiddels diverse warmteopweksystemen 
waarmee de feitelijke hoeveelheid opgewekte energie met data uitlezing, secuur 
kan worden gemeten. Deze methode kan geschaard worden onder de term 
"evidence based datacollection & datavisualisatie". 

b) In de RVO datastrategie van februari 2020 wordt beschreven dat de 
'dataficering' van de samenleving één van de belangrijkste ontwikkelingen van 
dit moment is. Bijna alles dat we doen wordt uitgedrukt in data en door internet 
is alles bovendien met elkaar verbonden. Bedrijven maken hun dienstverlening 
steeds gemakkelijker en persoonlijker door steeds meer gebruik te maken van 
gegevens, voorspellende modellen en digitale technologie. Ook de overheid kijkt 
meer en meer naar mogelijkheden om gebruik te maken van data en data-
analyse. EZK/ LNV beweegt mee met deze maatschappelijke, technologische en 
bestuurlijke ontwikkelingen. Informatie- en datagedreven werken staat inmiddels 
als prioriteit opgenomen in de strategische RVO; agenda. 

Doel 

Het doel van het project is om samen met een aantal partners uit de warmte- en 
verwarmingspraktijk, een proefopstelling te maken bij een 10-tal woningen en 
deze met open source data en software te gaan meten. Het via "evidence based 
data collection" monitoren van prestaties van hybride warmtepompen en de 
invloed onderzoeken van: 

- Schilkwaliteit van de woning; 
- Buitentemperaturen; 
- Diverse afgifte systemen; 
- Waterzijdig inregelen. 

Aanpak 

Bij een 10-tal woningen zal een proefópstelling van een hybride warmtepomp en 
afgiftesysteem gemonitord worden met behulp van open source data. Via' een 
open-cloud-platform wordt deze informatie verzameld. Vervolgens analyseren 
hoe warmte opwekkers in de praktijk functioneren en welke aanpassingen welke 
effecten hebben op de energieprestatie. 
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De data zal worden geanalyseerd waarbij we tevens ervaring opdoen met 
manieren waarop: 

- Data veilig kan worden opgehaald; 
- Data veilig kan worden verwerkt met behulp van encrypty technologie; 
- Data veilig kan worden gevisualiseerd; 
- Data veilig kan worden gedeeld met partijen in de samenleving die de data 

inzetten ter bevordering van kennis en inzicht om de energietransitie te 
versnellen. 

Belangrijke randvoorwaarde is dat partners gebruik maken van open-source-data 
én open-source-software. 

Resultaten en verwachtingen 

We wensen van een 10-tal woningen, waarvan veie tot in detail weten hoe de 
verwarmingsinstallatie is opgebouwd, de energieprestaties in real-time te 
monitoren. Deze bestaande woningen worden in overleg geselecteerd. Middels 
IoT koppelingen die vanaf elk (hybride) warmte toestel worden verzonden, zal 
data verzameld worden. Door de data te combineren met vrij verkrijgbare 
Kadaster, KNMI en RVO data, kan een energieprofiel van woningen worden 
bepaald. De data zijn geanonimiseerd waardoor een individueel toestel niet te 
herleiden is naar een adres maar wel de link richting de weersómstandigheden is 
te maken. Daarmee worden uitgebreide data-analyses gedaan van vergelijkbare 
woningen die o.a. een puntenwolk van het gasgebruik voor verwarming laten 
zien voor een heel winterseizoen, in relatie tot het gemiddelde verschil tussen de 
binnen- en buitentemperatuur en met verschillende afgifte systemen. De data 
zullen geanalyseerd worden met als deliverables: 

- De prestatie van hybride warmtepompen bij verschillende -afgifte systemen 
- De benuttingsgraad prestatie van de hybride warmtepomp 
- Effect van regelstrategie 
- Effecten op COP 
- Effecten van waterzijdig inregelen 

Offerteaanvraag 

Wij verzoeken u offerte uit te brengen. In de offerte dient u in te gaan op: 

• De doelstelling 
• De aanpak 
• De resultaten 

In de offerte dient u te vermelden: 
• Planning van de uit te voeren werkzaamheden; 
• De kosten per fase van het project waarbij de naar verwachting te besteden 

uren van de betrokken medewerkers en hun tarieven vermeld moeten worden, 
alsmede de overige kosten. 
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• De totale kosten van de werkzaamheden. Indien u met andere bureaus of 
bedrijven samenwerkt, dienen ook de kosten van die bureaus gespecificeerd te 
worden. 

Vereisten 

De uitvoerder heeft in ieder geval: 

Kennis van innovatieve data ontwikkel trajecten 
Ervaring met open-source-data én open-source-software en toepassingen 
hiervan 
Aantoonbare kennis van veilig dataverkeer•en encryptie technologie 
Ervaring met het faciliteren van kennisoverdracht en 
samenwerkingsverbanden 

Planning 

Aanvraag offerte: 

Ontvangst offertes uiterlijk: 

Opdrachtverstrekking: 

04-11-2020 

13-11-2020 (per mail uiterlijk 12.00u) 

16-11-2020 

Geplande startdatum: 16-11-2020 

Opleverdatum: , 30-04-2021 

Indien u van mening bent dat er gegronde redenen zijn om van dit tijdpad af te 
wijken, dient u dat beargumentèerd aan te geven. 

Beschikbare informatie 

- Datastrategie RVO, februari 2020 

Nadere informatie: 

Indien u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de heer 

e . @rvo.nl 
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4) 

Projectteam: 
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A70.7 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

_, 

dinsda 

■ 

12 oktober 2021 10:24 

Peter Cool 

RE: Bezoek aan Intergas Verwarming " Mogelijkheden van data in gebouwde omgeving" 

Beste _, 

Fijn dat we allemaal opgehaald kunnen worden. We zijn met 5 mensen op het station. 

Met vriendelijke groet, 

• 

Van: 

Verzonden: dinsdag 12 oktober 202109:16 

Aan: ,m 
CC: Peter Cool 

Onderwerp: RE: Bezoek aan Intergas Verwarming "Mogelijkheden van data in gebouwde omgeving" 

Geachte mevrouw 

Het lukt zeker om jullie van het station Coevorden op te halen. Graag vernemen wij nog of het om 4 of 5 personen 

gaat. 

Met vriendelijke groet, 

Intergas Verwarming BV 
Europark Allee 2 
Postbus 6 
7740 AA Coevorden 
Tel 
www. intergas. n 

VC1ClF20P IN WAF2MTE 

From: @minbzk.nl> 

Sent: dinsdag 12 oktober 202108:23 

intergas.nl>; Peter Cool 
To: Cc:   ••••U aminbzk.nl>; 

1 

@intergas.nl> 

@minbzk.nl>;



-CPminbzk.nl>; Pm! nbzk.nl> 
Subject : [ EXT]RE: Bezoek aan Intergas Verwarming "Mogelijkheden van data in gebouwde omgeving" 

External Email Notification  
CAUTION: This message was sent from someone outside the company. Do not click on links, open attachments or unsubscribe unless you recognize the 
source and know it is safe. If a financial transaction is reque§, ed, please call the sender to verify_, 

Beste I -i 

We komen morgen met wat meer mensen met de trein, het is toch handiger om onderweg te kunnen werken. 
We zijn met 4 (of 5, @ -: ga jij nu ook met de trein of toch met de auto?) mensen om 12:31 op station 
Coevorden. Lukt het om ons allemaal op te halen? Anders kunnen we ook met een paar mensen een OV-fiets. 
nemen. 

Met vriendelijke groet, 

• 

 Oorspronkelijke afspraak----
Van: @intergas.nl> 
Verzonden: vrijdag 24 september 2021 10:11 

Aan: 

Onderwerp: Bezoek aan Intergas Verwarming "Mogelijkheden van data in gebouwde omgeving" 

Tijd: woensdag 13 oktober 202113:00-16:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 

Locatie: IG1 Presentatieruimte 1e P16 

Allen, 

Hierbij bevestigen wij u de afspraak bij Intergas Verwarming in Coevorden op 13 oktober a.s. om 13.00 uur. Schikt 

het tijdstip voor iedereen? 

Htijdens uw bezoek, waarbij we starten met een lunch, zullen o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen, 
waarbij een rondleiding door het bedrijf en diverse afdelingen niet zal ontbreken. 

- Hybride veld onderzoek; 
- Product ontwikkeling hybride; 
- Ontwikkeling waterstof. 

Graag tot dan! 

Met vriendelijke groet, 

Intergas Verwarming BV 
EuroparkAllee 2 
742 NA COEVORDEN 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages 
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A70.8 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

woensdag 30 maart 2022 11:10 

'Peter Cool' 

.@dutchtechzone.nl 

RE: RE: Fwd: Uitnodiging: Waterstof Tiny house Regio Zuid- en Oost-Drenthe komt naar Den 

Haag 5 t/m 7 april 

Hi Peter, 

Dan kom ik dinsdagochtend, ik mik op ca 10 uur. 

Groeten, 

Van: Peter Cool 

Verzonden: woensdag 30 maart 2022 10:42 

Aan: 

CC: @dutchtechzone.nl 

Onderwerp: Re: RE: Fwd: Uitnodiging: Waterstof Tiny house Regio Zuid- en Oost-Drenthe komt naar Den Haag 5 t/m 

7 april 

Hi M, 

Dinsdagochtend (de 5de) komt mij het beste uit. 
Henk Sijbring is er ook aan het einde vanochtend. 
Openingstijd van 8 tot 18 uur en als het wat brengt ook s'avonds. 

Groet, 

Peter 

Intergas Verwarming BV 

Europa rk Allee 2 

Postbus 6 

7740 AA Coevorden 

Tel. 

www.interRas.nl 

00 
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Disclaimer 
Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Gebruik van deze informatie door anderen dan 
geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, zonder onze toestemming, niet 
toegestaan. Intergas Verwarming BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wei ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden 
e-mailbericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen. 

wrote: On Mon, 2022-03-28 at 09:26 +0000, 

External Email Notification 
CAUTION: This message was sent from someone outside the company, Do not click on links, open attachments or unsubscribe unless you recognize the 
[source and know it is safe. If a financial transaction is.requested please call the sender to verify. y c,  

Hi Peter, 

Dank je. Bedoel je dinsdag 5? Die dag heeft mijn voorkeur,'anders donderdag 7. Wat zijn de openingstijden van 
het tiny house? 

Groeten, 

Van: Peter Cool_@intergas.nl> 
Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 13:13 
Aan:  Cc: "@minbzk.ni> 

chzone.nl  
Onderwerp: Fwd: Fwd: Uitnodiging: Waterstof Tiny house Regio Zuid- en Oost-Drenthe komt naar Den Haag 5 t/m 
7 april 

Beste., 

Bijgaand ontvang je de uitnodi in een bezoek aan het Tiny House. 
Als het goed is heb je van a" een mail ontvangen waarin is aangegeven wie er allemaal een 

uitnodiging hebben ontvangen. 

_ en ik zullen in ieder geval dinsdag 6 en woensdag 7 april aanwezig zijn. 

We hopen je dan te ontmoeten. Kun je aangeven wanneer je er verwacht te zijn? 

Voel je vrij om andere geïnteresseerden uitte nodigen. 

Groet, 

Peter 

Intergas Verwarming BV 
Eu ropark Allee 2 
Postbus 6 
7740 AA Coevorden 
Tel. 
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00 

VOOROP IN WARMTE 

Disclaimer 
Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde geadresseerde. 
Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Gebruik van deze informa ie door anderen dan 
geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding enlof verstrekking van deze informatie aan derden is, zonder onze toestemming• niet 
toegestaan. Intergas Verwarming BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste , onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden 
e-mailbericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen. 

D:t ba-chit kan ; ,formatie be, aten die rvet voor u is besterd Indien u niet de geadressee .e bent of d,t beech; abusieve-ijk aan u is toegezonden. wordt u 
verzocht dat aan de afzender te rielden en het bericht te vena•!deren De S'aat aanvaardt gee, aa -•snra-ei.lkheid voor schare van we ke aard cok. die 
verband houdt met risico`s verbonden aan het elektranisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is nat intended for you If you are not the addressee or if this rnessage was sent to you by mistake. YOU are 
requestv to ir `o-rn the sender and delete the message The State accepts no liabi ity for damage of any kind resulting from the risks innerert in the 
elect; on ^ If ansn,,ssi:on of messages 
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A70.9 

Van: 

Aan: _ 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

RE: Webinar 

woensdag 16 maart 2022 16:21:05 

jmaae001.onq 
jmage002.ong 

itnad-e003.png 
jmaae004.Dnq 

Dag 
Natuur ij prima om extra mensen uit te nodigen. 
Met vriendelijke groet, 

Van:_ — 

Verzonden: vrijdag 11 maart 202214:46 

Aan: ,m 
Onderwerp: Webinar 

Dag-, 

ik krijg het verzoek van mijn collega f- met de vraag of hij ook uitgenodigd kan worden voor het 
webinar op 29 maart. Daarnaast denkt-- dat de heren_ in_ ook wel graag uitgenodigd willen 

worden. Is dit wat jouw betreft akkoord? 

Met vriendelijke groet, 

Intergas Verwarming BV 

Europark Allee 2 

Postbus 6 

7740 AA Coevorden 

Tel. 

www.intergas.ni 

F1 aml I 0 

Disdaimer 
Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Oe Informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en Wtstuitend bestemd voor de geadresseerde. 
Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt gelieve onmiddellïjk co~ op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Gebruik van deze informate door anderen dan 
geadresseerde is verbaden. openbaarmaking, vermenigvildiging. verspreiding ~f verstrekking van deze informatie aan derden is, zonder onze toestemming, niet 
toegestaan. Intergas Verwarming BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid vroor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-
mailbericht noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen- 



A72.1 

Van: • 
/tans 

Onderwerp: 
Datum: 

Bqlagen: 

Dardd:etftfit Remeha BV hzake Wer~'tkurzame Warmee' op vrijdag 3 september 1. 
donderdag 9 september 202117-43:20 

ir~Z1Z3~ 
p~r~ Wprfri~ ourasamP Wazmtr. 03319?],ydf  

Geachte mevrouw , beste 
Geachte heer mevrouw 

Geachte heer~ beste M 
Beste Doekte,■,- en_ 

Harteljik dank voor jullie bezoek aan Remeha afgelopen vrijdag en het constructieve gesprek dat 
we gevoerd hebben. 
wj danken Techniek Nederland hartelijk voor de mogelijkheid dat dit bezoek bij Remeha plaats 

kon vinden. 
De uitvoering van de energietransitie biedt volop kansen en uitdagingen. Juist daarom is het van 
belang dat overheid en branche samenwerken om de doelstellingen te realiseren. 
Het gesprek van afgelopen vrijdag, de gevoerde discussies en de gedeelde Inzichten helpen 
mede dit vorm te geven. 
Zoals afgestemd sturen wij jullie met veel genoegen hiermee de gegeven presentatie toe. 
Mochten er naar aanleiding van ons gesprek of deze informatie behoefte zijn aan aanvullende 
informatie, neemt u dan gerust contact op. 

Wij kijken uit naar het vervolg van het werkbezoek, de totstandkoming van het actieplan 
"versnelling van de hybridisering in Nederlandp om zo een grote stapte zetten in het realiseren 
van de klimaatdoelstellingen. 
Met hartelijke groeten, mede namens-,® en 
Arthur van Schayk 
Algemeen Directeur Remeha B.V. 

E: remeha.nl 
M 

Persoonlijk assistent Doelde Terpstra 

T 
E @TecWtekNederland nl 
W technieknededand.nl 
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Remeha wil toonaangevend zijn in 
slimme thermische comfortoplossingen, 

voor eigenaren en gebruikers van 
gebouwen, met een CO2-voetafdruk 
van bijna o door slim, impactvol en 

zorgzaam te zijn. 
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S 

We zijn altijd meegegaan in de 
vAranderende wereld. 

Pionieren zit in ons DNA 

if•tffl•TAfFR!&.rsenswifR9••i1Y•1k11•IdA•náYan.Ud7i•it:t•$#r/'•6is•'i•a[•I•llF•f••.9`dd&•'•efmFBa4K•R7•• 1•71'Ca•91i'119117L 

In de jaren 50 de transitie van kolen naar centrale verwarming, 
altijd leidend met innovatieve ketels. 

CR remeha  
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Klaar .4ivoor de 
eKerrgietransitie. 

nce sur ies UndnBeinerlr5°Li III 

[ON31/Y'MPI I 

Aanbieder van duurzame oplossingen 

Paris„ France r• • 

As 

Partner bij alle klimaat- en warm watervraagstukken 
in een veranderende wereld. 

❑3 remeha  

7 

Rerfi-e!,a. 

  Meerdan 

700 
werknemers 

Trainingen: 
Meer dan 

5.000 
Jaarlijks 
getrainde 
Installateurs 
In Apeldoorn 

Vakmanschap 

1935 
sinds 'T Toonaangevendin binnenklimaat 

•lfq 
I... 

Productiefaciliteit 
in Apeldoorn 

I 

Leverancier van 

energie 
totaaloplossingen 

ER remeha  
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• Onderdeel van een sterf 
eK internationale groep, 

BDR THERMEA GROUP 

1  

 !L 

Meer dan 

6500 
werknemers 

• 

•— 

Actief in meer dan 

100 landen 

IR 
ais een van de drie 

  Strategische 
merken 

Ongeveer 

2 miljard 
jaarlijkse omzet 

ER remeha  
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'De wereld 
.0 

van energie 
verandert. 
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GASVORMIGEN ELEKTRICITEIT `,%, WARMTENETTEN 

er e wëgén'd+- -•a• ; 
`tlul•rxaamheld leiden< -°' 
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"Hoe maken we de 
energietransitie 
haalbaar, b•:,.s•„1-lbaar 
en realistisch? „ 

CR remeha 

15 

Wij maken de 
verduurzaming 
van Nederland 
mogelijk. 
Met realistische Oplossingen 
en ondersteunende tools. 

16 

8 
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De-o Wnarmtetransitie en het 
v r"kuitvoeringsplan. li 

Support voor gemeenten met Invulling RES. 

Onafhankelijk benadering mbt Vesta MAIS 
model. 

Haalbaar en betaalhaar op woning niveau. 

Vlekkenplan voor: 
• Warmtenetten 
- Hybride oplossingen 
• All-electric oplossingen 

• Quickscan: Waar is een warmtenet het imest geschikt. 

• CapEx: Kosten- en impactanalyse ten behoeve van financiering. 

• Design: Gedetailleerd warmtenet ontwerp (conform NEN7171). concrete 
mogelijkheden voor individuele gebouwen. 

• Europese financiering. 

ER remeha 
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9 

Intelligente combinatie van een cv-ketel op gas 
en een elektrische warmtepomp. 
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Voór welk woningbouwjaar 
,is hybride geschikt? t,w 

RICHRlJH --- 

Voor 2000 
HYBRIDE 

RICHTLIJN ' . '  

2010 - NU 
I OCh ELEKTRISCH 

O; reme 
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21 

ybride warante 

Bespaart gas en werkt op elektriciteit. 

• Gebruikt alleen nog gas tijdens koude dagen en voor warm water. 

Tot 70% reductie op gasverbruik. 

Ruim 2 kWh per m' gasverbruik. 

Terugverdientijd gemiddeld 7 jaar. 

Verbetering energiélabel. 

• Waardevermeerdering woning. 

Lage investering. 

• Aanvulling op bestaande cv-ketel. 

CR remeha 
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Breéd prodvctportfoho. 

14 
Elga Ace 
Split unit 

Elga Ace 
Monoblock 

ER remeha  
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12 

Elga Ace all in one 
(Hydrogen Ready) 

Hydra 
100% hydrogen 
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Hoe help jij je medewerkers 
Gas, CO, en Geld 

te besparen? 
...,......•...••. • •.....q...m. 

27 

En start met duurzaam verdienen 

0..11 r.M p✓bre.e qMM tira 

.W -MrM.rwa.•w.wMM..n -
h1..r+.w...a..0.• ...0•0•..,. 

28 
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edankt voor 
uw aandacht. 

ER remeha  
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

donderda 7 april 2022 09:40 

Commitmentmodel Hybride-era PS_JDK_TNL_NVI.pptx 

Commitmentmodel Hybride-era PS_JDK_TNL_NVI.pptx 

1 



A73.10 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

•woen sdaci Tdecember 2021 14:33 

@bynex.nl; )' 

RE Kensrn mmaaken over zachte kant hybride 

Brainstorm hybride warmtepomp zachte kant.pdf 

Beste allen, 

Morgen is de bijeenkomst over de zachte kanten van hybride. fluit wat later aan.- (TNO) heeft ook 

aangegeven ook langer in de call te blijven als daar behoefte aan is. 

heeft wat voorbereid om aan te geven waar TNO al ervaring in heeft. We zullen in het gesprek dus zorgen dat 

zowel~ als- dat goed kan meekrijgen. 

Een tijdje geleden hebben we een brainstorm gehad met vragen over de zachte kant van hybride. 

In de bijlage zit de brainstorm van een tijd geleden en onderstaand is daar een samenvatting van. 

Vragen Bewonerskant: 
Komen tot keuze voor pomp 
Twijfels wegnemen 
Goed installatieproces 
Hoe en wanneer benader je bewoners het best? 

Vragen Installateurs 
Hoe zorgen dat bewoner ja zegt tegen offerte? 
Welke marktaanpak werkt bij installateurs? 
Businesscase voor installateurs 
HWP-installateurs (zij-instroom, ZZP, ) 

Overig: 
Hoe communiceer je duidelijk over HWP? 
Wat kunnen gemeenten met HWP? 
Welke andere kanalen zijn er om HWP te introduceren? 

Tot morgen I 

Van: 

Verzonden: donderdag 2 december 202118:04 

Aan: 

CC• 

;_@bynex.nl; 

Onderwerp: Re: Kennis  maken over zachte kant hybride 

Beste • 

Ik shot dan rond 10:30 aan. Aangegeven dat ik niet voor 10:30 kan wegens een privé afspraak. Beginnen 
polie dan alvast. Heb wel de mogelijkheid om ook even na te zitten, wellicht handig! 

1 



Persoonlijk namelijk de verwachting dat de input vanuit TNO vooral bij onze achterban moet landen, en 

binnen onze voorzieningen die wij vanuit Techniek NL ontwikkelen richting de installateur. Kan dit mis 

hebben. 

Groet, 

Outlook voor iOS downloaden 

Programmamanager 

— P.-Techniek 
1 Nederland 

T 
M 
E —@TechniekNederland.nl 
W technieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: Thursday, December 2, 20214:30:11 PM 
Aan: PTechniekNederland.nl>;_@bynex.nl—O)bynex.nl>; 

@tno.nl> 
CC: _@ minbzk.nl> 

Onderwerp: Kennis maken over zachte kant hybride 
Wanneer: donderdag 16 december 202110:00-11:00. 
Waar: Webex 

Dank voor het snel reageren, bij deze een datuml 

_ kan vertellen waar TNO ervaring op heeft en mee bezig is. Vervolgens kunnen we met elkaar bekijken of dit 
aanknopingspunten geeft om gezamenlijk op te pakken. 

Met vriendelijke groet, 

Van: (cDTechniekNederland.nl> 

Verzonden: donderdag 2 december 202114:34 
Aan: •a bvnex.nl; Pminbzk.nl>; 
CC: @minbzk.nl> 

Onderwerp: Re: Kennis maken over zachte kant hybride 

Vanuit mijn kant dan de aanvulling op mogelijkheden 

Maandag 13 december: ochtend niet: middag na 15u 
Dinsdag 14 december: 09-10u: na 12:30 
Woensdag 15 december: gehele dag 
Donderdag 16 december: vanaf 10;45-13u. 

L@tno.nl> 

Outlook voor iOS downloaden 

2 



Pro - rammamana - er 

M 
E -@TechniekNederland.nl 
W technieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

Van:_@bvnex.nl ~@bvnex.nl> 
Verzonden: Thursday, December 2, 20212:25:54 PM 
Aan: @minbzk.nl>;-

@tno.nl> 
CC: Ominbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Kennis maken over zachte kant hybride 

Hallo 

Mijn mogelijkheden: 

Maandag 13 december: ochtend 
Dinsdag 14 december: ochtend 
Woensdag 15 december: niet 
Donderdag 16 december: ochtend. 

Met vriendelijke groet, 

@TechniekNederland.nl>; 

NVI 

Van:-
Verzonden: donderdag 2 december 202114:02 
Aan: 0TechniekNederland.nl>; 

@tno.nl> 
CC: @ minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Kennis maken over zachte kant hybride 

@bvnex.nl; 

Beste allen, 

ik heb geen reactie gehad op deze mail. Ik heb een paar verse data voor jullie om op te reageren. 

Wie kan op deze dagen en hoe laat? 

Maandag 13 december: 
Dinsdag 14 december: 
Woensdag 15 december: 
Donderdag 16 december: 

Groet, 

3 



Van:— 
Verzonden: donderdag 25 november 202115:45 
Aan: • TechniekNederland.nl>; 

Rtno.nl> 
• minbzk.nl> CC: 

Onderwerp: Kennis maken over zachte kant hybride 

Beste en 

CDbvnex.nl>; 

Laten we een afspraak maken waar we elkaar kunnen ontmoeten over de hybride warmtepomp. Zoals eerder 
aangegeven heeft TNO kennis over het gedrag van bewoners wat mogelijk waardevol is voor onze activiteiten. 

Ik stel een aantal data voor, kunnen jullie je naam en eventueel tijd achter de data zetten die jullie uitkomen? 

Woensdagochtend 1 december: 
Woensdagmiddag 1 december: 
Donderdagochtend 2 december: 
Donderdagmiddag 2 december: 
Maandagochtend 6 december: 
Dinsdagochtend 7 december: 
Dinsdagmiddag 7 december: 
Woensdagochtend 8 december: 
Woensdagmiddag 8 december: 

Groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directoraat Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 
Directie Bouwen en Energie 
Programma. Aardgasvrije wijken 
Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EA l Den Haag 

M 

Dit bericht kan Womiaf>e bevatten die niet voor u is bestemd. Inden u niet de geadresseerde bent of dist bericht abus➢eve lh j}c aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te mekten en het bericht te verwiKieren. De Staat aanvaardt geen aanspraket jldheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risieds verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee or if this message was sent to you by reistake, 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 
etecboric transmission of messages. 

— De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. — 

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

Vergaderingnummer (toegangscode): 

Wachtwoord voor vergadering 

deelnemen aan ver4aderïnq 

4 



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

Deelnemen via telefoon 
Netherlands Toll 
United States Toll 

gemene fnoeinummers 

Deelnemen via e ng 
Kies ■ U kunt oo.Msteemof 

gaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft 5kype voor Bedrijven 

Kies Wvnc.webex.com 

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

Hebt u hulp nodig? Ga naar http,flhelp.webex.com 

fait bericht kan informatie bevatten die niet voor u is gestemd. Inden u riet de geadresseerde bent of dit inricht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
ver~ dat aan de atom de 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 beríehten. 
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. 

5 



A73.3 

Van: 
Verzonden: ag ~ 022 08:51 

Aan:';~vn 
Onderwerp:  

); 

Hl allen, 

Volgens mij moet Rob letten op de 1711a om ca 16:00 richting Polen. Met de MCKE in de ochtend komen we dan op 
ca van 14:00 tot 16:00. 
De 21" kan Ik niet op het moment dat_ kan. 

Ik kan op: 
Vandaag: voor 11 uur, en tussen 16:30 en 17:30 
21 april: tussen 10 en 12, van 13:30 tot 14:30. 

Groeten 

W 

Van• 

Verzonden: zaterdag 16 april 202217:32 

Aan: ) ;• 
Onderwerp: Re: Bespreken vervolg BO hybride WP 

Beste ■, 

Ik zou donderdagmiddag 21 april van 14:30-17:00 digitaal kunnen. 
De exacte datum voor de VSK is: 
17 mei 15:50-18:00 

Optie 2 is J 18 mei van 15:50-18:00 
Optie 3 is 19 mei van 15:00-17:00 

Indien dit alles niet lukt organiseren we graag separaat een oploop waarin we een moment tussen 
installateurs, fabrikanten en bewindspersonen kunnen voorzien. 

Groet 

Outlook voor iOS downloaden 

M 
E -@TechniekNederland.ni 
W technieknederland.ni 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

1 



Van: Oa minezk.nl> 

Verzonden: Friday, April 15, 2022 2:17:44 PM 

Aan: 

Ca•minbzk.nl 

@TechniekNederland.nl>; 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: Bespreken vervolg BO hybride WP 

Dag allen, 

(o)bvnex.nl>; 

N.a.v. het BO hybride warmtepomp van gister lijkt het mij nuttig om volgende week samen een overleg te 
plannen. Hieronder enkele opties, ik hoor graag wanneer het jullie schikt: 

19 april: tussen 10:30-14:00 116:30-17:30 
20 april: 13:30-14:30 
21 april: 10:00-12:00 / 13:30-17:30 

o.a. bespreken volgende onderwerpen: 
- Inzet VSK 
- Punt van waterzijdig inregelen (wat is hier op korte termijn mogelijk) 

kun jij voor de volledigheid nog een keer delen wat nu het exacte moment voor VSK is? Dan 
ga ik dit direct navragen, gezien agenda MKE. 

Groet, en fijn paasweekend, 

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

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

z 



A73.4 

Van. 

Aan: 

cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Z 
RE: bestuurlijk overleg hybride warmtepompen met min VRO en K&E op 14 april van 17:00-18:00 
woensdag 6 april 2022 13:37:31 

Hoi 
Ik zag at voorkeur heeft voor voorafgaand, hoop dat dat voor jou ook oke is. 
Ik plan vast wat in. 
Groeten, 

Van: 

Verzonden: woensdag 6 april 2022 11:48 

Aan: 

CC: }' 
Onderwerp: RE: bestuurlijk overleg hybride warmtepompen met min VRO en K&E op 14 april 

van 17:00-18:00 

Hallo, 

Wat mij betreft prima, Wellicht is het handig om het aansluitend te doen, dan zijn we ook door 

de getallen en scenario's heen gegaan. 

Groeten, 

Van: 

Verzonden: woensdag 6 april 2022 10:00 

Aan: Pbynex.nl>; 

(@TechniekNederland.nl> 

Ca)minezk.nl>CC: 

Onderwerp: FW: bestuurlijk overleg hybride warmtepompen met min VRO en K&E op 14 april 

van 17:00-18:00 
Hi , 
Hebben ju ie morgen voorafgaand of direct na het overleg over de getallen van 10:00-11:00 
even tijd om dit overleg voor te bespreken? 

@ 
Groeten, 

kan jij bevestigen dat Doekle de 14de aanwezig kan zijn? 

Van: 

Verzonden: maandag 4 april 2022 14:58 

Aan:'Henk Sijbring' 

@TechniekNederland.nl' 

CC: 

(@TechniPkNederland.nl>; 

(@TechniekNederland.nl> 

(a)minezk.nl>; (@ bynex.nl> 

Onderwerp: bestuurlijk overleg hybride warmtepompen met min VRO en K&E op 14 april van 

17:00-18:00 
Hi allen, 
Het bestuurlijk,overleg over de versnelling hybride warmtepompen kan plaatsvinden op 
Donderdag 14 april van 17.00 tot 18.00 uur via Webex. 
Zowel Hugo de Jonge als Rob Jetten hebben op dat moment tijd in de agenda. 
Kunnen jullie z.s.m. laten weten of jullie en de CEO's van Remeha, Intergas en Itho op dat 
moment aanwezig kunnen zijn? 
Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bouwen en Energie 

DG Volkshuisvesting & Bouwen 

Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 1 Zuid-20e etage 



Postbus 20011 1 2500 EZ 1 Den Haag 
T _ _. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bencht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel 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



A73.5 

Van: 

Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

on erdag 25 maart 2021 14:17 
5.12.e @bynex.nl, 5.1.2.e 5.1.2.e 

RE ort verslag van de teams-meeting vanmorgen. 

5.1.2.e 5.1.2.e 

Hi allen, 

en ik hebben even een ruwe inschatting van de verschillende kosten gemaakt. Ik heb een overzicht van 
e ragen en partijen nodig om goed het gesprek met onze juristen te kunnen voeren. 

Onderstaand overzicht is dus nadrukkelijk niet een hard kader of een eindbeeld. 

Rapportage bij pilot gebeurt over totale bestand. Data zijn geanonimiseerd (dus niet terug te leiden naar bepaalde 
deelnemers), maar wei specifiek naar woningtype, Installatie, installateur, etc. 

Kennisplatform: 
- Startsubsidle BZK, daarna gedragen door fabrikanten en/of installateurs. Staat open voor alle serieuze 

deelnemers. Geen economische activiteiten (dus geen verkoop. gerichte advisering, etc). Goede link met 
overheid en andere relevante partijen. Opbouw platform: E 

- Codrdineren pilot: E 5.12-1 (tooi en hardware voor dalanalyse) plus CHIEEMfte's). Eén aanspreekpunt 
voor informatieverzameling naar de consument. Vraag: Is dit al onderdeel van eerdere plannen voor het 
platform of additioneel? 

Verzamelen data bij consument: • 
- Kost E EMEper woning, waarvan E meihardware, rest installatie en -service. Hardware wordt maar door 

één partij gemaakt. Installatie kan door meer partijen maar er is een voorkeur om dit door één partij te 
laten doen. 
BIJ 200 woningen: E moor hardware, E 5.1.2•f voor installatie (eventueel uit te voeren door 
meerdere partijen). 
Nu 5-6 deelnemende fabrikanten. Bij 40 woningen per fabrikant: ca E 5.1.2.1 voor dataverzameling 

Incentive voor consument: 
- hoogte bedrag nog nader bepalen. Voorkeur om dit via de fabrikant / installateur aan de consument te 

geven zodat deze geen extra stappen hoeft te zetten. 
Bedrag moet niet te hoog worden, eventueel een ludieke actie. 

Mogelijk additioneel: E 5.1.2.f 

- Optie voor fabrikanten die nu nog niet aangesloten zijn om mee te doen. Max 5 spelers, bij 10 woningen 
per speler komt dit op 50 sets a er set. 

Verder heb ik gesproken met mensen van de Energleloketten en Winst uit je Woning. 
Beide partijen verzorgen in opdracht of in samenwerking met gemeenten ontzorging van consumenten bij 
verduurzaming en hebben ook specifieke acties op hybride. Belde zijn zeer bereid om mee te denken en als 
intermediair naar de consument te fungeren. 

Energieloketten: 
- Werken met één lokale installateur (geselecteerd op kwaliteit In overleg met de gemeente), die bepaalt 

ook welke merk wordt geinstalleerd. Er loopt nu een actle in Bergen op Zoom 
. (https://regionaalenerglefoket.nilbercien-op-zoomlindebuurt/prolecten/hvbride-warmtepomp-actie-
bereen-op-zoom) en er staan er nog 10-15 op de rol. 
De installateur voert het keukentafelgesprek, kijkt ook wat er precies kan In de woning. 
Aanbod om In een volgend webinar een korte poll doen om de bereidheid van mensen om mee te doen 
met een pilot te testen. 
We moeten goed kijken hoe we het aanbod (ramen; En te mooi aanbod kan ervoor zorgen dat mensen 
afstappen van het idee om een hybride te installeren als ze niet mee mogen doen met de pilot. Advies: 
begin met iets ludleks (bon voor de Efteling, rondleiding bij de fabrikant). 

- Deelname aan de pilot Is ook voordeel voor de consument, zijn apparatuur wordt zeker goed Ingeregeld. 

1 



Winst-ult je woning: 
- Werken met (bijna) alle grote fabrikanten en met één installateur. Ze willen wel uitbreiden naar lokale 

Installateurs maar willen daarbij sterk sturen op kwaliteit. 
Eigen personeel bezoekt de potentiele klant, kijkt wat er precies kan en zorgt voor de offerte op maat. 
Zijn nu bijv. actief In Den Haag met een aanbod voor hybride (250 aanvragen van burgers, 35 
opdrachten) er volgen er nog anderen. 
ISDE Is al riant, vraag Is wat nog nodig is. Als je extra middelen wilt geven Is E 100 te weinig tov ISDE, 
dan zou E 500 eerder logisch zijn. Meer Is wsl niet nodig. 
Optie Is om In algemene aanbiedingsbrief een alinea op te nemen dat deze actie loopt, andere Ideeén zijn 
ook bespreekbaar. 
Daarnaast aanbod om In de eigen database een uitvraag uit te zetten onder mensen die wet en die niet 
voor een hybride hebben gekozen. Kan eventueel In koppeling met een uitvraag om de slimme meter uit 
te mogen lezen. Aandachtspunt: zorg dat het makkelijk Is voor mensen en dat je ze een beetje motiveert. 

Groeten, 

Van: 5.1 Ze @bynex.nl 

Verzonden: dinsdag 23 maart 202114:41 

Aan: ) ; 5.1.2e 5.1.2.e 

Onderwerp: kort verslag van de teams-meeting vanmorgen. 

Beste dame en heren, 

Ik heb weer kort wat notities gemaakt, zij bijgevoegd document. 

Met vriendelijke groet, 

( 5 2e r 5.1.2.e ) 

2 



A73.6 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

donderdag 

V 
september 2021 10:17 

@bynexnl'; 

Onderwerp: 

Hoi _, allen, 

Goed plan! 

Groeten, 

RE Status demoproject hybride 

Van: . @bynex.nl 
Verzonden: donderdag 16 september 202110:02 
Aan: 
Onderwerp: Status demoproject hybride 

Goedemorgen, 

Het is in de vakantieperiode even stil geweest rond het demoproject. Niettemin is er erg hard gewerkt om het 
project te kunnen starten. Ik zou graag een meeting beleggen om jullie weer even helemaal op de hoogte te stellen 
van waar we staan, wat er inmiddels georganiseerd is en hoe het met de hardware staat. 
Verder denk ik dat we met de start van de harde kant van het project ook een begin kunnen maken met de softe 
kant. Ik zou willen voorstellen dat we het gesprek daarover weer op gang brengen en proberen dit concreet te 
maken. 

Wat is jullie mening? 

Met vriendelijke groeten, 
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A73.7 

Van: 

Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Datum: 

Bijlagen: 

Wbvnex.ni",. 
"Henk Sijbring"  

RE: Agenda BO hybride WP as donderdag 
dinsdag 12 april 2022 09:41:11 

Z C+ iltechnieknederland.ni 

Bestuurliik overleg hybride warmteoomoen.doo( 
giilaoe 1- commitmentmodel hybride warmteoomD f0031.Dotx 

Prioriteit: Hoog 

Hi allen, 
Bijgaand de laatste versies van de agenda en het commitmentmodel (met de aanvullingen van 

A s i niets van jullie hoor, stuur ik deze om 12:00 uit naar de deelnemers. 
Groeten, 

w  
Van: @bynex.nl 

Verzonden: maandag 11 april 2022 12:00 

Aan: )' ; @technieknederland.n1 

CC: ;'Henk Sijbring' 

Onderwerp: RE: Agenda BO hybride WP as donderdag 

Hallo, 

Met een paar aanvullingen vanuit ons. 

Groeten, 

Va n: ) 

Verzonden: maandag 11 april 2022 10:03 

Aan: @technieknederland.nl' (@technieknederland.nl>; l@bynex.nl  

CC: Pminbzk.nl 

Onderwerp: Agenda BO hybride WP as donderdag 

Urgentie: Hoog 
Hoi~ en 
Zoa s esproken vin en jullie in de bijlage de agenda voor het overleg van as donderdag, incl. 
een ingekorte versie van het commitmentmodel. 
Graag z.s.m. jullie reactie op de stukken. Onze interne deadline voor het aanleveren van de 
stukken is vandaag 16:00. Lukt het voor 12:00 vandaag hier op te reageren? [ ps. Excuus voor 
de korte deadline..] 
Groet, 

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

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

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

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

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

verzenden van berichten. 

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

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

are requested to inform the sender and delete the message. 

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

risks inherent in the electronic transmission of messages. 



A73.8 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Ministerie van BZK 

Turfmarkt 147 

Den Haag 

Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Contactpersoon 

JIJM en 

agenda 

Vergaderdatum en - tijd 

Vergaderplaats 

Deelnemers 

Bestuurlijk overleg hybride warmtepompen 

14 april 2022 18:00 

Webex 

Hugo de Jonge, Rob letten, Doekle Terpstra, Henk , 

Sijbring, Peter Cool, Arthur van Schayk, Peter van 

Gameren,- 

w of 
@minbzk.nl 

Datum 
11 apnl 2022 

Ken merk 

Bijlage(n) 

1 

Voorzitter overleq: Hugo de Jonge 

1. Opening en mededelingen 

Voorstellen deelnemers 

2. Aanleiding en doel overleg ( bijlage 1) 

Om het aantal geïnstalleerde hybride warmtepompen op te schalen is het nodig 

om als fabrikanten, installateurs en Rijk gezamenlijk op te trekken en afspraken 

te maken over de inzet. 

Ter bespreking 

• Fabrikanten (toelichting Henk Sijbring, Peter van Gameren, Arthur van 

Schayk en Peter Cool) zorgen onder andere voor het vergroten van de 

productie, vereenvoudigen van de installatie en standaardisatie. 

• Techniek Nederland (toelichting Doekle Terpstra) zorgt onder andere voor 

vergroting van het aantal installateurs middels scholing en voorlichting 

over hybride warmtepompen. 

• Het Rijk (toelichting Rob letten) zorgt voor stimulering middels 

communicatie en subsidiëring en een helder eindbeeld middels het 

vooruitzicht van normering. 

3. Tekst voor Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving 

Voorstel is om in de brief'Programma versnelling verduurzaming gebouwde 

omgeving' onderstaande tekst op te nemen m.b.t. normering van 

verwarmingsinstallaties. In deze brief wordt verder ook ingegaan op de afspraken 

in het actieplan hybride warmtepompen (onder andere gezamenlijke 

communicatie en monitoring) en de beschikbaarheid van middelen voor 

subsidiëring tot en met 2030. 
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Ministene van BZK 

Datum 

11 apnl 2022 

Kenmerk 

Ter bespreking: overeenstemming over tekst over helder perspectief hybride 

warmtepompen en afspraken over versnelling. 

Helder perspectief: normerïnq en informatievoorziening  
Het stellen van een heldere norm voor warmte-installaties biedt leveranciers, 
installateurs en woning- en gebouweigenaren een duidelijk perspectiefbij 
vervanging de cv-ketel. De inzet is om in 2026 bij vervanging van de cv-
installatie hogere eisen te stellen aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties, 
mits de techniek geschikt is voor de woning of het gebouw. De eerder in deze 
brief genoemde voorgenomen eisen aan energielabels voor koop- en 
huurwoningen dragen er bijvoorbeeld aan bij dat voor meer en meer woningen 
en gebouwen een hybride warmtepomp (combinatie van cv-ketel en 
warmtepomp) een logische oplossing is, maar er is ook ruimte voor andere 
duurzame technieken. De prestatie-eis zal gaan gelden bij vervanging van de 
installatie in situaties waarbij het duurzame alternatief economisch, technisch en 
functioneel haalbaar is. Bij het bepalen van het exacte moment van invoering en 
de vorm en maatvoering van de eis zal rekening worden gehouden met de 
productie- en arbeidscapaciteiten de prijsstelling in de markt. Hiervoor zijn 
afspraken gemaakt met installateurs (Techniek Nederland) en fabrikanten 
(vertegenwoordigd door de Nederlandse verwarmingsindustrie), die er voor 
moeten zorgen dat er voldoende productie- en installatiecapaciteit zal zijn bij de 

4. Afspraken voor vervolg 
• Belang gezamenlijk uitdragen dat de hybride warmtépomp het "nieuwe 

normaal" wordt: verzoek van sector tot deelname aan de Vakbeurs 
Sanitair en Klimaat. 

• Overige aandachtspunten vanuit deelnemers overleg 

5. Afsluiting 
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A73.9 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: ins " 19 apn 2022 11:17 

Aan: @bynex.nl , 
Onderwerp: RE: Bespreken vervolg BO hybride WP 
Bijlagen: Commitmentmodel hybride warmtepomp 190422.pptx 

Dag alien, 

Hierbij de laatste versie van de slides die ik op mijn computer heb staan. Er is -voorafgaand het BO van vorige week-
vooral gesleuteld aan slide 3 en 4. 
Zoals besproken: uiterlijk donderdag 12:00 heeft iedereen zijn/haar reflectie gedeeld zodat we donderdagmiddag 
een volledige versie hebben. 

Groet, 

Van:_@bynex.nl 
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 09:08 
Aan• '• '• 
Onderwerp: RE: Bespreken vervolg BO hybride WP 

• 

Hallo allemaal, 

Ik ga wat schuiven, vanochtend tussen 10:30 en 11:00 gaat mij dan ook lukken. 

Groeten,_ 

Van• 

Verzonden: dinsdag 19 april 2022 9:04 

Aan: minbzk.ni>; 

CcDbvnex.nl> 

Onderwerp: Re: Bespreken vervolg BO hybride WP 

Hoi., 

minezk.nl>; 

Ik heb vanochtend van 10:30-11:00 én Donderdag van 10:00-10:30, wat schikt in ons beider tijdschema's. 

Lukt daarbuiten helaas ook niet te schuiven. 

Goed om even te bespreken of dinsdag 17 mei 14:00 -16:00 op de VSK dus beider Ministers ook kan schikken. 

Groet, 

Outlook voor i05 downloaden 

P.-Techniek 
Nederland 



T 

M 

E @TechniekNederland.nl 

W tech nieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 

3447 GG Woerden 

Van:  - CcDminbzk.nl> 
Verzonden: dinsdag, april 19, 2022 8:50 AM 
Aan: C«• TechniekNederland.nl>; 

Ca•bvnex.nl> 
Onderwerp: RE: Bespreken vervolg BO hybride WP 

Hi allen, 

@ minezk.nl>; 

Volgens mij moet Rob Jetten op de 17de om ca 16:00 richting Polen. Met de MCKE in de ochtend komen we dan op 
ca van 14:00 tot 16:00. 
De 215te kan ik niet op het moment dat_ kan. 

Ik kan op: 
Vandaag: voor 11 uur, en tussen 16:30 en 17:30 
21 april: tussen 10 en 12, van 13:30 tot 14:30. 

Groeten 

Van: (cDTechniekNederland.nl> 
Verzonden: zaterdag 16 april 2022 17:32 
Aan: .@minezk.nl>;— 

@minbzk.nl> 
Onderwerp: Re: Bespreken vervolg BO hybride WP 

CaDbvnex.nl>; 

Ik zou donderdagmiddag 21 april van 14:30-17:00 digitaal kunnen. 

De exacte datum voor de VSK is: 
17 mei 15:50-18:00 

Optie 2 is 18 mei van 15:50-18:00 
Optie 3 is 19 mei van 15:00-17:00 

Indien dit alles niet lukt organiseren we graag separaat een oploop waarin we een moment tussen installateurs, 
fabrikanten en bewindspersonen kunnen voorzien. 

Groet, 

Outlook voor iOS downloaden 

G 
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O 

T 

M 

E -@TechniekNederland.nl 

W tech nieknederland.nl  

Korenmolenlaán 4 

3447 GG Woerden 

Van: @minezk.nl> 

Verzonden: Friday, April 15, 2022 2:17:44 PM 

•ominbz1k, 

@TechniekNederland.nl>; 

nl $áminbzk.nl> 

Onderwerp: Bespreken vervolg BO hybride WP 

Dag allen, 

C@bynex.nl>; 

N.a.v. het BO hybride warmtepomp van gister lijkt het mij nuttig om volgende week samen een overleg te plannen. 

Hieronder enkele opties, ik hoor graag wanneer het jullie schikt: 

19 april: tussen 10:30-14:00 / 16:30-17:30 

20 april: 13:30-14:30 

21 april: 10:00-12:00 / 13:30-17:30 

o.a. bespreken volgende onderwerpen: 

- Inzet VSK 

- Punt van waterzijdig inregelen (wat is hier op korte termijn mogelijk) 

, kun jij voor de volledigheid nog een keer delen wat nu het exacte moment voor VSK is? Dan ga 

ik dit direct navragen, gezien agenda MKE. 

Groet, en fijn paasweekend, 

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

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

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

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

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

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

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

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

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

verzenden van berichten. 

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

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

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakel Ikheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 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 
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A74.1 

Van: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Actiep n 0.99; reactie/ Red flags voor 15 maart aanstaande 
woensdag 2 maart 2022 16:32:18 

- A :•.. n hybride+ ve~ (vrrsie`0.99 02032022),pdf 
tjom 
l'- 

rcafir i A~ N~ mtasd owr~ 25 f 4v 2022 ~ rkir% 
tN hybride vmrmte lww telaal r~ 251~. 202? Nvdï  

Beste allemaal, 

bijgevoegd: 
1. de versie van het Actieplan dat kan worden voorgelegd aan ieders achterban 
(indien nodig) voor een akkoord om naar de uitvoeringsfase te gaan. De nadere 
inrichting voor die fase gaat ondertussen beginnen. De vraag voor nu is of er 
inhoudelijke Red Flags zijn, waardoor we die stap nog niet met elkaar kunnen 
maken. Deel Red Flags actief met de groep voor 15 maart aanstaande. Kort 
daarop (op dit moment gepland voor 17 maart) volgt een moment om deze te 
bespreken, maar alles wat daarvoor kan worden aangepakt komt natuurlijk de 
voortgang ten goede. 
2. het samengestelde werk van alle aangeleverde input rondom communicatie. 

en ik delen dit nu ter kennisgeving aan jullie. Het kan bruikbaar zijn om 
een beeld te schetsen van hoe communicatie o ebouwd aat worden. De regie 
op het communicatie lan wordt o epakt voor (Techniek 
Nederland) en (Milieu Cen aa). Lid coördineren het 
communicatiep an met e communicatiegroep (jullie communicadoS). Ik ben 
daarbij de linkingpin om inhoudelijke vra~tebseantwoorden en waar nodig 
voor te leggen aan de Projectgroep.organiseren een 
volgendeonlinebijeenkomstmetdecoe input te bespreken, 
het communicatieplan een stap verder te brengen en procesafspraken te maken. 

Met vriendelijk groet, 

De klant centr•~ekiep.ni transitle 

-• 



A74.10 

Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

AgendWen a ten  Werksessie 4 Ache plan HWP 
vrijdag 5 november 202113-43-41 

AWnda Werk~ 4 Actieplan Hybride Warmte R-11-7071 rkXX 
Actieplan HWP versre 0 7 R novrmber 7071_rá 
Verna ffw aartoelrverde noynn micobea~ty~ per Partij don( 

Hallo allemaal, 

Bijgevoegd de agenda en documenten voor de sessie van aanstaande maandag (8-11). 

Afgelopen dagen hebbeW en ik gewerkt aan een eerste versie van het actieplan, obv 
teksten die jullie eerder heb-Sen aangeleverd. Naar eer en geweten hebben wij geknipt, 
geplakt en gebreid. Wij zijn benieuwd naar jullie reacties, maar bovenal het verzoek dit 
document voor het overleg tot je te nemen t.b.v. een constructieve samenkomst. 

Tot maandag allemaal. 

Met vriendelijk groet, 

De klant centraal In de energietransitie 



A74.11 

Van: 

Aan: * a 

Onderwerp: 

Datum: 
Bijlagen: 

RE: Contact;msonen Convrwi ratje Acsieptan M~ 

wijdag 11 februari 207213:2453 
irmaefflIZOD 

Bijgaand met email adresvan 

Groeten, 

Van: 

Verzonden: vrijdag 11 februari 202212:13 
Aan: ;—NVDE; 

Onderwerp: Contactpersonen Communicatie Actieplan HWP 

Hi allemaal, 
Willen jullie per omgaande reageren (naar mij en 
contactgegevens de juiste zijn? 

) of onderstaande personen en 

En van en~ mis ik nog mailadressen. 
Organisatie Naam I Email 

Techniek Nederland 

Vereniging 
Warmtepompen 

Natuur & Milieu 

Netbeheer Nederland 

Milieu Centraal  

Ministerie BZK 

Ministerie EZK 

natechniPknPdPriand.nl 

nvriP.nl 

reas.R 
nerarmi rgsirldl tStr2A, ri 

(wwarmte-pomoen.rf 

0natuurpnmilieil,pj. 

r 0netbeheernederland.ni  
,en•.•  

miliQucpntraal nl, 

,■—Omlrpzkni  

jminbzk.n•  

Met vriendelijk groet, 

De klant centraal In de energietransitle 
()eklep.nt



A74.12 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

v 

@bynex.nl 

2 a rli 2022 09:44 

Y: `': : • NVDE'; 

Y; 

Onderwerp: RE Kader breedte hybride techniek en focus 

Hallo., 

Het gaat om een bivalent systeem (dus 2 opwekkers), een stand alone warmtepomp is dat niet en dus wordt die 

vergelijking ook niet gemaakt. De lol van hybride is nou juist het combineren van 2 technieken op dusdanige wijze 

dat ze efficenter zijn dan beide in hun eentje, en ja een hybride is in de toepassingsgebied van een hybride beter dan 

een alt electric omdat die bij slechtere condities (grofweg bij buitentemperaturen van 0°C of lager)slechtergaat 

presteren en het op CO2 en geld verliest van de HR ketel. Dat komt omdat bij die slechtere condities de COP onder 

de breakeven COP daalt. (PER van centrale wordt gewoon meegewogen). Ik kan wet een keer wat COP curves met 

de groep delen als jullie dat leuk vinden, dan kan je deze effecten snel doorzien. 

Het doel is wat mij betreft niet een perfectie definitie te maken, dan hebben we een heel A4 nodig en dat schiet het 

doel voorbij. Volgens mij moeten we een tekst kiezen die het huidige doel dient: wat verstaan we onder hybride 

binnen het kader van het actieplan, voor dat doeleinde kan ik met je voorstel leven. 

Groeten, 

Van: ) 

Verzonden: donderdag 14 april 202215:38 

Aan: -' ; NVDE ; 

Onderwerp: RE: Kader breedte hybride techniek en focus 

Dag allen, 

Hierbij een suggestie voor de tekst (zie hieronder). Reden hiervoor is dat je uit de huidige tekst (namelijk: 

"effidënter te zijn dan belde componenten separaat'1 kunt interpreteren dat een hybride variant efficiënter is dan 

een standalone warmtepomp. 

Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die samenwerkt met een tweede warmteopwekker met het doel om 

warmte te leveren aan de woning. Het is dus een bivalent systeem waarvan 1 van de technieken een warmtepomp is 

en dat'áls doel heeftimom een woning op een efficiëntere  (c.Q.n • dui•z rma) manier te verwarmen t.o.v. dé huid g r 

gcsk eL Binnen dit actieplan beperken wij ons tot de individuele systemen waarbij een warmtepomp wordt 

gecombineerd met het gebruik von een gastoesteL 

Groet, 

Van: @natuurenmilieu.nl> 

Verzonden: donderdag 14 april 202215:04 

Aan: @eklep.nl>• 

@nvde.nl>; 

 • enexis.nl>;- NVDE 

@minezk.nl>; 
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@netbeheernederland.nl> 

@bynex.nl>; 

(cDbijkerk.us; 

@minbzk.ni>; 

@technieknederland.nl> 

Onderwerp: RE: Kader breedte hybride techniek en focus 

Ha allen, 

Wat mij betreft een prima tekst. 

Met vriendelijke groet, 

@hbb.nl>; 

P rvo. n I>; 

Aanwezig: 

Natuur & Milieu 

Postbus 1578 13500 BN Utrecht 

Arthur van Schendelstraat 600 13511 MJ Utrecht 

T:- 1 E:-Pnatuurenmilieu.nl 1 W: www.natuurenmilieu.nl 
Investeer in de toekomst, steun Natuur & Milieu  

#..Win %Io 

Van: (cDekiep.nl> 

Verzonden: donderdag 14 april 2022 12:05 

Aan: @natuurenmilieu.nl>; 

@nvde.nl>; 

(a)netbeheernederland.nl>; 

(@ bvnex. n I>; 

@technieknederland.nl> 

(c•minezk.nl>; 

(u•minbzk.nl>; 

@enexis.nl>;- NVDE 

Phbb.nl>; 

P rvo. n I; = 

Onderwerp: Kader breedte hybride techniek en focus 

Opnieuwe goedemorgen allemaal, 

Hierbij het tekstvoorstel om in een aanvullend kader op te nemen in het Actieplan. Geschreven door-

(NVI) en reeds met goedkeuring van 

opgenomen in de notulen van 4-4. 

(VWP en NVDE). Herkomst de wens voor een kader is 

Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die samenwerkt met een tweede wormteopwekker met het doel om 

warmte te leveren aan de woning. Het is dus een bivalent systeem waarvan 1 van de technieken een warmtepomp is 

en dat tot doel heeft het beste van beide technieken te combineren en daardoor efficiënter te zijn dan beide 
componenten separaat kunnen zijn. Binnen dit actieplan beperken wij ons tot de individuele systemen waarbij een 

warmtepomp wordt gecombineerd met het gebruik van een gastoestel. 

Bij geen bezwaar van de andere partijen kan dit toegevoegd worden in het Actieplan. 

Graag uiterlijk aanstaande maandag een reactie. Heel praktisch: Ik ga na dinsdag twee weken op congress en op 

vakantie, en bij akkoord kan ik het stuk daarvoor nog verwerken. 

Wanneer dit niet mogelijk ook graag laten weten. 

z 



Met vriendelijk groet, 

elciep»► 

De klant centraal in de energietransitie 
Paekiep.nl 

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

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

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

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



A74.13 

Van: @verwarmingsindustde.nl> 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

maan a 11 a n 2022 1' :`1 

RE Me o ie inzice vervvachten rendement " 

Hallo 

Ik zie geen verschil met de tekst van vorige week, klopt dat? Zoals aangegeven is dit wat ons betreft akkoord. 
De NA mag hier zowel als actienemer als kartrekker worden genoemd, andere actienemers die mee willen doen 
juichen we van harte toe. 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: maandag 11 april 202212:10 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Methodiek voor inzicht in te verwachten rendement 

Dag~ en 

Onderstaand een aangepaste tekst die ik heb gemaakt n.a.v. de reactie van 
1) Vraag aan beide: vinden jullie elkaar met onderstaande tekst? 
2) Indien akkoord; wie zijn de Actienemers en wie is de Katrekker? 

Methodiek voor Inzicht in te verwachten rendement 
Er is nog onvoldoende inzicht bij welke toepassing welke installatie optimaal functioneert. Of te wel welk rendement 
mag van welk 'product binnen de totale installatieomgeving'(bijvoorbeeld woningtype, afgiftesysteem, type 
gasketel, etc.)'verwacht worden? 

Dit uit zich in vragen bij: 
- installateurs: Welk product past in welke toepassing, welk vermogen is nodig, welke besparing kan ik de klant voor 
zijn situatie toezeggen met welk product? 
- Consumenten: Er is in de Nederlandse markt nu de keuze uit ruim 6000 producten, maar wat kan ik van welk 
product verwachten in mijn situatie? 
- Overheid: Hoe kunnen consumenten goed en eenvoudig voorgelicht worden over wat voor hun situatie een goede 
oplossing is? 

De oplossing ligt mogelijk in de introductie van een methodiek (gebaseerd op bestaande testgegevens) voor het 
classificeren naar rendementen van' producten binnen de totale installatieomgeving', dus in verschillende situaties. 

Actie: 3.3.1. Voorstel uitwerken voor een methodiek (gebaseerd op bestaande testgegevens) voor te verwachten 
rendement bij verschillende situaties en configuraties. Dit om installateurs en consumenten inzicht te geven welke 
producten in welk geval een goede oplossing zijn. 

Met vriendelijk groet, 

ei<iep» 
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De klant centraal in de energietransitie 
t?a ekiep.nl 

Op wo 6 apr. 2022 om 11:54 schreef—@tbynex.nl>: 

Hallo 

Ik kan mij in deze tekst vinden, we laten zo voldoende ruimte over voor de inhoudelijke discussie maar benoemen 
wel de onderliggende problematiek die we willen adresseren en oplossen. 

Met vriendelijke groeten, 

Hommelstraat 6 
7399RK Empe 
T 
E—C@verwarmingsindustrie.nl 
I httpJ/verwarmingsindustrie.nl/ 

Van: 
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 17:39 
Aan: Phbb.nl>; 2bynex.nl>; 

@minbzk.nl> 
Onderwerp: Re: Notulen Programmagroep Actieplan HWP maandag 4-4-2022 

Dag= en=, cc:-, 
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- en ik hebben vandaag gewerkt aan de volgende tekst, wat Beenzins een poging is om met enkel taal iets op te 
lossen, maar wel een poging om de common-ground die wij hoorden in jullie betogen te verwoorden en om te 
zetten in een toekomstgerichte actie. Hierbij onze poging. Aan jullie of jullie er iets mee kunnen. 

Methodiek voor inzicht in te verwachten rendement 

Omdat de hybride warmtepompen een relatief nieuw product is, is er nog onvoldoende inzicht bij welke toepassing 
welke installatie optimaal functioneert: 

- Welk rendement mag van welk product/installatie in welke gevallen (bijvoorbeeld woningtype, 
afgiftesysteem, type gasketel, etc.) verwacht worden. 

- ( ook geluidseffecten bij verschillende toepassingen ?) 

Dit uit zich in vragen bij: 

- Installateurs: Welk product past in welke toepassing, welk vermogen is nodig, welke besparing kan ik de klant 
voor zijn situatie toezeggen met welk product? 

- Consumenten: Er is in de Nederlandse markt nu de keuze uit ruim 6000 producten, maar hoe kan ik nu logisch 
onderscheid maken in dit brede aanbod, en wat kan ik van welk product verwachten in mijn situatie? 

- Overheid: Hoe kunnen consumenten goed en eenvoudig voorgelicht worden over wat voor hun situatie een 
goede oplossing is? 

De oplossing ligt mogelijk in de introductie van een methodiek (gebaseerd op bestaande testgegevens) voor het 
classificeren van producten en configuraties naar te verwachten rendement in verschillende situaties. 

Actie: 3.3.1. Voorstel uitwerken voor een methodiek (gebaseerd op bestaande testgegevens) voor 
het classificeren van producten en configuraties naar te verwachten rendement bij verschillende 
situaties. Dit om installateurs en consumenten inzicht te geven welke producten in welk geval een 
goede oplossing zijn. 

Met vriendelijk groet, 

ekiep» 
De klant centraal in de energietransitie 

@ekiep.nl



Op di 5 apr. 2022 om 15:05 schreef 

Beste betrokkenen, 

_@hbb.nl>: 

Onderstaande tekst is helaas geen juiste weergave. 

Het gaat er niet om dat we niet tot overeenstemming komen over de tekst m,b.t. een productkeurmerk 
ontwikkeling. 

1Als het een tekstuele discussie zou zijn hadden we gisteren niet zo'n lange discussie gehad.. 

Ook als je niets zou melden over een keur kunnen wij akkoord gaan. 

De NVI en de VWP hebben verschil van inzicht m.b.t. het realiseren van een voorspelbaar rendement. 

k De NVI pleit voor een minimale kwaliteitseis van het afzonderlijke warmtepompproduct. 

De VWP pleit voor voorspelbaar rendement door beoordeling van de installatietoepassing in de specifieke 
omgeving. 

Zoals ik gisteren ter vergadering heb aangegeven lossen we dit niet met een taaltruckje op. 

ti 

— en ik zouden in dat geval al veel eerder tot overeenstemming gekomen zijn. 

j 

De NDE zegt mij niet overigens. We hadden de NVDE en de VWP aan tafel. 

De afgekeurde tekst: 

• NVI en NDE komen niet tot overeenstemming rondom de huidige teksten voor 'Productkeurmerk 
ontwikkeling' ( 3c). Toch horen de andere partijen aan tafel veel overeenkomsten in de betogen. Een lange 
maar belangrijke discussie wordt gevoerd, waarna het voorstel komt dat- en- een tekstvoorstel 

doen naar_ en_, op basis van het gesprek tijdens deze bijeenkomst.. 

Met vriendelijke groeten, 

4 



Van: @ekiep.nl> 
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 13:53 
Aan: @natuurenmilieu.nl>; NVDE •@rivcie.nl>; 

_  - CWminezk..nl>; R 
Phbb.nh;-@bvnex.nl; 

@mi nbzk.n1>; 
@technieknederland.nl> 

_ -I . • -..w @netbeheernederland.nl>; 
 ,; @technieknederland.nl>; 

@ enexis.nl>; 

Onderwerp: Notulen Programmagroep Actieplan HWP maandag 4-4-2022 

Dag allemaal, 

Bijgevoegd de notulen en actielijst. 

Een datumprikker voor het volgende (online) overleg volgt. 

Met vriendelijk groet, 

elciep» 

De klant centraal in de energietransitie 

@ekiep.nl 
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A74.14 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

@verwarmingsindustrie.nl> 
onderdan 31 maart 2022 13:54 

RE: n.a.v. de vraag om red flags --keurmer 
Alternatieve alinea mbt keurmerk voor coalitiedocument.docx 

Goedemiddag allen, 

Als NVI pleiten we er voor om onszelf als industrie en markt een minimaal kwaliteitsniveau op te leggen omdat dit 
op langere termijn positief is voor alle betrokken partijen. 

Om het coalitiedocument niet te vertragen op het punt van het keurmerk stellen we vanuit de NVI voor betreffende 
alinea te vervangen door bijgaande. 
Zo beschrijven we de onderliggende problematiek maar laten de oplossingsrichting (wel of geen keurmerk) nog even 
open en voorkomen dat het coalitiedocument vertraging oploopt. 

Met vriendelijke groet, 

Hommelstraat 6 
7399RK Em 
T 
E @verwarm1nQsïndustrie.nl 
I http://verwarminjzsindustrie.nl/ 

Van: 

Verzonden: woensdag 30 maart 202214:22 
Aan: 

@warmte-pomp.nl 
Onderwerp: n.a.v. de vraag om red flags 

Beste betrokkenen, 

@bynex.nl; ME 

) NVDE i



of (en dat is dus ons dringend advies) aangeven dat het herbenoemen van hybride een optie is. 
We hoeven dan niet het hele plan daar opnieuw op af te stemmen. 
Indien we een bredere definitie hanteren is het uitgangspunt dat we ons met dit actieplan nog steeds toeleggen op 
hybride. 
In dat geval kan ik op zeer korte termijn een nieuwe definitie formuleren 
Dat houdt dan wel de optie open om ook voor andere hybride toepassingen op termijn in actie te komen. 

Met betrekking tot het "Keurmerk" is er inmiddels overleg geweest en heeft de VWP overleg met de NVI gehad. 

Eén dezer dagen zal de NVI met een concreet voorstel naar de VWP komen. 
Indien de VWP zich daar in kan vinden zullen we met een gezamenlijke aangepaste tekst voor het actieplan komen. 
Indien de VWP zich daar niet in kan vinden zullen we pleiten om ons eigen voorstel in het actieplan op te nemen. 
in dat geval biedt ons voorstel ruimte aan zowel de NVI als de VWP belangen. 

Met vriendelijke groet, , 

Vereniging 
Wármtëpompen 

Gooimeer 4-15, 1411 DC NAARDEN 
Postbus 5135, 1410 AC NAARDEN 
T: 
E:-(Wwarmte-pompen.nl I www.warmte-pompen.nl 
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A74.15 

Van: 
Verzonden: Pon 14 oktober 2021 09:32 
Aan: @bynex.nl• 

@hbb.nl; 
Onderwerp: RE: tno i rng: We csess•e 5 Act•ep an Hybride Warmte op 

@minbzk.nl) 

ë), 
i 23. nov 2021 1000 - 13:00 (CET) 

Hol allen 

Aangezien de meeste mensen ook later kunnen, en 
van 12:00 tot 15:00 overleggen. 
Ik zal op BZK een zaal reserveren (met lunch) 

Groeten, 

M 

om 16:00 In Woerden moet zijn, stel Ik voor dat we 

Van: 
Verzonden: woensdag 13 oktober 202116:10 
Aan: @bynex.nl; 

@hbb.nl; )' 
Onderwerp: RE: Uitnodiging: Werksessie 5 Actieplan Hybride Warmte op di 23. nov 202110:00 - 13:00 (CET) 

•@minbzk.nl) 

Wat mij betreft ook helemaal prima. 

Groet 

Van: natuurenmilieu.nl> 

Verzonden: woensdag 13 oktober 202109:41 
Aan: 
consult.nl>; 

b ex.nl• sn minbzk.nl>• @sculp-
Càenpu!s.nl>; 

@technieknederland.ni>; 0 
@minezk.nl>

 _ _ • netbeheemederland.nl>; 

@enpuls.nl> 
Oahbb.nl;@nvde.nl>; 

Onderwerp: RE: Uitnodiging: Werksessie 5 Actieplan Hybride Warmte op di 23. nov 202110:00 - 13:00 (CET) 

•@minbzk.nl) 

Voor mij ook prima! 

Met vriendelijke groet, 

Aanwezig: 

Natuur & Milieu 
Postbus 1578 ( 350o BN Utrecht 
Arthur van Schendelstraat boo 13511 MJ Utrecht 

T 1 E:~ t@natuurenmilieu.0j 1 W. www.natuurenuulieu,g 
oeko , steun Natuur & Milieu 

1 



in@© 

Van:—@bynex.nl—@bynex.nl> 

Verzonden: woensdag 13 oktober 202109:39 
Aan: @minbzk.nl>; 

(ffinetbeheernederland.M>; 
@enpuls.nl>; 

@nvde.nl>; '— (cDhbb.nl; 

Pminezk.nl> 

@sculp-consult.nl>; 
@enpuls.nl>; 

@technieknederland.nl>; 
@natuurenmilieu.nl>; 

NVDE' 

) 

Onderwerp: RE: Uitnodiging: Werksessie 5 Actieplan Hybride Warmte op di 23. nov 202110:00 —13:00 ( CET) 
@minbzk.nl) 

Wat mij betreft geen probleem. Groeten, 

Van: 
Verzonden: woensdag 13 oktober 20219:37 
Aan: @stulp-consult.nl>; (@ netbeheernederland.nl>; ■ 

@enpuls.nl>; 
Ptechnieknederland.nl>; 

Penpuls.nl>; 
@nvde.nl>; 

@minezk.nl> 
(@ bynex.nl>; NVDE - 

@hbb.nl; pnatuurenmilieu.nl>; 
Onderwerp: RE: Uitnodiging: Werksessie 5 Actieplan Hybride Warmte op di 23. nov 202110:00 - 13:00 (CET) 

•@minbzk.nl) 

Hoi allen, 

Is het mogelijk om deze afspraak in de middag te doen in plaats van de ochtend? Bijv. van 13:00 tot 16:00? 

Groeten, 

• 

 Oorspronkelijke afspraak  
Van: @stulp-consuit.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 oktober 202112:41 
Aan: 
NVDE;•@hbb.nl; ) 
Onderwerp: Uitnodiging: Werksessie 5 Actieplan Hybride Warmte op di 23. nov 202110:00 - 13:00 ( CET) 

—@minbzk.nl) 
Tijd: dinsdag 23 november 2021'10:00-13:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Den Haag ( nadere info volgt) 

Je bent uitgenodigd voor de volgende afspraak. 

Werksessie 5 Actieplan Hybride Warmte 
Wanneer di 23. nov 2021 10:00 — 13:00 Midden-Europese tijd - Amsterdam 

Waar 

Deelname- 
informatie 

Den Haag (nadere info volgt) (kaart) 

Deelnemen met Google Meet 

Deelnemen via telefoon 

2 



(Pinccxie:(NL) )

Meer telefoonnummers

Agenda

Wie

NVDE

Informatie »
Ga je @minbzk.nl)'^ Ja - Misschien - »

UilnodiainQ vai) Gooole Agenda

ffljminbzk.nlomdatieBCT'icte^nenierbwavoorcteBafsoTaafc.Je ontMBngt iM e-maaberkltt in M account

, kun je de^ afeprsak weigeien. Je tojM je cxA aanmeideii voor eenAls je geen meidingef) meer Mfltt ontvangen voor 
Googie-account op Mto5:/A^enetor.oQOOIe.oomteBteniterf. zodat je (te inst^ttngen voor mekttngen kiinl beheren voor je geheie agenda.

Afs je deze uttnodiging doorsluirt, kunnen alle ontrangers een rewrtie naar de organ^ator sturen en de gasten^st wonlen 
toe^voegd. Ze kunnmi ook anderen uifriotSgen (ongeacht hun eigen uknodi^ngssMus) of je reacdebwicht aar^Missen. Meer 
infqfmatie

Oil benefit kan mfoimabe bevatten die niet voor u is bestemd. tniken u Net de geadresseerde bent of dit benefit abusieveipe aan u » toegezonden, ivordt u 
vetzocM dat aan de ak»id«' te mekien en het beiicfit te verwlderen. De Staat aanvaanft geen aaisprNrd jkfiNd voor sctiade, van webce aard ook, die
verband houdt met lisksi's veibonden aan bet eiNdroniscb veizenden van berichten.
Tbis message may contNn infonnation diat is not Mended for you. Ifyou we not the addre^ee or if Ibis message was sent to you by imtake, you are 
requeued to irdbrm Itie sender and deMe the message. The Sate aoc^its no tialMNty tor itomage of any kind resulting from Sie Nsks inherent in the 
electronic barsmission of messages.

3



4^74.16

Actieplan Hybride Warmte

AGENDA Werksessie 4

maandag 8 november 

13.30-16.00

Ministerie van BZK, Turfmarkt 147, Z36-34, de Lelystadzaal
Brrechniek NL 
H(NBNL),H 
!n^s/NBNL),1

Datum

Tijd

Locatie'

Verwacht

zit vandaag de sesste vcx}r.(NBNL) ->Afmeldingen

Opening en vaststellen agenda (vz.

ActielIJst (zie onder)

Governance- structuur en bewaking van voortgang actieplan 

Eerste versie Actieplan HWP 

o Opzet akkoord?

o Complect, om de doelen voor 2024 te halen?

o Het benoemen van actiehouders en kartrekkers per actie (ook smart maken) 

Presentatie/ communicatie van het actieplan

1.
2.
3.

4.

5,

BiJIagen:

Actieplan HWP versie 0.2 8 november 2021
Verzameling aangeleverde Communicatieactiviteiten per Partij
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Actlelijst

Openstaande actles

PlanniM / statusActie ActienemerDatum
<-Aanleveren concept teksten per actielijn. In MS 

Word. LET OP;
Leads/
schrijvers

26-10-2021

Oe herziene versies uiterlijk maandag 1-
11
Nieuwe nog niet eerder besproken 
teksten uiterlijk woensdag 3-11

Obv aangepaste/aangevulde teksten een eerste 
versie voor het actieplan opstellen

Volgende overleg(ism26-10-2021
)

Uitgesteld/ ntbledereenElke deelnemende organisatie maakt een 
overzicht van communicatie-activiteiten die zij 
zelf willen uitvoeren.

11-10-2021

Gesprek over flexibiiisering FAN/NVI Ivakantie27-9-2021

Afgehandelde actles

CPmerkinflBB
Ziemail^^ 29-

9-2021

ActienemerDatum Actie
Delen van de aantallen onder subsidiegelden
voor de komende 3 jaar________________________
Bijpraten en uitnodlgerjUUjl

■
 van Vereniging Warmtepxtmpen.

gaf aan dat NVI en Vereniging 
Warmtepompen meer in gezamenlijkheid willen 
ondernemen.

27-9-2021

Per 11-10-2127-9-2021

Ver.WP

Doorplannen werksessies (t/m Sinterklaas)
Uitvraag voor 'een uurtje meer' voor sessie 2 en

27-9-2021
27-9-2021

3
Bijpraten afwezigen;
Bespreken van de ontwikkelingen rondom het 
Actieplan met contacten in woningcorporatie- 
land

27-9-2021
Gereed (zie ook 
bijdrage tekst)

27-9-2021
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A74.18

Van:
Aan:

Ondcrwcfp:
Datum:
BiJIagen:

dinsdag 15 maart 2022 17:22:26 
imaop.pno
Agenda Weftwac 11 flrtitKilan Hwhridg Warmte 17 03 2022.doai
Vnnffaerade sheets tfav HWP Sessie 15-ai-?0??.nnnc
Pmifftnlanninn Artientan HWP.dgi

Beste allemaal,

Bijgevoegd;
- de agenda voor aanstaande donderdag.
- een ondersteunende powerpoint; Neem deze van te voren goed door en vorm je 
gedachten op de onderwerpen, zodat we in de beperkte tijd de nodige slagen 
kunnen maken.
- een excel-bestand met daarin de projectplanning (in opbouw) voor planning en 
voortgangsbewaking in de uitvoeringsfase.

Met vriendelijk gjroet.

___i

De klant centraal In de energletransitle



A74.19

Actieplan Hybride Warmte

AGENDA Werksessie 11

Datum donderdag 17 maart2022 

11.30-13.00

Ministerie van BZK, Turfmarkt 147,2511 DP Den Haag 

Z22-35. Sabazaal

Tijd

Locatie'

Verwacht (Techniek NL) 
en(min BZK),] 

(NBNL
lam
(NVDE), 
fWG Communicatier^^^B 
onderstreept = deelnMne^ reams

Afmeldingen Geen

1. Opening en vaststellen agenda (vz.

2. Mededelingen/ ontwikkeiingen

a. Actualiteit (hoge gasprijzen, OekraYne, politiek, vraag&aanbod, ed.). Rondje;

I. Wat merk je als organisatie van de veranderde context?

II. En wat doen jullie daarmee/ actie?

III. Wat vraagt dit van ons samen als partijen in het Actieplan?

b. Communicatieplan stand van zaken

Onderwerpen in biioevoeode PowerPoint:

3. Red Flags ontvangen

4. Procesafspraken met overige feedback ‘achterban’

5. Nadere invuiling governance, samenwerking en rapportage

6. Projectdocumentatie (planning en voortgang)

7. Overige vragen van achterban

8. Actielijst volgende pagina

Pagina 1 van 2



Openstaande actles

/Planning
status

Datum
toegevoegd

ActienemerActie

17-1-2022 De partijen zullen aangeven voor welke 
acties zij een (gedeeltelijke) 
financieringsbehoefte h^ben.

ledereen. Met 
name NVI, VWP, 
N&M.

17-3

17-1-2022 Stavaza ‘Doelgroepen-middelen-matrix' 
(dat in opdracht van 
wordt).

17-3
bntwikkeld

Pagina 2 van 2
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A74.-22

Inhoud
Ondersteunende sheets werksessie Actieplan HWP 17-3-22

• Red Flags ontvangen
^kwalificatie en afstemmen opvolging/oplossing

• Omgang met overige feedback achterban
^voorstel opvolging akkoord?

• Nadere invulling governance, samenwerking en rapportage
^beantwoording vraagtekens

• Projectdocumentatie (planning en voortgang)
^opzet en vervoigstap akkoord ?

• Overige vragen van achterban



Red Flags 'achterban'
Red Flag (reden om niet door te gaan naar uitvoering)Partij (Voorgestelde) Opiossing

Actie 1.2.4 (Monitoring) betrekking heeft. Het gaat om een tekstuele wijziging waarmee we ons willen 
indekken voor het geval we volgend Jaar geen financiering weten te krijgen voor het monitoringsgedeelte. Dit 
neemt niet weg dat we graag de monitoring op ons nemen, het is een cruciaal onderdeel van het actieplan 
maar we moeten daar dan dus wel de middelen voor hebben. Vandaar dit voorbehoud van financiering.

Tekstuele toevoeging: "voorbehoud 
op financiering van N&M: dit is in 
2023 en 2024 mogelijk als hiervoor 
financiering wordt gevonden."

IN&M Governance is nog niet uitgekristalliseerd. Een te 'zware' governance maakt het voor ons lastiger om mee te 
doen omdat hier ook een te financieren gedeelte groter wordt. Daarom geldt vanuit Natuur & Milieu ook voor 
de governance voor de jaren 2023 en 2024 een voorbehoud van financiering.

IKeurmerk is vanuit VWP nog geen besluit over genomen. Dit wordt eind maart. Wij kunnen dus (nog) niet 
akkoord gaan met de paragraaf hier over.
+ Opmerking vanuit EZK/ BZK: Voor ons is het nu nog niet duidelijk hoe dit er evt. uit komt te zien. En hebben 
ook vanuit onze juristen hier vragen over gehad wat er mee wordt bedoeld, welke consequenties dit heeft voor 
beleid.

Vereniging
Warmte-
pompen

IEZK/ BZK Kennisplatform: er wordt gesproken over bijiage met meer gedetailleerde informatie, maar die is naar ons 
idee nog niet in werkgroep besproken. Lijkt ons zinvol dat er een kennisplatform komt en wordt ingebed bij 
bestaande organisatie. Denk goed om gezamenlijk te kijken wat hier nu stand van zaken is, en welke partijen 
hierbij betrokken moeten zijn.

IWat ik terug krijg van onze achterban is dat het toekomstperspectief ontbreekt, evenals de samenhang van 
maatregelen en er zou meer oog moeten zijn voor ontwikkelingen. Er zit nog steeds oud zeer over het feit 
dat andere hybride technieken niet mee zijn genomen in dit actieplan. Dat lijkt mij (wederom) een 
positionering/communicatie vraagstuk. De zorg bestaat bij een aantal leden dat dit - wanneer het niet goed 

gepositioneerd wordt - de verduurzaming juist kan vertragen (bijvoorbeeld als zou worden geopperd dat de 

hybride warmtepomp de eerste stap is in de verduurzaming - dat kunnen ook andere hybride technieken zijn 
- en dat de focus en urgentie op isoleren afneemt) en dat bij geen goede uitrol en algemeen negatief beeld 
kan ontstaan, ook voor de andere duurzame technieken.

NVDE

IDaarnaast wordt ook gepleit om daar waar all*e al uit kan, ook geen hybride warmtepompen te stimuleren.NVDE



Overige feedback 'achterban'

• In ieder geval NVI & EZK/BZK melden kleine tekstuele 
opmerkingen, aanvullingen en andere verbetersuggesties.

• Voorstel is:
• Redactionele-suggestief; 

plaatsen (voor <datum);
deze in het document 
zal deze beoordelen en

verwerken.

• Inhoudeliik bii de Actiepunten bespreek deze met de Trekker 
onder de actienemers. Zij worden verantwoordelijk voor de tekst.

• Inhoudeliik buiten de Actie
Suggesties voorleggen aan

, governance, etc.) ->



Nadere invulling Rovernance, samenwerking en
rapportagetItMUi

Mn MR
iiogpwndMidtUBwiioiKr. ladtettdHiwdt

• Stuurgroep:
• Leden |

I • Projectgroep:
• Frequentie bijeenkomen |

• In welke samenstellingen H(in de Excel Projectplanning zit een filter)
• Plenair |

• Frequence rapportage (voor elkaar of voor stuurgroep) |

^raj*ctgri"»

mfondtr o pm pmp tnigitrtit nrjUrniii tat iro>p biliBwin. i» tra<»w(itli d»

fiod«M|«t •tunNk • Communlcatiegroep
• De conrimunicatiewerkgroep is kartrekker in Actie 1.1.1 (afstemming) en 

1.1.4 (review en evaluatie) rondom het communicatieplair____________I Oeandef0pmt$mi
I iDplRA JLriidvi

De regie op het communicatieplanword^ 
^■(Techniek Nederland) enMlHIII

lepakt voorpart-lO

Milieu Centraal). ZijOf

cx}Ordineren het communicatieplau3^^^^a|||wnicati^roep 
^fgevaardigde communicado's). 'HHHHjHis de linking-pin met de 
Projectgroep om inhoudelijke vragen te oeantwoorden en waar nodig voor te

MutiwuiiMriruMhilwniiDwiL

• InMMRt^trawilMnWittfi.
leggen aan de Projectgroep.
Volgende bijeenkomst is 21 maart voor het bespreken van de aangeleverde 
input, het verder brengen van het communicatieplan en procesafspraken te 
maken.

0« t^nwMMicMtatPpap

»OQrcam»iiMinc»a»*a»t»MHifi—wWtpartwri^lair kmmtt wirnwtit
•prfitniinmli ^ dt jtwotmd >■ dtam



Projectdocumentatie
Eenvoudige VoortgangsrapportagePlanning en statusoverzicht

Actie 2.2.1 Ontwikkeling Leidraad Woco's

Voortgang in% 25% Progress 
Beside doelen/ 
atferonde activitetten in 
dt aftnlopsn periodsStatus:
Plans 
DoelansnaaMwltenwiw 
detaanetideiietiode

Nosnistasstafi
BMdBde/aatKkt
AcMer op schema a ProUamt

OaiBWKPtndte
AOpsdwfna

Vbor op sdt«ma

Vbkooid

• Zie Excel; Acties en Actlenemer zijn 

overgenomen uit het word-document.
• Indlen opzet OK, dan gaatfl samen met 

Kartrekkers het document invullen (betrokken 
partijen, tijdslijn, afhankelijkheden, huidige 
status, etc.)|

• Per actlepunt
• Kartrekker0vult in (soms meerdere Kartrekkers!)

• Frequentle:
• Maandelijkst.b.v, ProjectgroepI
• Per kwartaal voor Stuurgroep|
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Verdere vragen NVDE
(geen red flags)

• Of er goed zicht is op wat de werkelijke meertijd t.a.v. de gemiddelde installatietijd is.

• Bij actie 3.1.1. wordt graag ook het inregelen toegevoegd, omdat dit een betere inzet van de warmtepomp 
levert.

• Een meetbare doelstelling bij actie 3.1.2 ontbreekt.

• Actie 3.4.1, suggestie om aan te scherpen door minimale rendementen voorte schrijven voor 
verwarmingsinstallaties, daarmee kan de toepassing van HR-ketel in principe worden uitgesloten.

• Tot slot is de vraag nog wat het commitment van NVDE nu eigenlijk is.





Actie 2.2.1 Ontwikkeling Leidraad Woco's

Voortgang in % 25% Progress
Behaalde doelen / 
afgeronde activiteiten in 
de afgelopen periodeStatus:
Plans
Doelen en activiteiten voor 
de komende periode

Nog niet gestart

Blokkade/ on hold

Achter op schema

Problems
Onderwerpen die 
vastlopen (+ hulpvraag)

AOp schema

Voor op schema

Voltooid
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Van:
Aan:

Onderweip:
Datum:
BiJIagen:

woensdag 26 januari 2022 12:12:25 

■naneOPI-iPn
imanpl04«77 nnn

■naoB.nno
Anpnria Wtffapw q Aftimlflfi Hvtiride WanrtE 27 1 -?0??.dn«
Nrtulen Weffcg-gapBArhmtanHvtirideWflniite 17-01 ?n??.ilna
Articnlan hvtiridp wprsip fsampfitw^ vipnael fimnip 7<i-l-?02?Vrinnr

Beste allemaal,

Bijgevoegd de agenda voor morgen met bijiagen (waaronder ook onderstaande 
mail mbt het Communicatieplan).

Met vriendeliik greet.

De klant centraal in de energietransitie
jekiep.nl

Forwarded message
lg)techiiieknederland_iil>Van:gH|^

Date: m^^a^
Subject: RE: Format conmumicatieplan Hybride

om

enm^yal>,l |s@ninibzknlTo: m
Jllimbzk.nl>.

>
@.g]d£Piil>c:

HaUoU.

Ik heb even contact gezocht met^______
werkgroep Communicatie om de consumentenbelangen te vertegenwoordigen.

van Milieu Centraal die ook zal aansluiten tnj deen

Het ziet er niet naar uit dat bet ons gaat hikken om deze wedc al met een concreet votn^el te komen. We 
worden op dit mcanent even dnik in beslag genennen door Haagse zaken o.a. en we zoeken nog naar een goede 
weikbare vmm om gezamenUjk aan een toch best complex communicatieplan te werken.

Je refereert aan een overleg deze donderdag maar die heb ik niet in mijn agenda staan. Heb ik lets gemist of 
vergeten in de agenda te zetten?

Het ziet er dus naar uit dat het eerder de week ema zal worden.

Ik stel voor «n pas een overleg in te plannen ab we met zekeiheid lets op papier hebben staan en natuurlijk is 
bet ons strev'en om dat zo snel mogelijk te dooi. Een van ons geeft dan tijdig een signaal af om een oveileg in te 
plannen.

Is dat een goed v’oorstel?

Met vhendehjke groet.



Communicatle adviseur

T
M
E ©TechniekNedeiiand.nl
W techniekneder1and.nl

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden

24im\ian2(>22 11:39Verzonden^maani

CC:^__________

Onderwerp: Format communicatieplan Hybride
@dacp.nl>

Beste

Wij waren benieuwd wanneer we een fonnat van het communicatieplan kunnen 
verwachten. Dit in veiband met de volgende vergadering van de coalitie, aanstaande 
donderdag.

(ik heb geen mailadres van 

Met vriendelijke groet.

L vandaar dat ik jou benader).

Portefeuille-regisseiir Gebouwde Omgcv'ing

ENEXIS NETBEIHEER B.V. Eoergiesysteem A Transitie - Expeitiseteam / Magistratenlaan 116/ 5223 MB's Hertogo^xisdi

kaaiflHsal
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Actieplan Hybride Warmte

AGENDA Werksessie 9

Datum donderdag 27 januari 2022 

10.00-11.30

Vereniging Warmtepompen; Gooimeer4,1411 DE Naarden

Tijd

Locatie'

Verwacht

UBIIbtnbniT.

Afmeldingen Geen

1. Opening an vaststellen agenda (vz

2. Mededelingen/ ontwikkelingen

o Communicatieplan (zie reactie per mail van

Vraag vanuit de Samenwerkingstafel gebouw-huur (KlimaatakkocH'd) 

verkenning Huursector; of de huursector voldoende is meegenomen in het 

Programme Hybride Warmtepompen (dat EZK ontwikkelt).

3. Actielijst & voortgang toegezegde aanpassingen n.a.v. vorige vergadering zie 

bijgesloten notulen van 17 januari Jl

o + beperkte doortoop op 'hiaten’i geel gearceerde onderdelen en opmerkingen in 

huidige versie

o

4. Financiering onderdelen van het actieplan

25-1)o conceptbegroting (zie mail 

o budget marketing

Bijiagen;

Notulen 17 januari 2022

Download van het Actieplan (samenwerkversie) dd 26-1-2022 

Mail van over voortgang Communicatieplan

Pagina 1 van 1
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ctieplan Hybride Warmte

iotulen Werksessie 8

maandag 17 januari 2022 

10.00-12.00

Vereniging Warmtepompen; Gooimeer 4.1411 DE Naaxien 

(Techniek NL).

(rran BZK),

Datum

Tijd

Locatie

Verwacht (min EZK),

(VWP en NVDE),(NVI).

(NBNL), (N&M).
Afmekjingen Geen

Alia partljen betitelen de huidige versie als 90% gereed. De onderwerpen (fie nog 

aandacht behoeven zijn (-•- dikgedmkt h|/Z| die hier aanpassingen op maakt):

Een betere beschrijving/ vervtechting van de ambities van de overheid richting 2030 en dat 

dit actieptan tot 2024 daaraan direct aan bqdraagt vanuit een be<x}gd sneeuwbaleffec^. ->

Toevoe(^ van een uiteenzetting van de belemmeiingen voor het behalen van het ckiel * 

bfonverwijzing.

Z|n de acties vcxx het activeren van de hstallatiebranche zelf voldoende beschreven?

neemt actie over

Wat zijn de te verwachten effecten van wijzigingen in de verhuurdersheffing.

Herschr|ven actie 3.1.2 m.b.t. innovatiespcxv/programma voor het verkorten van cte 

manuren bij instalatie (verkennen wat er al wel niet gebeurt en wat er moet gebeuren).

CertVicering/erkenningsregelng; discussiepunt tussen NVI en Vereniging WP. Twee 

actiepunten;

o Opstellen van een overzicht van bestaande normen, keurmerken, 

erkenningsregelingen, ect. 

o Onderlinge afstemming tussen NVI en Vereniging WP voorafgaand aan volgend 

overleg, met als doel een gezamenlijk starxlpunt over het wel (rf niet opnemen van 

acties in het actieplan en in \A^ke vorm.

Afwegen of er een expliciete actie over kennisdelen moet wcxden opgenomen bij 5. Impact 

energienetwerk.

/,

ragina i van a



Communicatieplan

Op de maandag 10 is ereen onlinebijeenkomst geweest met 10+ communicatie-medewerkers 

van alle deelnemende partijen aan het actieplan. Uitkomst is dat

EZK) en

/BZK (vanuit 

l/Techniek NederlandRijksoverheid i.s.m.

(vanuit de Marktpartijen) de regisseurs zijn richting een compleet maar simpel 

communicatieplan, dat de basis vormt voor alle partijen. Elementen van het plan zijn o.a.; 

Narratief, kernboodschap, doelgroepen/kanalen (w.o. mediarelaties), een plek/toolbox voor 

communicatieprofessionals en een aanpak om te zorgen dat de boodschappen elkaar

versterken.

Tijdens ons overleg van 17 januari zijn verschillende communicatie-onderwerpen ter tafel 

gekomen, waaronder ‘is de kernboodschap holder?’, ‘moeten we meer kaders meegeven?’ en 

‘in welke mate gaan we het beeldmerk te gebruiken/ laden voor consumenten- en/of 

marktactivatie?’. Stuk voor stuk onderwerpen die terug dienen te komen in het 

communicatieplan. We wachten even het eerste product en de vragen van bovenstaand 

communicatieteam af.

Financiering van het actieplan

Bij een verdere concretisering van acties zal een onderscheid gemaakt worden naar inkind- 

bijdragen en out-of-pocketfinanciering, al dan niet in de vorm van cofinanciering. De partijen 

met beperkte middelen gaan aangeven voor welke acties zij een (gedeeltelijke) 

financieringsbehoefte hebben.

Volgende sessie

Donderdag 27 januari MOGEUJK @ Vereniging Warmtepompen, Gooimeer 4, Naarden. 

Definitie locatie voIgt.

Belangrijkste agendapunten;

o Punten op pagina 1 van deze notulen 

o Stavaza Communicatieplan

o Stavaza ‘Doelgroepen-middelen-matrix’ (dat in opdracht van 

wordt).

o Terugtelplanning Actieplan

/

ontwikkeld

Pagina 2 van 3



Actielijst

Openstaande acties

OenerneT

status
17-1-2022 Herschrijven/ aanvullen Actieplan (zie pagina 

1 van deze notulen)
edereen.

17-1-2022 De partijen zullen aangeven voor welke acties edereen. Met NVI, 
zij een (gedeeltelijke) financieringsbehoefte ^P, N&M. 
lebben.

Pagina 3 van 3
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Van:
Aan:
Cc
Onderwerp:
Datum:
BiJIagen:

Ljjst met actueie onderzoeken 
donderdag 9 december 202119:51:57 
imaneftS4Qqq nnn

http8://www.bouwwere)H nl/hoinvkflmiiii/HiinfviiiimlieMt/mmlfwttm-^vri-j  ̂
met-hyfaride-warmtqxitnp/

Beste

Zou in bet vervolg van ons actieplan en mogebjk ontwikkelingen naar een verbeterde 
doelgroepmatrix ook zinvol zijn om actueie praktijkonderzoeken en demonstratieprojecten 
met hybride door bet land gezamenUjk wat meer te bundelen. Dit is afgelopen half jaar bet 
zoveelste demonstratieproject bybride dat zeer positieve resultaten levert, in dit geval ook 
bij een specifieke doelgroep woningcorporatie jaren 60-70 woningen.
Reden van bet bijbouden is dat dit al een aardig beeld geeft van de status en werking van 
de tecbniek. Ik bespeur dat er vooral bij beleidsmedewerkers, gemeenteambtenaren en 
consiunentenorganisaties vanuit ‘gut-feeling’ geredeneerd wordt op de HWP. Veel van de 
onderzoeken doen verbalen rondom slecbt presteren, geluid en geen comfort naar bet land 
der fabelen. Uiteraard zuUen ook bier verbeteringen en uitzonderingen voorkomen. Maar 
vooral de HWP is toe aan een beter imago, een bimdeling van actueie praktijkonderzoeken 
kan daarbij zeker belpen.
Mogebjk een goede actie voor ons projectteam.

Groet.

Outlook voor iOS downloaden

T
M
E @Techn jekNeclerland.nl
W technieknededand.nl

Korennx>lenlaan 4 
3447 GG Woerden
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Van:
Aan:

Cc: Hi
Bnatnurenmiligu-nl:

RE: Agenda Vtiepian HWP vw> 2 mast • communicatie schema's Actieplai totaal overzichten per 25 fefar 
vrijdag 25 fefaruari 2022 17:56:08
■maneflOl nnn 
imafip64S07fe nnn
rnmmiinirartplMipndpf thy hvfahde wanrOenninn trtaal tnwYTicht 25 tehf. 207? Wvd .dn
rnmmiiniratipsrhpma ArtietiLin Hvhride trtaal nwTTirhr 75 fehr ?0?7 WvJ dnnt

Onderwerp:
Datum:
BiJIagen:

stuur ik jullie hierbij de bijgewerkte communicatieschema's met alle aangeleverdeZoals beloofd dcx>r 
input er in verwerkt.
De volgende stap is om te kijken naar de verschillen en overeenkomsten in de doelgroepen, doelen en 
boodschappen zodat we tot een eenduidige boodschap als basis kunnen komen waarbij iedere partner zijn 
eigen saus erover kan gooien.
Wellicht harxiig als we met de communicatie adviseurs binnenkort een (online) bijeenkomst organiseren om de 
input te bespreken om te komen tot een communicatieplan en een werkwijze voor dit jaar met elkaar kunnen 
afstemmen.
Verder zou ik graag meet duidelijkheid willen over de beschikbare communicatie capadteit per partner 
organisatie en beschikbaar budget zodat we weten, als straks de acties in het Actieplan corKreet worden, wat 
onze barKJbreedte b bij het ontwikkelen, coordineren en uitvoeren van de communicatie uitingen. Een aantal 
activiteiten kunrren waarsdiijntijk mee in de reguliere werkzaamheden (nieuwsberichten, website info, sodab) 
maar andere aaies wellicht niet. Denk bijv. aan een gezamenlijke acthriteit op de VSK beurs (zou een idee 
kunnen zijn; nfK)et nog besproken worden of dat een goed idee b).
Ik zou het ook prettig vinden als er iemand anders als trekker mee kan denken/werken om de werkzaamheden 
te kunnen verdelen maar ook omdat Techniek Nederland zich voomamelijk op de installateurs richt. Ik denk dat 
het belangrijk is om ook iemand aan boord te hebben die de consumentenmarkt bedient. Oat kan nog steeds 
iemarKf vanuh de minbteries zijn maar dat is nu nog onduidelijk. Voor de planning van mijn werkzaamheden 
zou ik daar graag op korte termijn duidelijkheid over willen krijgen.
Met vriendelijke groet.

T
M

@TechniekNederiand.nlE
W technieknedef1and.nl

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woefden

Van:
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 17:06

)NVDE ;Aan:

Onderwerp: Agenda Actieplan HWP wo 2 maart.
Dag allemaaL
aanstaande woensdag hebben we een kort online overleg van 30 min £n koit overleg, maar met een 
belangrijke mijlpaal.



Op de agenda:
- GezamenUJke GO op bet deleo van bet Adleplan met de acbterban. Doel daarvan is 
akkoord/steun/mandaat voor bet bet vervolgen van bet proces. Red flags kunnen worden aangeleverd < 
15 maart; ter bespreking op ons daarop volgende overleg.
Bijgevoegd een kopie exemplaar van de versie op Teams, met daaiin twee opmerkingen die we koit 
even langs zullen lopen (zonder in berbaling te vallen ;-))^_______
- Voortgang/ tnssentyds resoltaat commiuiicatleplan.j||H|H 
stukken aan bet samenvoegen. Zij stuuit die ons ter voorb^eidi^

J is op dit moment de aangeleverde 
g van de bijeenkomst We gaan deze 

niet inboudelijk bebandelen. Wei kunnen we bespreken of dit in deze vorm meegestuurd kan in bet 
voorleggen aan de acbterban (voor beeldvorming). En ook zal nog enkele vragen vooibereiden
die

a
ovCT^ organisatie rondom bet communicatieplan.
en^l bebben verlof en worden vertegraiwoordigd door respectieveUjkMB: en

Tot woensdag.

Met vriendelijk greet.

De Mant centraal in de energietransHie
l@eklep.nl
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Onderwerp:
woensdag 13 april 2022 10:52:12 
imflgi!.pnB
Aomda ProofamnMntnw ArHpnlan HWP 14-^2027 tWit

Datum:
BIjIagen:

Dag allemaal,

Bijgevoegde de agenda voor morgen.

In het document ook de link voor de Teams meeting en een nieuwe tekst 
'Methodiek voor inzicht in te verwachten rendemenf.

Tot morgen online.

Met vriendelijk groet.

De klant centraal in de energietransitie
^ekiep.nl

'i
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Actieplan Hybride Warmtepomp

Agenda Programmagroep

Donderdag 14 april 2022Datum

Tijd 11.00-12.30

Locatie' Online Teams: Click here to loin the meeting 

|(Techniek NL),

(min BZK),

(N&M).

(min EZK), 

(VWP),

Aanwezig

(NVI), 

(NBNL), (WG Communicatie),

(RVO),

(NVDE), (NVI) ?Afmeldingen

1. Opening en vaststeilen agenda (vz.

2. Mededelingen/ ontwikkelingen

3. Actieplan-document naar 1.0 versie

o Funding Kennisplatform VWP/RVO (4) 

o Monitoring en registratie HWP (5.1)

o Nieuwe teksten (zie ook actielijst):
• Methodiek voor inzicht in te verwachten rendement -> Op volgende pagina
• ‘NVDE’ voorstel -> indien vooraf toegezonden
■ Poging vertweden definitie hybride -> Indien vooraf toegezonden

4. Actieli|st
5. Volgend(e) overieggen

Actielijst

Datum Actienemer Planning / statusActle

toegevoegd

17-3-2022 ledareen.Ptannen aftrap/ startmoment met Stuurgroep:|||P| 
organiseert. ledereen maRt naam van afgevaaral^e 
en contactgegevens voor het plannen van een 
moment

17-3-2022 Invullen programmaplannlng met de Kartrekkers. .s.m.
kers)
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Verwijderen elke koppelmg, of poging daartoe, met 
het KAGO in het Actieplan

Done4-4-2022

Poging verbreden definitie hybride (zie notulen 4-4)4-4-2022

Zie agenda4-4-2022 Commitment NVDE (zie notulen 4-4)

Nieuwe tekst voor 3c 'classificaties voor de inzet van 
een hwp, waarmee leveranciers een beeld knjgen 
van de geschiktheid bij verschillende situaties (wo iig 
rendement)

Zie agenda4-4-2022

Meth6die1( v^oFinzight in te v^ejAvaghten^ndement „ _ ___
% js riogjonypIdoTende inz[cht bij w^ie ^fepassihg welt^. ihkallati^ bptimaaf furictioneQrt! Of
te wel wej^k rendgmentjTiag van welk ^rodurt^]nnen|lejotaie_____
installatiedmgeving'(biivo6rbeeld woningtype, afgiftesysteem, type gasketef, etc.)' yerwacht 
wordeh?

bit uit zich in vrajen bip _ _
Installateurs: WeJ^k product past ip welke toepassing, wel^yermogeh is npdig,,welke 

besp^ing:fett jkje kjantyoor zijn skuatie toez^^^ rhet vyelk product?,
Consumenten: Er is in de Nederlandge markt riu d[e keuze uit ruim 6000 productenj 

rnaar wat kan ik wejjt produrt^yerwac^ten in rnijii situatie?; ^
- ' bverHe||n Hoe kunneri cgndumenteji g en ^nyoudjg yoorgelicht yirorden over vyat 
yopr bun sjtuatie een goede gplp^sing Ls?

De pplossing ligt rnpgejijk jn de inrtrpdu^ctle van eep meth^ (gebaseerd op bestaande 
testgegeyens) vppr het clajss|ficerepnaa^rendernenten van tPLQducten^birihen de tpbl^^ 
instanatieprngeyingy dus in yerschNIehde-sjtuaS^

Voprstel uitWerken vppr een Qiethpdiek (gebAseejd pp bestaandeActie: 3,^1
testgegeyens) vppr tejverWachten rendement bij verschillende situaiies en cpnfiguraties. bit 
pm installateurs en cpnsurneriten inzjcht te geyen vyefke producten jn welk geyal een gpedp 
pplpssing zijn.-

Kartrekker: NVl, Andere partijen ?
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A74.31

@natuurenmilieu.nl >Van:
Verzonden:
Aan:

maan(

CC
RE: Actieplan 0.99; reactie/ Red flags voor 15 maart aanstaandeOnderweqi:

Ha alien.

We hebben intern doorgenomen wat we gaan doen met het actieplan hybride. We willen graag met jullie door met 
het actieplan hybride maar we zien nog wel 2 red flags (of voorbehouden voor deelname).

Qua Red Flags zagen we de volgende:
Op actiepunt 1.2.4 (Monitoring) betrekking heeft. Het gaat om een tekstuele wijziging waarmee we ons 
willen indekken voor het geval we volgend jaar geen financiering weten te krijgen voor het 
monitoringsgedeelte. Dit neemt niet weg dat we graag de monitoring op ons nemen, het is een cruciaal 
onderdeel van het actieplan maar we moeten dear dan dus wel de middelen voor hebben. Vandaar dit 
voorbehoud.
Verder geldt voor de rest van het actieplan dat voor ons de vorm van de governance cruciaal is om deel te 
nemen. Dear kunnen we nu nog geen uitspraken over doen omdat dit nog niet is uitgekristalliseerd. Een te 
'zware' governance maakt het voor ons lastiger om mee te doen omdat hier ook een te financieren gedeelte 
groter wordt. Daarom geldt vanuit Natuur & Milieu ook voor de governance voor de jaren 2023 en 2024 een 
voorbehoud van financiering.

Dat neemt niet weg dat we ons uiterste best gaan doen om die financiering te vinden, dear vinden we het actieplan 
en onze samenwerking te belangrijk voor.

Ons voorstel voor de tekstuele wijziging bij de monitoring is de volgende, met in het rood onze wijziging:

Actie 1.2.4 Een jaarlijkse rapportage en publicatie van de verkoopaantallen en de ontwikkeling 
van de productie- en installatiekosten. In het rapport wordt ook 1) de gerealiseerde 
COz-reductie bijdrage vastgesteld o.b.v. de verkoopaantallen en 2) worden eerdere 
geprognotiseerde businesscasesa vervoigd. Partijen vervolgen de aantallen intern per 
kwartaal.
Coordinator en samensteller van het rapport is Natuur & Milieu (voorbehoud op financiering van N&M: dit is in 2023 
en 2024 mogelijk als hiervoor financiering wordt gevonden).
De cijfers worden aangeleverd door:
Q NVI: levert (o.b.v. actie 1.2.1) input op het aantal hybride WP die de NL-markt 
opgaan en inzicht in de prijsdaling voor de productie van de hybride 
warmtepomp per jaar.
QTechniek Nederland: levert gegevens conform actie 1.2.2
13 RVO: levert conform actie 1.2.3 gegevens voor hybride warmtepompen uit de
ISDE aanvragen
13 Vereniging Warmtepompen: Getallen en inzicht in de prijsdaling voor de 
productie van de hybride warmtepomp per jaar.
In 2022 wordt de monitor over hybride warmtepompen verwerkt in de Gasmonitor.
Dit dient als nulmeting. Voor 2023 en 2024 is het streven om een apart rapport te 
schrijven.
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Met vriendelijke groet,

Aanwezig:

Natuur & Milieu
Postbus 1578 I 3500 BN Utrecht
Arthur van Schendelstraat 600 | 3511 MJ Utrecht

I E: (Snatuurenmilieu.nl | W: www.natuurenmilieu.nlT:
Investeer in de toekomst, steun Natuur & Milieu

f ^ in @ a

)Van:
Verzonden: maandag 14 maart 2022 16:55 
Aan: |l . NVDE ;

@ bynex.nl;
CC:
Onderwerp: RE: Actieplan 0.99; reactie/ Red flags voor 15 maart aanstaande

Dag alien,

Vanuit EZK/BZK hier snelle reactie. Wij zien twee potentiele red flags:
Keurmerk: voor ons is het nu nog niet duidelijk hoe dit er evt. uit komt te zien. En hebben ook vanuit onze 
juristen hiervragen overgehad wat er mee wordt bedoeld, welke consequenties dit heeft voor beleid. 
Kennisplatform: er wordt gesproken over bijiage met meer gedetailleerde informatie, maar die is naar ons 
idee nog niet in werkgroep besproken. Lijkt ons zinvol dat er een kennisplatform komt en wordt ingebed bij 
bestaande organisatie. Denk goed om gezamenlijk te kijken wat hier nu stand van zaken is, en welke partijen 
hierbij betrokken moeten zijn.

Daarnaast ga ik er vanuit dat m.b.t. het stuk van de governance (tekst en afbeelding) er binnen onze werkgroep nog 
het gesprek zal plaatsvinden over de exacte vormgeving en inhoud. Voor zover ik weet heeft dat nog niet 
plaatsgevonden. Ik ga er dan ook vanuit dat hier in de tekst nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.

Laatste, wij hebben wij intern het actieplan ook breed gedeeld en hier nog het e.e.a. qua terugkoppeling op 
ontvangen. Ik ben bezig dit bij elkaarte zetten zodat ik het ook met jullie kan delen. Het ziet m.n. op proces/jaartal 
en het vormgeven van de inleiding zodat het beter aansluit op doel van dit traject. Kunnen we donderdag bespreken 
hoe we hiermee om gaan? (ik kan mij zo voorstellen dat dit ook vanuit andere partijen is ontvangen?).

Gr.

Phbb.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 15:56

@nvde.nl>:

Van:

@ekiep.nl>:Aan: NVDE
B(S)natuurenmilieu.ni>^^^^^^M
^^^B(S)enpuls.nl>:B^^^^^W
@netbeheernederland!nl>I^^^B
HBBMi@technieknederland.nl>

[@enexis.nl>:
@minezk.nl>:l

@bvnex.nl: @minbzk.nl>:

@technieknederland.nl>CC:
Onderwerp: RE: Actieplan 0.99; reactie/ Red flags voor 15 maart aanstaande
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Goedemiddag alien,

Wat mij betreft maken we daar ruimte voor. Lijkt mij belangrijk.

Groeten

@nvde.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 15:49 
Aan:

NVDEVan:

@natuurenmilieu.nl>:(S)ekiep.nl>:

(5)netbeheernederland.nl>:^B
^^^^^^^^^B(Sminbzk.nl>:

)^B@enexis.nl>:
(S)minezk.nl>:W

@hbb.nl>: @bvnex.nl: 
@technieknederland.nl>

@technieknederland.nl>
Onderwerp: Re: Actieplan 0.99; reactie/ Red flags voor 15 maart aanstaande
CC:

HI alien.

Vanuit onze achterban zijn er nog wel wat discussies gaande. Dat zal met name op de positionering effect hebben. 
Ik zit vandaag non-stop in overleg dus vandaag helaas geen tijd om gedetailleerd op de gevoelige punten in te gaan. 
Ik ga graag in overleg met jullie hoe we dit kunnen tackelen. Is daar donderdag ruimte voor?

Groet,

(5)ekiep.nl>Van:
Datum; maandag 14 maart 2022 om 15:31

(Snatuurenmilieu.nl>.
^^B@enpuls.nl>.B

(5)enexis.nl>.Aan:

@netbeheernederland.nl>.@minezk.nl>.

@technieknederland.nl> 
^^^B@technieknederland.nl>

Onderwerp: Re: Actieplan 0.99; reactie/ Red flags voor 15 maart aanstaande

@hbb.nl>, (5)minbzk.nl>.

CC;

Dag allemaal.

Ik heb tot op heden geen Red Flags op het Actieplan HWP voorbij zien komen (afgesproken dat daar t/m vandaag de 
tijd voor was).
Dus dat stemt goed!

Ik heb vandaag van enkelen begrepen dat er de behoefte is om aanstaande donderdag aandacht te besteden aan de 
actualiteit (hoge gasprijzen, Oekraine, politiek, vraag&aanbod, ed); en dan een rondje te maken met de vragen;
1) Wat merk je als organisatie van de veranderde context?
2) En wat doen jullie daarmee/ actie?
3) Wat vraagt dit van ons samen als partijen in het Actieplan?
Dit ook ivm de ondertussen geplande startbijeenkomst van de Communicatie Werkgroep op maandag 21 maart (om 
deze reden zal ook online aanschuiven).

Morgen zal ik een volledige agenda versturen.
Zelf bereid ik een middelen voor de projectbeheersing (planning en rapportage) voor, aan de hand waarvan we 
kunnen spreken over frequentie etc.

3



Hebben jullie nog andere punten, dan boor ik dat graag voor 11.00 morgenochtend?

Met vriendelijk groet,

ekiep»
De klant centraal in de energietransitie

(5)ekiep.nl

Op wo 2 mrt. 2022 om 16:31 schreef 

Beste allemaal.

@ekiep.nl>:

bijgevoegd:
1. de versie van het Actieplan dat kan worden voorgelegd aan ieders achterban (indien nodig) voor een akkoord om 
naar de uitvoeringsfase te gaan. De nadere inrichting voor die fase gaat ondertussen beginnen. De vraag voor nu is 
of er inhoudelijke Red Flags zijn, waardoor we die stap nog niet met elkaar kunnen maken. Deel Red Flags actief 
met de groep voor 15 maart aanstaande. Kort daarop (op dit moment gepland voor 17 maart) voIgt een moment 
om deze te bespreken, maar alles wat daarvoor kan worden aangepakt komt natuurlijk de voortgang ten goede.
2. het samengestelde werk van alle aangeleverde input rondom communicatie.
kennisgeving aan jullie. Het kan bruikbaar zijn om een beeld te schetsen van hoe communicatie opgebouwd gaat 
worden. De regie op het communicatieplan wordt opgepakt voor^

en ik delen dit nu ter

(Techniek Nederland) en
(Milieu Centraal). Zij coordineren het communicatieplan met de communicatiegroep (Jullie 

communicado's). Ik ben daarbij de linkingpin om inhoudelijke vragen op te beantwoorden en waar nodig voor te 
leggen aan de Projectgroep.
communicado's om de input te bespreken, het communicatieplan een stap verder te brengen en procesafspraken 
te maken.

organiseren een volgende online bijeenkomst met deen

Met vriendelijk groet,

ekiep»
De klant centraal in de energietransitie

Pekiep.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzendenvan 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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A74.32

@natuurenmilieu.nl > 
r 2021 09:49

Van:
Verzonden:
Aan: ienDuls.nl:

^hbb.nl;l@TechnielcNi land.nl);Uneto Techniek N
NVDE

Ondenwerp: Teaigkoppel

Ha alien,

) te houden en het net op teIk had nog op mijn lijstje staan om een gesprek met Vereniging Eigen Huis 
halen v.w.b. de behoeften vanuit de intemiediaire-/vraagkant in het Actieplan Hybride.

Het was een interessant gesprek en we zijn wat dieper ingegaan op de inkoopactie van VEH. Wat daarbij opviel was:
gaf aan dat ze 30.000 (11) "warmDe vraag naar hybride is vooralsnog niet het probleem,^_____

geinteresseerde" deelnemers aan hun hybride inkoopactie hadden. De leverancier (Remeha) kan dit echter 
niet leveren door een chiptekort. Dus vanuit haar de vraag hoe we in het actieplan kunnen garanderen dat 
het aanbod de vraag kan bijbenen. Wellicht dat we dear nog een stuk tekst aan moeten wijden, hoe we 
omgaan met tekorten in productie om onze doelstellingen uit het actieplan te halen.

Doordat er zaken mis lijken te gaan aan de aanbodzijde (te weinig gekwalificeerde installateurs en te weinig 
leverbare hybride warmtepompen), zorgt ervoor dat VEH nog terughoudend is met normering. Pas wanneer 
de markt voor hybride op gang is en er zekerheid is dat een consument die een hybride warmtepomp wil 
installeren, functioneert de markt goed. Dat is voor VEH in relatie tot normering belangrijk. Als we het 
hebben over normering, noerht
kosten, geluid en ruimtegebrek. Ze gaf wel aan dat een gefaseerde normering op specifieke 
woningtypen/bouwjaren interessant kan zijn.

nog een aantal barrieres die opgelost moeten worden, namelijk

gaf aan dat we binnen de coalitie hybride een kostendaling beloven, maar de vraag is of die 
kostendaling zal plaatsvinden wanneer een tekort is aan hybride warmtepompen. Simpele marktwerking, bij 
hoge vraag en laag aanbod stijgt de prijs. Wellicht dat we dit nog in het actieplan moeten adresseren.

vroeg zich af hoe ons actieplan zich ging verhouden tot de collectieve 
aanpak/wijkaanpak/transitievisies warmte. Ze vindt dat het actieplan en de collectieve aanpak goed op 
elkaar moeten aansluiten. Concreet: als iemand in Jaar x op een warmtenet gaat, tot welk jaar is het dan 
verstandig om een hybride warmtepomp aan te schaffen? Ze vindt het cruciaal dat we voorkomen dat 
collectieve en individuele opiossingen elkaar niet in de wielen gaan lijden

Dit waren in het kort de punten die Vereniging Eigen Huis wilde meegeven aan het actieplan.

Ter informatie, aankomende dinsdag is er niemand van Natuur & Milieu aanwezig bij het actieplanoverleg. Ik ben 
dan zelf in Noord Limburg en mijn college, 
helaas af.

, is dan ook vakantie aan het vieren. Bij deze melden we ons dus

Met vriendelijke groet.

Aanwezig:

Natuur & Milieu

1



Postbus 1578 I 3500 BN Utrecht
Arthur van Schendelstraat 600 | 3511 MJ Utrecht

|E: gOnatuurenmilieu.nl | W: wvtfw.natuurenmilieu.nlT:
Investeer in de toekomst steun Natuur & Milieu

f in @ a
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A74.33

@nvde.nl>NVDE^___________
maart 2022 11:40

Van:
Verzonden:
Aan:
CC

Re: Actieplan 0.99; reactie/ ReiOnderwerp: lags voor 15 maart aanstaande

L alien.Hi

Wat ik terug krijg van onze achterban is dat het toekomstperspectief ontbreekt, evenals de samenhang van 
maatregelen en er zou meer oog moeten zijn voor ontwikkelingen. Er zit nog steeds oud zeer over het feit dat 
andere hybride technieken niet mee zijn genomen in dit actieplan. Dat lijkt mij (wederom) een 
positionering/communicatie vraagstuk. De zorg bestaat bij een aantal leden dat dit - wanneer het niet goed 
gep(»itioneerd wordt - de verduurzaming juist kan vertragen (bijvoorbeeld als zou worden geopperd dat de hybride 
warmtepomp de eerste stap is in de verduurzaming - dat kunnen ook andere hybride technieken zijn - en dat de 
focus en urgentie op isoleren afoeemt) en dat bij geen goede uitrol en algemeen negatief beeld kan ontstaan, ook 
voor de andere duurzame technieken. Daamaast wordt ook gepleit om daar waar all-e al uit kan, ook geen hybride 
warmtepompen te stimuleren.

Verdere vragen (geen red flags) zijn:
Of er goed zicht is op wat de werkelijke meertijd ta.v. de gemiddelde installatietijd is.
Bij ache 3.1.1. wordt graag ook het inregelen toegevoegd, omdat dit een betere inzet van de warmtepomp 
levert.
Een meetbare doelstelling bij actie 3.1.2 ontbreekt.
Actie 3.4.1, suggestie om aan te scherpen door minimale rendementen voor te schrijven voor 
verwarmingsinstallaties, daarmee kan de toepassing van HR-ketel in principe worden uitgesloten.

Tot slot is de vraag nog wat het commitment van NVDE nu eigenlijk is.

Geen leuke mail, dat snap ik. Maar hopelijk kunnen we constructief kijken near hoe we dit breder gedragen kunnen 
krijgen.

Groet,

Van:
Datum: dinsdag 15 maart 2022 om 10:29
Aan:
CC:

, ’^^^^■gtbynex.nl"

Onderwerp: Re: Actieplan 0.99; reactie/ Red flags voor 15 maart aanstaande

Dag allemaal.

Ik bereid een helder overzicht van de (potentiele?) Red Flags voor, zodat we daar gestructureerd door been kunnen 
lopen.

NVDE; het zal zeer behulp zijn als we vooraf weten wat de gevoelige punten zijn in de positionering, 
en wat jullie voorstel is?. Ook omdat het al een paar keer op tafel is geweest.
Ik wil hierin gelijk mijn constatering delen na het bestuderen van de ingevulde communicatie documentatie: Ik zie 
geen conflicterende doelstellingen of boodschappen tussen de individuele partners. Wei zijn er relevante
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aanvullingen en accenten gericht op specifieke doelgroepen waarvoor de betreffende partner aan de lat staat/ wil 
staan.

Met vriendelijk groet,

ekiep»
De klant centraal in de energietransitie

(Sekiep.nl

Op ma 14 mrt. 2022 om 15:56 schreef

Goedemiddag alien.

Wat mij betreft maken we daar ruimte voor. Lijkt mij belangrijk.

Groeten

@nvde.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 15:49 
Aan:

Van: NVDE

(S)ekiep.nl>: @natuurenmilieu.nl>:
^B@er^xis.nl>:
@minezk.nl>:^B (Snetbeheernederland.nl>:^B

^^^^^^^^^B@minbzk.nl>:

)

@bvnex.nl: 
@technieknederland.nl>

@hbb.nl>:

(5)technieknederland.nl>
Onderwerp: Re: Actieplan 0.99; reactie/ Red flags voor 15 maart aanstaande
CC:

Hi alien.

Vanuit onze achterban zijn er nog wel wat discussies gaande. Dat zal met name op de positionering effect hebben.

Ik zit vandaag non-stop in overleg dus vandaag helaas geen tijd om gedetailleerd op de gevoelige punten in te gaan.

Ik ga graag in overleg met jullie hoe we dit kunnen tackelen. Is daar donderdag ruimte voor?

Groet,
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(5)ekiep.nl>Van:
Datum: maandag 14 maart 2022 om 15:31

(5)natuurenmilieu.nl>.
il^M(S)enpuls.nl>.B

@enexis.nl>.Aan:

@netbeheernederland.nl>. I@minezk.nl>.

(S)technieknederland.nl> 
B^^B@technieknederland.nl>

Onderwerp: Re: Actieplan 0.99; reactie/ Red flags voor 15 maart aanstaande

@minbzk.nl>.@hbb.nl>,

CC:

Dag allemaal.

Ik heb tot op heden geen Red Flags op het Actieplan HWP voorbij zien komen (afgesproken dat daar t/m vandaag 
de tijd voor was).

Dus dat stemt goed!

Ik heb vandaag van enkelen begrepen dat er de behoefte is om aanstaande donderdag aandacht te besteden aan 
de actualiteit (hoge gasprijzen, Oekraine, politick, vraag&aanbod, ed); en dan een rondje te maken met de vragen;

1) Wat merk je als organisatie van de veranderde context?

2) En wat doen jullie daarmee/ actie?

3) Wat vraagt dit van ons samen als partijen in het Actieplan?

Dit ook ivm de ondertussen geplande startbijeenkomst van de Communicatie Werkgroep op maandag 21 maart 
(om deze reden zal ook online aanschuiven).

Morgen zal ik een volledige agenda versturen.

Zelf bereid ik een middelen voor de projectbeheersing (planning en rapportage) voor, aan de hand waarvan we 
kunnen spreken over frequentie etc.

Hebben jullie nog andere punten, dan hoor ik dat graag voor 11.00 morgenochtend?

Met vriendelijk groet.
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ekiep»
De klant centraal in de energietransitie

@ekiep.nl

Op wo 2 mrt. 2022 om 16:31 schreef @ekiep.nl>:

Beste allemaal.

bijgevoegd:

1. de versie van het Actieplan dat kan worden voorgelegd aan ieders achterban (indien nodig) voor een akkoord 
om naar de uitvoeringsfase te gaan. De nadere inrichting voor die fase gaat ondertussen beginnen. De vraag voor 
nu is of er inhoudelijke Red Flags zijn, waardoor we die stap nog niet met elkaar kunnen maken. Deel Red Flags 
actief met de groep voor 15 maart aanstaande. Kort daarop (op dit moment gepland voor 17 maart) voIgt een 
moment om deze te bespreken, maar alles wat daarvoor kan worden aangepakt komt natuurlijk de voortgang ten 
goede.

2. het samengestelde werk van alle aangeleverde input rondom communicatie. 
kennisgeving aan jullie. Het kan bruikbaar zijn om een beeld te schetsen van hoe communicatie opgebouwd gaat 
worden. De regie op het communicatieplan wordt opgepakt voor^

en ik delen dit nu ter

(Techniek Nederland) en
(Milieu Centraal). Zij coordineren het communicatieplan met de communicatiegroep (jullie 

communicado's). Ik ben daarbij de linkingpin om inhoudelijke vragen op te beantwoorden en waar nodig voor te 
leggen aan de Projectgroep.
communicado's om de input te bespreken, het communicatieplan een stap verder te brengen en procesafspraken 
te maken.

organiseren een volgende online bijeenkomst met deen

I1
I
I

I

Met vriendelijk greet.

ekiep»
De klant centraal in de energietransitie

I
Pekiep.nl
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A74.34

Artikelen 5.1.2.een
5.1.d

@nvde.nl>NVDEVan:
Vcrzonden:
Aan:

a ril 2

Onderwerp:

Besten,

en zal zometeen daardoor niet kunnen aansiuiten. Tenzij het digitaat kan, maar we hebben 
vorige keer ondervonden hoe slecht dat werkt.
Vanuit ons een reactie want ik heb begrepen via de wandelgangen dat jidlie daar op zitten te wachten. Dus hior 
alvast, hoofdlijn; wij steunen pleidooi en actie voor hybride wwmtepomp, zo Iwigfj^er ook dutdeiijk in het 
gezamenlijke pleidooi bij staat dat er ook andere oplossin^n zijn en dat de hybride andere stappen niet in de weg 
mag zetten (bv in wijken waar wordt gekozen voor warmtenet of dl electric). Net als vorige keer. Dat komt nu echt 
te weinig nan* voren.

5.1.d

Groet,

Van:^_____________
Datum; vrijdag 1 april 2022 om 14:42
Aan:

Onderwerp: Agenda voor Programmagroep Actiepian HWP maandag 4-4-2022

Baste allemaal,
bijgevoegd de agenda voor maandag en de (zo goed als) defaiitieve versie van het Actiepian.

Met vriendelijk groet.

ekiep»
De klant centraal In de energietransitle

iekiep.nl



A74.35

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

RE: zinnen over rendement 
dinsdag 5 april 2022 15:27:16 
imaaeOQl.DnQ

we de communicatievraag maar even op de lange baan schuiven, eerst maar eens een 
voorstel voor een methodiek.
Ik ben wel benieuwd hoe

ze het eigenlijk al lastig vinden dat rendement van
gaat reageren, ik ben nog steeds zoekende of het probleem

echt in het keurmerk zit, o 
warm^ompen inzichtelijk wordt.

mil: kan jij de regels met de heren delen? 
Groeten,
@

Van:

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 15:16
Aan:

Onderwerp: RE: zinnen over rendement 
Urgentie: Hoog
Dag
Ik vind het ook een goed voorstel.
Aanvullende vraag: hoe communiceer je die classificatie? Wellicht is een nummering (100,105, 
107) zoals bij de CV ketel is gedaan een duidelijke zonder dat het een keurmerk lijkt?
Groet

@minbzk.nl>Van:

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 13:55
Aan: (5)ekiep.nl>:

@enexis.nl> 
Onderwerp: RE: zinnen over rendement

Hi'
Ik vind het een prima tekstvoorstel zo. Wat mij betreft kan het zo naar de twee 
Groeten,

Hoi

f5)ekiep.nl>Van:

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 13:46
Aan:
Onderwerp: Re: zinnen over rendement
Dank je
Hieronder een volgende versie.
- Al zit er nog veel herhaling in.
- Ik haal 'geluid' ook even aan, omdat in de eerste zin gesproken wordt over 
'functioneren'. Als het beperkt moet blijven tot 'rendement', dan kunnen de eerste 
zinnen ook nog verder ingekort worden.
- Ik sprak^l en ik lus hem even in. Waarschijnlijk reageert hi] vanmiddag op 
deze mail.
Methodiek voor tf>geee-inzicht in tnte verwachten rendement
Omdat de hybride warmtepompen een relatief nieuw product is dot nog geerv eigen rcgistrotic 
kefrt, is er nog onvoldoende inzicht bi)-4f> welke toepassing welke installatie optimaal 
functioneerti.7

(5)minbzk.nl>: @enexis.nl>

voor de snelle aanzet.

-Welk rendement mag van welk product/installatie in welke gevallen fbiivoorbeeld 
woninotvoe. afgiftesvsteem. tvoe oasketel. etc.X.verwacht worden.

- (Maar ook oeluidseffecten bii verschillende toeoassinaen^



Bit problocm op tc dolen in 3 niveousDit uit zich in vraaen bii:

-Installateurs; Welk product past in welke toepassing, welk vermogen is nodig, welke 
besparing kan ik de kiant voor zijn situatie toezeggen met welk product?

- Consumenten: Er is in de Nederlandse markt nu de keuze uit ruim 6000 producten, 
maar hoe kan ik nu logisch onderscheid maken in dit brede aanbod, en wat kan ik van 
welk product verwachten in miin situatie?

-Overheid: Hoe kunnen consumenten goed en eenvoudig voorgelicht worden over wat 
voor hun situatie een goede opiossing islr

De opiossing ti4kt-liQt mooelhk te lioocn in de introductie van een methodiek_C7-gebaseerd op 
bestaande testoeaevens') vari-voor het classificeren van producten en configuraties naar te 
verwachten rendement in functioneren verschillende situaties^, om eensumcntcn en ondcrc 
portijcn heipcn inzicht krijgcn in ondcr ondere het rendcmcnt-von hot gc'mstolleerdc product.

Actie: 3.3.1. Voorstel uitwerken voor een methodiek_C7-gebaseerd op bestaande 
testoeaevensl ven-voor het classificeren van producten en configuraties naar te 
verwachten rendement bij functioneren verschillende situaties,_Dit om -,-em 
consumenten en ondere portijcn hclpen inzicht krijgcn fn ondcr ondere het
rendement von het gctnstoUcerde product.installateurs en consumenten inzicht 
te geven welke producten in welk geval een goede opiossing zijn.

(NVI)
Met vriendeliik groet,

De kiant centraal in de energietransitie

@minbzk.nl>:

en een actiepunt. Wat vind je van onderstaand tekstvoorstel?
Methodiek voor inzaqe in verwacht rendement
Omdat de hybride warmtepompen een relatief nieuw product is dat nog geen eigen registratie 
kent, is er nog onvoldoende inzicht in welke toepassing welke installatie optimaal functioneert, 
welk rendement van welk product/installatie in welke gevallen verwacht mag worden en 
wanneer een installatie ook goed geinstalleerd is.
Dit probleem is op te delen in 3 niveaus:
Consument:
Er is in de Nederlandse markt nu de keuze uit ruim 6000 producten, maar hoe kan ik nu 
logisch onderscheid maken in dit brede aanbod, en wat kan ik van welk product verwachten? 
Installateur:
Welk product past in welke toepassing, welk vermogen is nodig, welke besparing kan ik de 
kiant toezeggen?
Overheid:
Hoe kunnen consumenten en installateurs goed en eenvoudig voorgelicht worden over wat 
voor hun situatie een goede opiossing is.
De opiossing lijkt te liggen in de introductie van een methodiek, gebaseerd op bestaande 
gegevens van functioneren van producten en installaties in verschillende situaties, om 
consumenten en andere partijen helpen inzicht krijgen in onder andere het rendement van het 
geinstalleerde product.
Actie: 3.3.1. Voorstel uitwerken voor een vorm van inzicht onder andere op basis van 
voorspelbaar rendement Om partijen meer duiding te geven in welke producten in welk geval 
een goede opiossing zijn.
(NVI)
Groeten.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Bouwen en Energie
DG Volkshuisvesting & Bouwen
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Zuid-20® etage
Postbus 20011 I 2500 EZ | Den Haag
T



Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit benefit abusievel jk aan u 
IS toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektromsch 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



A74.36

Van:
Aaiu
Onderwerp:
Oatum:
BiJUgen:

woensdag 13 aprl 202311:12:59 

jQjgOBlIQidlDa
inyin«<HJ.finn

Goedemorgen,
ik heb ondertussen per mail van en telefonisch van 
vemomen, dat de nieuwe tekst voor' een methodiek t.b.v. vcx>rspelbaar 
rendemenf vcwr re^ VWP en NVU akkcxDrd zijn.

Met vriendeliik groet.

j
De klant centraal in de energietransitie

iekiep.nlw

Fcttwarded messai
>llW?.nl>

Subject: tekstvoOTstel
(Hn

’erCTimn^anntepoi^)qi
To:
Cc: (g>wanBte-Dompeo.n!>

Goedemorgen

Onze vereniging is akkoord met versie 2. van het tekstvoorstel t.b.v. een methodiek t.b.v. 
voorspelbear rendement.

Met vriendelijke groet.

Gooimeer 4-15,1411 DC NAARDEN 
Poslbus513S. 1410 AC NAARDEN
T:

!?73l'vaniite-pQni|>eDJil j www.warmte-|x>inpen nlE:



A74.37

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

RE: n.a.v. de vraag om red flags 
woensdag 30 maart 2022 14:46:24 
imaaeOOl.pna
imaQe002.DnQ

Hoi
In het vorige overleg is mij gevraagd om met jou te overleggen over het kennisplatform. Nu 
kan ik je directe nummer niet vinden, kan je mij even bellen?
Groeten,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Bouwen en Energie 
DG Volkshuisvesting & Bouwen

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Zuid-20® etage 
Postbus 20011 I 2500 EZ | Den Haag
T

Van:

Verzonden: woensdag 30 maart 2022 14:22
Aan: NVDE;

); @bynex.nl;
@warmte-pomp.nl

Onderwerp: n.a.v. de vraag om red flags 

Beste betrokkenen,
Onze achterban heeft een sterke behoefte aan een bredere definitie van hybride en zou die 
graag opgenomen zien in het actieplan.
Ik weet dat dit eerder besproken is en dat we dat onderwerp afgesloten hadden maar je ziet 
dat als het moment daar is ook de achterban een mening kan hebben.
Graag tijdens ons eerstvolgende overleg nog even kort op de agenda.
Wat mij betreft hoeven we de discussie niet opnieuw te doen (die hebben we al drie keer
gevoerd) maar graag van jullie kant een bevestiging van de eerdere afspraak
of (en dat is dus ons dringend advies) aangeven dat het herbenoemen van hybride een optie
IS.

We hoeven dan niet het hele plan daar opnieuw op af te stemmen.
Indien we een bredere definitie hanteren is het uitgangspunt dat we ons met dit actieplan nog 
steeds toeleggen op hybride.
In dat geval kan ik op zeer korte termijn een nieuwe definitie formuleren
Dat houdt dan wel de optie open om ook voor andere hybride toepassingen op termijn in
actie te komen.
Met betrekking tot het "Keurmerk" is er inmiddels overleg geweest en heeft de VWP overleg 
met de NVI gehad.
Een dezer dagen zal de NVI met een concreet voorstel naar de VWP komen.
Indien de VWP zich daar in kan vinden zullen we met een gezamenlijke aangepaste tekst voor 
het actieplan komen.
Indien de VWP zich daar niet in kan vinden zullen we pleiten om ons eigen voorstel in het 
actieplan op te nemen.
In dat geval biedt ons voorstel ruimte aan zowel de NVI als de VWP belangen.



Met vriendelijke groet.

Gooimeer4-15.1411 DC NAARDEN 

Postbus 5135,1410 AC NAARDEN

<g>warmte-DomDen.nl | www.warmte-pompen.nl



A74.38

@ekiep.nl>Van:
Verzonden:
Aan:
CC NVDE:

Re^oSle^cti^lan HWP 14-4-2022

Notulen Programmagroep Actieplan HWP 14-4-2022.docx
Onderwerp:
Bijiagen:

Dag allemaal, 
n.a.v. de reactie van de L bijgevoegd aangepaste notulen (aanpassingen biauw gearceerd).

Met vriendelijk groet.

ekiep»
D^dan^entraalir^^neraietransltie

Op di 19 apr, 2022 om 14:40 schreef @hbb.nl>:

Beste betrokkenen,

Uit hoofde van de VWP heb ik aangegeven dat ik akkoord kan gaan met de tekst van 
flag voor de VWP is.

maar dat dit geen red

^ In die zin dus geen bezwaar voor de VWP als het niet opgenomen wordt.

Ik heb dus ook op geen enkele wijze aangegeven dat ik akkoord gegeven zou hebben namens de NVDE t.a.v. het 
weglaten van de voorgestelde tekst.

nu betrokken is vertegenwoordig ik de NVDE ook niet meer.Omdat

Graag per omgaande een correctie op het verslag.

Bij het sluiten van de vergadering werd ook kort gesproken over het voorzitterschap.

Wij zouden graag vanuit de industrie betrokken willen zijn bij het voorgestelde overleg over de nieuwe voorzitter.

Met vriendelijke groet.

h Vereniging
Warmtepompen

Gooimeer 4-15,1411 DC NAARDEN 
Postbus 5135,1410 AC NAARDEN
T:

1



(S)warmte-pompen.nl | www.warmte-pompen.nl

@ekiep.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 15 april 2022 15:24 
Aan:l 

NVDE
(S)natuurenmilieu.nl>: @enexis.nl>:

^^^^B@nvde.nl>:^^B

@netbeheernederland.nl>:
Pminezk.nl>:

(S) bvnex.nl:@hbb.nl>;
(5)technieknederland.nl>: @minbzk.nl>:

^^^^^B^echnieknederland.nl> 

Onderwerp: Notulen Actieplan HWP 14-4-2022

@verwarmingsindustrie.nl>:

Allen,

bijgevoeg de notulen en actielijst nav gisteren.

Fijn Paasweekend!

Met vriendelijk greet.

ekiep»
De klant centraal in de energietransitie

@ekiep.nl

2



A74/39

Actieplan Hybride Warmtepomp

Notulen Programmagroep

Agenda Programmagroep

Datum Donderdag 14 ^ril 2022

Tijd 11.00-12.00

Locatie' Online Teams:

Aanwezig (Techniek NL)^ (min EZK)

(NBNL),(min BZK), 

(N&M),

(VWP),

(RVO)J

(NVDE) Hpenvervar^l^ 

(NVI) vervangerl

Afmeldingen

heeftzich nog niet voliedig kunnen

geeft een

Funding Kennisplatform VWP/RVO (4); 
verdiepen, maar heeft al wel contact met zijn collega| 

update over de eerdere gesprekken tussen hem en . Krijgtvervolg.

Monitoring en registratie HWP (5.1 ):|[||| geeft een toelichting op de actuele teksten in het 

actieplan en de stavaza van de actie.

Methodlek voor inzicht in te verwachten rendement (3.3): Deze nieuwe tekst wordt 
geaccepteerd door aile partijen. Actie : vervangen tekst in Actieplan

I: is om dit erbuiten te laten. iVDErfiW 
bmst.

NVDE tekstvoorstel warmterietten. Voorstel
of vef!e^ lezei

Exti^tadenn.bt. de term ‘hybride’ en de focus van dIt Actie^an: (NVI) en
mHHjUjljm (VWP) komen met hetvolgende voostel. Actie;HHstuunoezerond.zodat
ortKader^anneer geen bezwaar, kan worden ingevoegdin hetActleplan._________

Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die samenwerktmet een tweede warmteqpwekkermet 
het doe/ om warmte te ieveren aan de woning. Het is dus een bivsdent systeem waarvan 1 van de 
techrveken een warmtepomp is en dat tot doe! heeft het beste van beide technieken te combimten 
en daardoor effici&ntertezijn dan beide componenten separaat kunnen zijn. Binnen dit actiepian 
beperken wij ons tot de indMdueie systemen waarbij een warmtepomp wordt gecombineerd met het 
oebniik van een gastoestei.______________________________________________________________________
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komt in de lucht wanneer er ontwikkelingen. Actie: doorgegevenAftrap/ start moment: 
namen en contactgegevens aan

Invulling van Voorzitterschap en Secretariaa^rocesondersteunlng In de 
uitvoeringsfase:Actie;^^| plant een afspraakin met^f,| en

Volgende overteg: Online begin mei.

ActlelIJst

Datum Acfenemer Renning/statusAcUe

toegevoegd

Plannen aftrap/startmoment met Stuurgroep:HH 
org aniseed, ledereen mailt naam van afgevaaraigde 
m contactgegevens voorh^plannm van een 
moment

ledereen.17-3-2022

(le.m.
[kers)

17-3-2022 Invtrilm programmaplanningmetde Kartr^k«'S.

Tekstkader omtrent hybride (de notid en 4-4) Instemming 
gevraagd per mall 
aan ledereen dd 14-

4-4-2022

4

4-4-2022 Commitment NVDE

14-4-2022 Invulling van Voorzitterschap en
Secretarlaat/procesondersteuningin de___
ultvoerlngafase: Afepraak Inplannen met^f.

en

Funding Kennlsplatform VWP/RVO (4):14-4-2022 en
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A74.40

Van;
Aan;

Frank Aaterbera I VereniQlno Warmtepomoen
RE: Notulen Programmagroep Actieplan HWP maandag 4-4-2022
woensdag 6 april 2022 09:16:21
ImaaeOOl.pnQ

Cc:
Onderwerp:
Datum;
Bijiagen;

Goedemorgen
Hartelijk dank voor onderstaande tekst en mijn waardering voor jullie inzet en geduld m.b.t. dit 
onderwerp.
Het spijt mij erg dat ik niet in staat ben geweest de materie zo te verduidelijken dat dit ook 
overal in onderstaande tekst terug komt.
Goed om te zien dat het inzicht in te verwacht rendement bovenaan staat. Ik lees verderop dat 
mijn pleidooi hiervoor ook terug komt.
Hierbij alvast wat opmerkingen voordat ik met een definitieve reactie van mijn achterban kom. 
Hybride warmtepompen zijn in heel veel gevallen geen relatief nieuw product.
Een groot gedeelte van de hybride toepassingen gaat om reguliere stand alone warmtepompen 
die hybride toegepast worden.
Daarmee gaat dan ook het eerdere vergelijk met een koelkast op auto volledig mank.
Daarna wordt er weer gesproken over het rendement van een product/installatie. Dit zou je om 
kunnen zetten in "het product binnen de totale installatieomgeving".
Ik blijf er bij dat de ISDE lijst niet is bedoeld om een keuze te maken maar om een juiste keuze te 
maken die aansluit bij de subsidieregeling.
Als we een productvergelijk gaan doen en we trekken de metafoor met auto's door dan zet je 
een smart, een tesla, een autobus, vrachtwagen en trekker naast elkaar.
Allemaal prima producten maar wel voor een specifieke toepassing.
Voor geluidseisen is ook al een wettelijke norm dus die is volledig overbodig.
Ik maak onderstaande teksten even groen waar ik mij prima in kan vinden, geel waar verbeterd 
zou kunnen worden en rood waar een red flag is.
Dit alles onder voorbehoud van reactie van mijn achterban.
Nogmaals, dank voor de inzet!
Groeten
Dag

en ik hebben vandaag gewerkt aan de volgende tekst, wat geenzins een poging is om met 
enkel taal iets op te lossen, maar wel een poging om de common-ground die wij hoorden in jullie 
betogen te verwoorden en om te zetten in een toekomstgerichte actie. Hierbij onze poging. Aan 
jullie of jullie er iets mee kunnen.
Methodiek voor inzicht in te verwachten rendement
Omdat de hybride warmtepompen een relatief nieuw product is, is er nog onvoldoende inzicht bij welke toepassing 

welke installatie optimaal functioneert;

Installatie in welke levallen tbiivoorbeeld woninrtMeJ- Welk rendement mag van welk 
Itfliftesvsteem. tWBetasketel. etc.) verwacht wordelj

- (ook geluidseffecten bij verschillende toepassingen ?)

Dit uit zich in vragen bij:

- Installateurs: Welk product past in welke toepassing, welk vermogen is nodig, welke besparing kan ik de klant voor zijn 

situatie toezeggen met welk product?

- Consumenten; Er is in de Nederlandse markt nu de keuze uit ruim 6000 producten,
bn wat kan ik van welk product verwachten in miin situati'^

- Overheid: Hoe kunnen consumenten goed en eenvoudig voorgelicht worden over wat voor hun situatie een goede

: ir:K' ■r'tHSCSiir.natrKKT- :'5',



opiossing is?

Oe opiossing ligt mogelijk in de introductie van een methodiek (gebaseerd op bestaande testgegevens) voor het 

classifkreren p^onT®u^tienTaan^ewacnternen3emennrwe«cKi!len3^ituatt58
Actie: 3.3.1. Voorstel uitwerken voor een methodiek (gebaseerd op bestaande testg^evens) voor het

laltematierTteverwacfttenrenSemSirBilversclTtllenSesituatiwel 
furabes^t^rTHnSailateurs en consumenten inzicht te geven welke producten in welk gS^ 

|en goede opiossing zijn.

Met vriendelijlc greet.

De Idant centraal in de energletransitie
[tOekieD.nl

Op di 5 apr. 2022 om 15.-05 schreefl @hbb.nl>:

' Beste betrokkenen,
Onderstaande tekst is helaas geen juiste weergave.

I Het gaat er niet om dat we niet tot overeenstemming komen over de tekst m.b.t. een 

; produetkeurmerk ontwikkeling.

: Als het een tekstuele discussie zou zijn hadden we gisteren niet zo'n lange discussie gehad. 

j Ook als je niets zou melden over een keur kunnen wij akkoord gaan.
I De NVI en de VWP hebben verschil van inzicht m.b.t. het realiseren van een voorspelbaar 

; rendement.

I De NVI pleit voor een minimale kwaliteitseis van het afzonderlijke warmtepompproduct.
; De VWP pleit voor voorspelbaar rendement door beoordeling van de installatietoepassing in 

de specifieke omgeving.

' Zoals ik gisteren ter vergadering heb aangegeven lessen we dit niet met een taaltruckje op.
en ik zouden in dat gevai al veel eerder tot overeenstemming gekomen zijn. 

De NDE zegt mij niet overigens. We hadden de NVDE en de VWP aan tafel.

De afgekeurde tekst:

• NVI en NDE komen niet tot overeenstemming rondom de huidige teksten voor 
'Produetkeurmerk ontwikkeling' (3c). Toch horen de andere partijen aan tafel veel 

overeenkomsten in de betc^en. Een lange maar belangrijke discussie wordt gevoerd, 

waarna het voorstel komt dat een tekstvoorstel doen naar en
, op basis van het gesprek tijdens deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groeten.

ekieD.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 13:53

hatuurenmilieu.nl>;
le)minezk.nl>:MB

Pnvdc.nl>:NVDEAan:

(5)netbeheernederland.nl>:
@techniekn^erland.nl>:|

^inbzk.nl>:^^^^^[
J(a)technieknederland.nl>

Onderwerp: Notulen Programmagroep Actieplan HWP maandag 4-4-2022 

Dag allemaal,

Bijgevoegd de notulen en actielijst.

Een datumprikker voor het volgende (online) overleg voIgt.

der



; Met vriendelijk greet.

De Idant centraal In de energletransitie
@ekiep.nl



A74.41

Van:
Aan:
Cc
Onderweip:
Datum:

Beste betrokkenen,
Naar mijn weten heb ik vorige week al aangegeven dat 

ambassadeurschap op zich te nemen.

Volgende week is er een gesprek met o.a. 

invulling.

bereid is bet

m.b.t. afspraken enen

zal ook direct na haar vakantie overleggen met^_____
'—.maar naderhand.leek hetH|[||/mij logischer als we hier gesprek voor plannen met BZK/EZK i.h.k.v. kennisnmking en 

exacte invulling van deze rol. Hoe kijken jullie hier naar?*
Volgens mij kanj

hebben kun je een vliegende start maken.

Dat is nodig i.v.m. de VSK.

Met vriendelijke groeten.

dat direct na haar vakantie oppakken. Als^| en| gesproken

)Van:j
Verzonden: dinsdag 26 aphl 2022 15:42
Aan:

@minbzk.nl

Onderwerp: terugkoppeling n.a.v. gesprek governance hybride
Hoi,

Ik heb geen terugkoppelir^ meer voorbij zien komen n.a.v. ons overleg vonge week donderdag. Maar 

overleg ook aangaf, gaan wij intern ook even gesprek aan met ons MT hoe zij aankijken tegen vornt/invulling stuurgroep. 

Onze MTs (BZl^/EZK) spreken hier as dinsdag nog samen verder over -i.v.m. vakantie wat verlaat-. Eerste reactie is dat wij 

(EZK) ook wel een duideltjke rol zien weggelegd voor voorzitterschap in stuurgroep, mede gezien minister zich uiteiruleiyk 

committeert aan doelen Coalitieakkoord en de inzet van de hybride WP hier ook onder valL Coed om hier rK^ even met 

elkaar gesprek over te hebben.

CC

in het

Dan, ik het overleg kwam het idee van een boegbeeld te sprake en werd aangegeven dat jullie (VW, TNL) bij achterban 

zouden nagaan wie eventueel zo'n rol van boegbeeld kan invullen. Het idee werd in eerste irrstantie geopperd om dit
|/mij(rol secretariaat) verder op te pakken, maar rtaderhand leek hetvervolgens in samertspraak met RVO; 

logischer als we hier gesprek voor plannen met BZK/EZK i.h.k.v. kennismaking en exacte invulling van deze rol. Hoe kijken

jullie hier naar?

Ik ben donderdag weer aan het werk, dus evt. hebben we dan even contact 

Groet,,

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

Diet 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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Van:
Aan:
Cc

Ondenwetp:
Datum:

HI alien.
We zitten op Z22-35, Sabazaal. Deze zaal heefl mogeiijkheld tot hybride vergaderen.
Ik zalvoor een lunch laten zorgen.
@i|||||H: heb JIJ een overzicht van degenen die fyslek aanwezig zullen zijn? Ivm aanmelden bIJ 
de receptle en aantal mensen voor de lunch?
Groeten,

Van:
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 09:49
Aan:

I);NVDE;

Onderwerp: Re: Update geplande bijeenkomst HWP17-3 
Mijn excuses voor eventuele
Op wo 9 mrt. 2022 09:03 schreefH^Hl^^l^^fl (gmmbzlc nl>:

I Ik zie dat het In de ultnodiging wel goed staat, mool! 

Van:
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 09:03

@ekieD.nl>:Aan:

(5>technifiknfiatieriflnd,ni>;

|(5)natuureQimli£UJli>;B
[[||B

^ ngtbehgerned£fland.nl>;
|@bvnex.nl>:B^^^^M

NVDE

^^^^^^^J(atechnieknederland.nl>

Onderwerp: RE: Update geplande bijeenkomst HWP 17-3 
Beste alien,
De zaal Is vanaMll:30, niet 10:30. Korter overleg dus. Ultloop Is wel mogelljk. 
Met vriendelllke groet.

(S)ekieD.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 15:28

Pnatuurenmilieu.nl>;Aan:
Ill>; )

^^^^B|"'IIIII|| 11 III 
■'Ill'll III

jjm[j|@bchnieknederlan(

Onderwerp: Update geplande bijeenkomst HWP 17-3 
Beste allemaal,
Omdat het niet mogelljk bleek een altematief te vinden voor de 17e, houden we 
vast aan deze datum.
- Wel is de duur ingekort (10.30 tot 13.00^^
- Lottie Ministerie BZK Den Haag (host|||||)
-^HkandiUijdsblok wel aanwezig zijn.
-mHHH zal op afstand deelnemen vanuit Zweden. Met het kijken naar 
eer^liemati^e datum heeft zijn agenda zich al gevuld. Zijn deelname zal iig

NVDI
ernederlanc

tvnex.nl>::



telefonisch zijn, en als de bespreekruimte het toestaat maken we een verbinding 
via scherm. 
treffen?
De agenda verstuur ik dinsdag 15 maart en is afhankelijk van eventueel Red 
Flags die ingestuurd worden. Zijn die er niet dan pakken we door naar de 
inrichting van de uitvoeringsfase. Ik zal hier voorbereidingen voor treffen.
Tot dusver.

; wil jij hiervoor zover nodig en mogelijk voorbereidingen

i Metvrienddiikgreet.

I
De klant centraai in de energletransitie

Oil berichtkaninfonnafiebevaMen die niet voor u is bestemd. bidienu niet degeadresseerde bent of dtbenditatNJsieveijkaan 
u is toegezonden, rwxdt u verzodit dat aan de atoanfer te metden en het beti^ te venwjderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakelpiheid voor sdiade, van weke aard ook, die verband houdt met raico's vertxmden aan het eiekitonisch verzenden 
van bmcMen.
This message may contain infcumationttMt is not intended for you. If you are not die addressee or if this message was sent to 
you by mistake, you are requited to Morm the sender and delete the message The St^aixepls no ItabMy for damage of 
any ktod resulti^ bom toe risks inhereni in the idectionic transmission ot messages.
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@ekiep.nl>Van:
Verzonden:
Aan:

woen

Onderwerp:
Bijiagen: Agenda Programmagroep Actieplan HWP 14-4-2022.docx

Dag allemaal,

Bijgevoegde de agenda voor rmrgen.

In het document ook de link voor de Teams meeting en een nieuwe tekst 'Methodiek voor inzicht in te 
verwachten rendemenf.

Tot morgen online.

Met vriendelijk groet.

ekiep»
Deklantcentraanr^^n^letransitie

1
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Actieplan Hybrids Warmtepomp

Agenda Programmagroep

Donderdag 14 april 2022Datum

Tijd 11.00-12.30

Locatie' Srpn:i$cieq w::£Click here to loin the meeting 

(Techniek NL),

(min BZK),

(N&M),

(min EZK), 

(VWP>,

Aanwezig

(NVI). 

(NBNL), (WG Communicatie),

(RVO).

(NVI) ?Afmeldingen (NVDE)

1. Opening en vaststellen agenda (vz.

2. Mededeiingen/ ontwikkelingen

3. Actieplan-document naar 1.0 versie

o Funding Kennisplatform VWP/RVO (4) 

o Monitoring en registratie HWP (5.1)

)

o Nieuwe teksten (zie ook actielijst);
• Methodiek voor inzicht in te verwachten rendement -> Op volgende pagina
• ‘NVDE’ voorstel indien vooraf toegezonden
• Poging verbreden definitie hybride indien vooraf toegezonden

4. Actielijst
5. Volgend(e) overieggen

Actielijst

Planning / statusDatum ActlenemerActie

toagevoegd

17-3-2022 Ptannen aftrap/ startnwment met Stuurgroep;||||| 
organiseert. ledereen mailt naam van afgevaarai^e 

en contactgegevens voor het plannen van een 
moment.

ledereen.

^arRkk17-3-2022 Invullen programmaplanning met de Kartrekkers. .s.m.
ers)
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Done4-4-2022 Verwijderen elke koppeling, of poging daartoe, met 
het KAGO in het Actieplan

4-4-2022 Poging verbreden definitie hybnde (zie notulen 4-4)

Zie agenda4-4-2022 Commitment NVDE (zie notulen 4-4)

Zie agenda4-4-2022 Nieuwe tekst voor 3c ‘dassificaties voor de inzet van 
een hwp, waarmee leveranciers een beeld knjgen 
van de geschiktheid bij verschillende situaties (wo iig 
rendement)

en

j>^thodjekj,yoor inzicht in te verwacljTtejvreh^^ _ ________ ___
Er is nog ohvoldoende ipzicht bij y/elke toepassingAwejke installatie .pptimaal functioneert, Qf
tejyejjweprreiiclg^ yanjwelk'prodUi:£ _____ ___ _____ ______
fnstailatieorrigeving'(bijvoorbeeld vyoningtype, afgiftesysteem, type.>gaskete[v etc.)' verwacht 
worden?

Pit.uitzichjDyragen _ __ __________ _____
7 Ins^lateu^^ produdt past in welke toepassjng, welk Vermogen is riodig, welke' 

besparing kanJkide'kTantJypg^zijn sityatje toezeggej^nri^ w ___________
- ^onsumenten: Erjs in detjederlandsejrnarld i\u de keuze ,uit ruim 6QQ0, producten,'
ma^r wat kirvikylri wejkproduct yerwachtbn ^
- 6verhejd( Hoe kunpen consurnenteri goed en eenvPudig vodrgelicht worden over wat 
yPQf hyn sjtuatie een gpede opjossing is?

be ppIpsjing Jigt mogelijk in de introducbe van eergmethQdiek (gebaA®®^^APJ5lj5®pJ?.?.^^
tes^egjayenS) ygpr classificerennaar rendgmenten yap l PCQ^ucten binnen de totale 
instaHabeorngeying’, dus in yerschiljende sityabesJ

Actfej 3.3. j; Vpprsteljjifyyerken yogr eep niethbdiek (gebaseerd pp bestaa^be 
testgegeyensjyppr teyeiyi/acbten rendement bjjlverschjljende sjtuaties en confjguratjes. bit 
bm mstallateurs en cpnpum^^^ [n^cHt te geyen wejke producten in welk geyal een gpede 
ppipssing zijn.'

Kartrekker: NVI, Andere partjjen ?\

')
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Van:
Aan:

Onderweip:
Datum:
BiJIagen:

Agenda
maandag 16 mei 2022 16:47:32 

imflOB.cno
Anpnda PmnrammanmiTi artipriiin HWP iq-S-?n77 rfnnr

HWP 19-5-22

Dag allemaal,

Bijgevoegd de agenda voor aanstaande donderdag. 
Dank aan hen die punten hebben aangedragen.

Het is jig van 13.45 tot 14.30, en mogelijk tot 15.00 indien mogelijk en nodig.

Tot dan.

Met vriendeliik groet.

De Riant centraal In de energletransltle
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Actieplan Hybrids Warmtepomp

Agenda Programmagroep

Donderdag 19 mei 2022Datum

13.45 -14.30 (indien mogelijk tot 15.00)Tijd

Locatie' Srpirl$Cleq w

(min EZK), 

(VWP),

(Techniek NL), 

(min BZK), 

(N&M),

Aanwezig

(NVI). 

(NBNL), (NVI). (RVO).

Afrneldingen Geen

Opening en vaststellen agenda (vz.

Mededelingen/ ontwikkelingen 

o Participatie NVDE 

o Ontwikkelingen n.a.v. SVK-beurs

o Marktontwikkelingen (lange levertijden HWP) en de impact op doelstellingen 

UItvoeringsfase

o Overdracht Secretariaat/procesondersteuning van 

o Volgende stappen; bestuurlijk overleg en projectorganisatie 

Actieplan-document

o Is het Actieplan echt helemaal gereed en zo ja, kunnen we een soort eindredactie 
toepassen?

)1.
2.

3.
naar

4.

ActielIJst5.

Volgend(e) overleggen6.
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Actielijst

Planning / statusActlenemerDatum Actie

toegevoegd

Plannen aflrap/ startmoment met Stuurgroep: Jaap 
organlseert. ledereen mailt naam van afgevaardigde 
en contactgegevens voor het plannen van een 
nooment.

ledereen.17-3-2022

417-3-2022 Invullen programmaplannlng met de Kartrekkers.
i.s.m.

14-4-2022 Funding Kennlsplatform VWP/RVO (4): en
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@ekiep.nl>Van:
Verzonden:
Aan:

Onderweq}:
Bijiagen:

Agenda voor Programmagroep Actieplan HWP maandag 4-4-2022
Agenda Programmagroep Actieplan HWP 4-4-2022.docx; Actieplan hybride versie 0.991 .docx

Beste allemaal,
bijgevoegd de agenda voor maandag en de (zo goed als) definitieve versie van het Actieplan.

Met vriendelijk greet.

ekiep»
Deklantcentraalindeen^ietransitie

1
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Actieplan Hybride Warmte

AGENDA Programmagroep 1-4-2022

Maandag 4 april 2022 

10.30-13.00

Q nmod.'uil^r$l''o(^l~yitilrl8y}wl{ lk$;7C|Ilr$iee]c$

BZK),1 
NBNL

Datum

Tijd

Locatie'

Verwacht min EZK), 
M(VWP).

(nvoETSBIII
(WG Communicatie),

I).

Afmeldingen Geen

Opening en vaststellen agenda (vz.

Mededelingen/ ontwikkelingen 

Update communicatieplan stand van zaken 

Commitment NVDE

Aftrap/ startmoment met Stuurgroep (VSK-beurs?)

Actiepian-document near 1.0 versie

a. Governance wel of niet onder governance Klimaatakkoord

b. Definitie hybride; nav mail

c. Nieuwe tekst ‘Productkeurmerk ontwikkeling’ (3c)

d. Funding Kennisplatform VWP/RVO (4)

e. Monitoring en registratie HWP (5.1)

Werkafspraken met Kartrekkers m.b.t programmaplanning en voortgangsrapportage

)1.
2.

)3.

)4.

5.

6.

- 30 maart om 14.22

7.

)

8. Actieiijst

ActtenemerDatum
toegevoegd

Planning / statusAcUa

17-1-2022 Stavaza ‘ 
opdracht

DoejgroeperHnidclalerHnatrtx' (dat in 
varjll^ ontwikketd wordt).

17-3

17-3-2022 Acties n.a.v. de laatste bespreking op wag naar 1.0 
versie. Zie planning hiertx>ven hi de notulen.

ledereen

InIMren formele start/ aftrap. Eerste Stuurgroep.17-3-2022

(l.s.m.17-3-2022 Invullen programmaplanning met de Kartrekkers.
Lkers)
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Artikelen

@ekiep.nl>Vian:
Vemnden:
Aaiu

Ondenwrpe Besproken punten communicatie-^>verieg Actieplan HWP

Dag ailemaal.

Hieronder pun^rawite een verslag van bijeenkomst met Comrmmicatiegroep van maandag 21 maart Jl. 
Mede namens^||H (zij stuurt het verslag rond binnen de Comnmjnicatiegroep.

(EZK) is afwezig ,d

stopt bij N&M als communicatle «lviseur. Opvolger is nog niet bekend.

- Budget: er zijn geen toezeggingen of claims van partijen ndit de verdeling van het communicatiebudget 
van 3 miljoen bij Rijk.

• Lo^yBeeldmerk = handraking aan de ComnAinicab'e Weikgroep. We zuilen per actie en middel bepalen 
of we l«t logo wei niet inzetten.

• Kemboodschap: Oe kem eiementen staan benoenvi; de ComnHinicatie Werkgro^ heefl ^jsoiuut de 
mimte voor vertaiing en toepassing naar eigen InzichL

(NVDE) maakt opmerkir^en over de aar^ssmg van het logo: om via hybride ipv om naar hybride 
anarSere duuizan^ opMes n»t uit te siuiten.

• Johan geeft aan dat deze opmerking bekend is en vaker besproken. 
de NVDE hun interne vraag^k over omunitment infaan Actieplan te

binnen

zodat- Regtegroep van de Werkgro^ Comnuinicatie -> 
aiie hoofddoeigroepai vertegenwoordlgd zijn

is toegevoegd aan

• Afstemming tussen Proja:t> en Werkgroep:

- Linking-(Mn =

- Rapportage aan'Projectgroep; lx pa maand, via op indicatie van voa input

• Notulen van de Projectgroep worden gedeeid m^ Werkgroep Communicatie; via 
eventueel zakan extra kan dukien.

zodat zij

Jim vraagt|H[HH|m eigaiaar te worden van de bestaande Teams orr^eving (vanui
Enexis) in g^xuncoljo^^roiragroep;

- Overzicht’projectplanning'is ook voor Caranurucatie input voa afstemming en oii^uigen 
comrminicatiepian zodat beide piannkigen zoveel mogeiijk elkaa aansluiten.

-17*20 mei is VSK bairs; voor^ wx)r pubOdteitsmonrwnt nwt 6^ of beide irsnisters EZK/BZK en DoeMe 
Teip^ en eventueel NVI; afetemmen persbericht(en) * rest van de comms rondan de opening (socials, 
video etc)

1



J stelt voor om de kick-off van de te vormen Stuurgroep Actieplan in de stand van Techniek 
and te doen (stand is ingericht als cafe), 

beursmanager van TN.
moet dat nog wel overleggen met de

- Isolatiecampagne 'verbeter je huis' wordt verlengd tm dec dit jaar.

- Over 2 a 3 weken nieuwe meeting. 1.0 versie van Actieplan is dan gereed.

- Volgend overleg inplannen wanneer relevant ivm acties; dus geen vaste frequentie maar streven elkaar 
regelmatig te spreken.

Met vriendelijk greet,

ekiep»
De klant centraal in de energietransitie

Op di 29 mrt. 2022 om 08:54 schreefj 

Dag allemaal,
@ekiep.nl>:

Hierbij een kleine herinnering om uiterlijk donderdag redactionele suggesties en/of inhoudelijk 
aanpassingen te doen (dit laatste door of in samenspraak met de Kartrekker).

En , jij opperde om bij jullie op het ministerie samen te komen. 
Lukt dat? Zo ja, heb je dan detailgegevens voor ons.

Met vriendelijk groet.

ekiep»
De klant centraal in de energietransitie

hi p ni

Op ma 21 mrt. 2022 om 11:32 schreef 
Hallo allemaal, 
bijgevoegd de notulen met acties/ actielijst.

@ekiep.nl>:

Expliciet aandacht voor de planning voor de 1.0 versie._______________________________
Laatste datum voor het invoeren van inhoudelijk aanpassingen door / i.s.m. 
Kartrekker(s) in het bestand op Teams. Nav Red Flags of anderszins.
Dezelfde datum geldt voor redactionele suggesties._____________ ________
Laatste redactionele slag door

31-3

31-3
1-4 en

Volgend Projectoverleg4-4

Daarnaast neem ik in de komende dagen met jullie contact op voor het verder invullen/ concretiseren van 
de planning. Het concept hiervan vind je opnieuw bijgevoegd.

Met vriendelijk groet.

2
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De klant centraal in de energietransitie

3



A74.5

Van:
Aan:

Onderwerp:
Datum:
Bljlagen:

donderaag IS november 2021 17:18:^ 
jmang-nnn
Agenda S Artipntan Hvbride Warmte 21-11 7021 rinrr
Artienlan hwhfide verae 0-4 18-11-2021 .dna
VerTameinn aanoeievgfde rnmmiaiiraheartiwtpitpn ner Partn dncTf

Dag allemaal.

Bijgevoegd vinden juUie de complete agenda voor de Se werksessie aanstaande dinsdag en 
de nieuwe versie van het Actieplan.

Ik ben bezig om Bar Beton, CS Utrecht te boeken. Inclusief lunch bij aanvang.

De nieuwe versie vanhetactieglanis^ijgeiwrkt op basis van voorgestelde aanpassingen
Wat ik achtte direct te kunnen doorvoeren

staan
en opmeikingen van^______________________
heb ik gedaan. Opmerkingen ter discussie en ook een aantal doorhalingen dooi 
(nog) in deze versie. Dat gaat helpen in de bespreking aanstaande dinsdag.

In bijgesloten agenda voor dinsdag vind je ook terug welke hoofdstukken we gaan 
doorpakken om het document actiegericht en smart te maken.

Met vriendehik groet.

De klant centraal in de energietransitie
feekiep.nl



A74.50

(a>ekiep.nl>Van:
Verzonden:
Aan: NVDE: )-•

Onderwerp:
Bijiagen:

Fwd; Agenda Sessie Actieplan HWP 17januari 2022
Agenda Werksessie 8 Actieplan Hybride Warmte 17-1-2022.docx; Notulen Werksessie 7 
Actieplan Hybride Warmte 21-12-2021.docx; Actieplan hybride versie (samenwerk versie).docx

Goedemiddag alien.

Bijgevoegd de agenda voor aanstaande maandag, de notulen van de vorige bijeenkomst en volledigheidshalve een 
download van de laatste versie van het actieplan op Teams.

Enkele van jullie hebben deze al eerder ontvangen, maar dan vanaf een verkeerd mailadres van mij. 
Excuses voor eventueel ongemak.

Met vriendelijk groet,

ekiep»
D^dan^antraaMr^^n^letransItie

1
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Actieplan Hybride Warmte

AGENDA Werksessie 8

Datum maandag 17 januari 2022 

10.00-12.00

Vereniging Warmtepompen: Gooimeer 4,1411 DE Naarden 

(Techniek

Tijd

Locatie'

Verwacht
min

(NBNL),

Afmeldingen

)1. Opening en vaststellen agenda (vz

2. Vraag: Wat zijn de nu nog inhoudelijk te bespreken punten om op korte termijn van 

het schrijven naar het uitvoeren van het actieplan te gaan?

3. Actieiijst & voortgang toegezegde aanpassingen n.a.v. vortge vergadering zie 

bijgesloten notulen van 21 december Jl

4. Communicatie:

o Terugkc^peling bijeenkomst met communicatie medewerkers (maandag 10-1- 

2022)
o Mee te geven kaders/ kemboodschap.

5. Financiering onderdelen van het actieplan )

Bijiagen:

- Notulen 21 december 2021

- Download van het Actieplan (samenwerkversie) dd 14-1-2022
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Actieplan Hybride Warmte

Notulen Werksessie 7

Datum dinsdag 21 december 

10.00-13.00

Vereniging Warmtepompen: Gooimeer 4.1411 DE Naarden 

(Techniek NL),

(min BZK),

Tijd

Locatie'

Verwacht (min EZK),
(VWP enNVDE},^(NVI).

|(NBNL).

(N&M)Afmeldingen

Diverse ontwikkeiingen besproken

HoofdiIJnen nieuwe kiimaatakkoord (zie ook mail van 

Afgesproken dat

wel of niet resoneert met wat wij voorstaan met het Actieplan o.g.v. aantallen, 

arbeidsmarkt, normering, boodschap.

Gesprek VEH (zie mail van

18dec 10:06);

een analyse maakt van het regeerakkoord met o.a. waar het

16dec 9:48). Reacties van ; er zijn idd nu

leveringsproblemen op korte temnijn, met name in elektronica chips. Dit staat los van

productiecapaciteit op lange termijn. Dat is geen enkel probleem. ; het

zijn dagkoersen; daar nK)eten we ons niet te veel laten leidden. Wel afgesproken dat we 

in het actieplan het risico rondom leverings- en installatiecapaciteit i.c.m. toenemende 

vraag willen monitoren.

Instailatle Monitor (zie mail 17 dec. 2021 18:24)

Afspraken Aedes - onder voorbehoud - (zie mail 

worden toegejuicht.

20 dec 11.59). Ontwikkeiingen

schrijft deze context in het actieplan.

Het door de Tweede Kamer aangenomen verzoek om ook de subsidies op

zonnewarmte te verhogen van 20% naar 30% (ter tafel gebracht door 

Afgesproken dat
);

bilateraal contact legt nnet Holland Solar over deze 

nrotie. Er is geen intentie om Holland Solar of de technieken rondom zonnewarmte toe te

voegen aan de Actieplan.
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Besproken is dat ‘het bespreken van relevante ontwikkelingen’ altijd bezien moet worden 

vanuit de scope en het doel van het Actieplan, namelijk de installatie van +/- 125.000 hybride 

warmtepompen in de periode 2022-2024. De omgeving is in beweging en we moeten de 

ontwikkelingen volgen en delen, maar de focus moet liggen op het schrijven en realiseren 

van het actieplan.

Actieplan inhoudelijk

Het Actieplan is doorgelopen en deelnemers hebben toegezegd aanpassingen door te 

voeren. Hierbij een kort overzicht.

- Toevoegen van een uiteenzetting van de belemmeringen voor het behalen van het doel + 

bronverwijzing.

Smarter maken van teksten bij ‘monitoring’.

7 Bijwerken van acties 1.2.5 (monitoring prestaties en gebruikerservaring) en 1.2.6.

Bijwerken van de teksten bij 2.2 ‘bevorderen van de vraag bij woco’s’ n.a.v. ontwikkeling 

verhuurderheffing.

- Bijwerken en opschonen 3.1 en 3.2 m.b.t. Organiseren van het aanbod.

- Ander plek geven van de ISDE collectieve aanvraag. Staat nu bij 3.3 Organiseren van 

collectiviteit.

- ' Herschrijven 3.5 Voorbereiden van normering voor duurzaam verwarmen (zie

opmerkingenballon in het document);

Bijwerken 4 Het verzamelen, valideren en delen van kennis .

- Afwegen of er een expliciete actie over kennisdelen moet worden opgenomen bij 5. 

Impact energienetwerk.

en

DONE

Volgende sessie

Maandag 17 januari 10-12uur @ Vereniging Warmtepompen, Gooimeer 4, Naarden 

Belangrijkste agendapunten:

o Terugkoppeling en vervolg n.a.v. bespreking persvoorlichters en communicado’s 

op 10 januari.

o Inhoudelijk doornemen ‘doelgroepen-middelen-matrix’, dat in opdracht van 

ontwikkeld wordt. 

o Doorloop Actieplan
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Actieiijst

Openstaande acties

Batum ^ie kctienemer /

Done21-12-2021 Actiepian bijwerken n.a.v. werksessie 7 en 
xganiseren toegang Teams omgeving. En 
anders delen per mail van het actieplan.
-ierschrijven/ aanvullen Actieplan volgens 
jesproken rolverdeling tijdens overleg 21-12

edereen, zie
xjvenstaande
notulen

21-12-2021

21-12-2021
Ifzie notulen)

; analyse van het regeerakkoord

21-12-2021 3ijeenkomst met
aersvooflichters/communicado’s 10 januari

)

B-11-2021 -ieldere weergave en duiding van de aantallen 
t/m 2030 en de formule om deze om te rekening 
naar kg C02 bespatlng. In verschillende gremia
vallen op dit moment verschillende getallen.____
23-11: initieert afepraak rr^t 

+ ECW.&
Sewaken eindverslag installatiemonitor, om op 
dat moment gesprekken te starten over een 
vervolg voor langdurige kwalitatieve monitoring 
rondom de inzetAverking van hwp-en.

en/of23-11-2021

11-10-2021 Elke deelnemende organisatie maakt een 
Dverzicht van communicatie-activiteiten die zij 
zelf willen uitvoeren.

edereen 
(ontvangen van 

en

recnNiBHH
^tVDE
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A74.53

@ekiep.nl>Van:
Verzonden:
Aan:

Onderweqi:

Opnieuwe goedemorgen allemaal,

ahet tekstvoorstel om in een aanvullend kader op te nemen in het Actieplan. Geschreven door 
(NVI) en reeds met goedkeuring van||||| 
der is opgenomen in de notulen van 4^

(VWP en NVDE). Herkomst de wens voor

Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die samenwerkt met een tweede warmteopwekker met het 
doe/ om warmte te leveren aan de waning. Het is dus een bivalent systeem waarvan 1 van de technieken 
een warmtepomp is en dat tot doel heeft het beste van beide technieken te combineren en daardoor 
efficiSnter te zijn dan beide componenten separaat kunnen zijn. Binnen dit actieplan beperken wij ons tot 
de irKiividuele systemen waarbij een warmtepomp wordt gecombineerd met het gebruik van een 
gastoestel.

Bij geen bezwaar van de andere partijen kan dit toegevoegd worden in het Actieplan.
Graag uiterlljk aanstaande maandag een reactie. Heel praktisch; Ik ga na dinsdag twee weken op 
congress en op vakantie, en bij akkoord kan ik het stuk daarvoor nog verwerken.
Wanneer dit niet mogelijk ook graag laten weten.

Met vriendelijk groet.

ekiep»
Oeklantcentraalindeeneraietransitie

III |i III

1



A74.54

@ekiep.nl>Van:
Verzonden:
Aan: NVDE: );

Onderwerp:
Bijiagen:

Notulen en actielijst werksessie Actieplan HWP.17januari 2022 
Notulen Werksessie 8 Actieplan Hybride Warmte 17-01-2022.docx

Goedemorgen,

Bijgevoegd de notulen en actielijst nav ons verleg gisteren in Naarden.

Op Teams vinden jullie het opgeschoonde actieplan, d.w.z.:
• aanpassingen geaccepteerd,
• oude opmerkingen verwijderd, ___
• sommige teksten al lets beter leesbaar gemaakt/ op elkaar aangesloten, maar^f heeft toegezegd sowieso een 

redigeerslag te maken.

Een fijne dag verder.

Met vriendelijk groet,

ekiep»
De klant centraal In de energletransitle

1



A74.55

Actieplan Hybride Warmte

Notulen Werksessie 8

maandag 17 januari 2022 

10.00-12.00

Datum

Tijd

Lo.catie

Verwacht

Vereniging Warmtepompen; Gooimeer4, 1411 DE Naarden 

(Techniek NL),

(min BZK)

(min EZK),
(VWP en NVDE), |(NVI),

(NBNL), (N&M),

Afmeldingen Geen

Alle partijen betitelen de huidige versie als 90% gereed. De onderwerpen die nog 

aandacht behoeven zijn (+ dikgedrukt hij/zij die hier aanpassingen op maakt):

Een betere beschrijving/vervlechting van de ambities van de overheid richting 2030 en dat 

dit actieplan tot 2024 daaraan direct aan bijdraagt vanuit een beoogd sneeuwbaleffect.

Toevoegen van een uiteenzetting van de belemmeringen voor het behalen van het doel + 

bronverwijzing.

Zijn de acties voor het activeren van de installatiebranche zelf voldoende beschreven?

neemt actie over

Wat zijn de te verwachten effecten van wijzigingen in de verhuurdersheffing.

Herschrijven actie 3.1.2 m.b.t. innovatiespoor/programma voor het verkorten van de 

manuren bij installatie (verkennen wat er al wel of niet gebeurt en wat er moet gebeuren).

Certificering/erkenningsregeling; discussiepunt tussen NVI en Vereniging WP. Twee 

actiepunten:

o Opstellen van een overzicht van bestaande normen, keurmerken, 

erkenningsregelingen, ect. 

o Onderlinge afstemming tussen NVI en Vereniging WP voorafgaand aan volgend 

overleg, met als doel een gezamenlijk standpunt over het wel of niet opnemen van 

acties in het actieplan en in welke vorm.

Afwegen of er een expliciete actie over kennisdelen moet worden opgenomen bij 5. Impact 
energienetwerk. ||||||

/
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Communicatieplan

Op de maandag 10 is er een onlinebijeenkomst geweest met 10+ communicatie-medewerkers 

van alle deelnemende partijen aan het actieplan. Uitkomst is dat
|/ EZK) en

(vanuit de Marktpartijen) de regisseurs zijn richting een compleet maar simpel 

communicatieplan, dat de basis vormt voor alle partijen. Elementen van het plan zijn o.a.; 

Narratief, kernboodschap, doelgroepen/kanalen (w.o. mediarelaties), een plek/toolbox voor 

communicatieprofessionals en een aanpak om te zorgen dat de boodschappen elkaar 

versterken.

/BZK (vanuit 

/Techniek NederlandRijksoverheid i.s.m.

Tijdens ons overleg van 17 januari zijn verschillende communicatie-onderwerpen ter tafel 

gekomen, waaronder ‘is de kernboodschap holder?’, ‘moeten we meer kaders meegeven?’ en 

‘in welke mate gaan we het beeldmerk te gebruiken/ laden voor consumenten- en/of 

marktactivatie?’. Stuk voor stuk onderwerpen die terug dienen te komen in het 

communicatieplan. We wachten even het eerste product en de vragen van bovenstaand 

communicatieteam af.

Financiering van het actieplan

Bij een verdere concretisering van acties zal een onderscheid gemaakt worden naar inkind- 

bijdragen en out-of-pocketfinanciering, al dan niet in de vorm van cofinanciering. De partijen 

met beperkte middelen gaan aangeven voor welke acties zij een (gedeeltelijke) 

financieringsbehoefte hebben.

Volgende sessie

Donderdag 27 januari MOGELIJK @ Vereniging Warmtepompen, Gooimeer 4, Naarden. 

Definitie locatie voIgt.

Belangrijkste agendapunten:

o Punten op pagina 1 van deze notulen 

o Stavaza Communicatieplan

o Stavaza ‘Doelgroepen-middelen-matrix’ (dat in opdracht van 

wordt).

o Terugtelplanning Actieplan

/

ontwikkeld
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Actielijst

Openstaande actles

5afum
status

ftctie ler

17-1-2022 Herschrijven/ aanvullen Actieplan (zie pagina
1 van deze notulen)

edereen.

De partijen zullen aangeven voor welke acties edereen. Met NVI, 
zij een (gedeeltelijke) ftnancieringsbehoefte ^P, N&M. 
lebben.

17-1-2022
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A74.58

@ekiep.nl>Van:
Verzonden:
Aan:

27 lanuan 2022 17:24londen
NVDE: );

Onderwerp:
Bijiagen:

Notulen met actielijst; Sessie Actieplan HWP 27-1
Notulen Werksessie 9 Actieplan Hybride Warmte 27-01 -2022.docx

Dag allemaal,

Hierbij de notulen met actielijst nav ons overleg vanmorgen.

Fijne avond allemaal.

Met vriendelijk groet.

ekiep»
De klant centraal in de energietransitie

h liii |i III

1



A74.59

Actieplan Hybride Warmte

Notulen Werksessie 9

Datum donderdag 27 januari 2022 

10.00-11.30

Vereniging Warmtepompen: Gooimeer4,1411 DE Naarden 

(Techniek NL),

(min BZK),

Tijd

Locatie

Verwacht (min EZK),
(VWP en NVDE), ^(NVI).

(NBNL), (N&M),

Afmeldingen Geen

Alia partijen betitelen de huldige versie als 95% gereed. Oe onderwerpen die nog 

aandacht behoeven zijn {+ dikgedmkt hij/zij die hier aanpassingen op maakt):

De disclaimer op het voorblad aanvullen met een passende tekst, dat het actiepian enkel 

acties bevat waarop de deelnemende partijen zelf in meer of minder mate 

regie/controle/invioed op hebben. ->

Een betere beschrijving/ vervlechting van de ambities van de overheid richting 2030 en dat 

dit actieplan tot 2024 daaraan direct aan bijdraagt vanuit een beoogd sneeuwbaleffect. ->

Herschrijven actie 3.1.2 m.b.t. innovatiespoor/programma voor het verkorten van de 

manuren bij installatie (verkennen wat er al wel of niet gebeurt en wat er moet gebeuren).

Certificering/erkenningsregeling; discussiepunt tussen NVI en Vereniging WP. Twee 

actiepunten;

o Opstellen van een overzicht van bestaande normen, keurmerken, 

erkenningsregelingen, ect. 

o Onderlinge afstemming tussen NVI en Vereniging WP voorafgaand aan volgend 

ovetleg, met als doel een gezamenlijk standpunt over het wel of niet opnemen van 

acties in het actieplan en in welke vorm. /
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Volgende sessle

Oonderdag 27 januari MOGELIJK in Den haag. Definitie locatie voIgt.

Belangrijkste agendapunten;

o Doel is het vaststellen van een concept Actieplan dat gedeeld kan worden met de 

achterban/ spiegeiing. Daarvoor:

■ Punten op pagina 1 van deze notulen afronden
■ Governance, wo stuurgroep/werkgroep inrichting (voorbereiding door|

■ Bepalen vervoigstappen naar definitieve versie 

o Financiering/ budget 

o Communicatieplan

)

/

Actielijst

Openstaande acties

Datum Planning / 
status

Actie Actienemer

17-1-2022 Herschrijven/ aanvullen Actieplan (zie pagina 1 
van deze notulen)

ledereen

17-1-2022 De partijen zullen aangeven voor welke acties 
zij een (gedeeltelijke) financieringsbehoefle 
hebben.

ledereen. 
name NVI, VWP, 
N&M.

Met

17-1-2022 Stavaza ‘Doelgroei 
opdrachtvarJHH

Stavaza Terugtelplanning Actieplan

sn-middelen-matrix’ (dat in 
I ontwikkeld wordt).

17-1-2022

27-1-2022 Uitnodigen_____________ ______________
voor kennismaking en presentatie voortgang 
communicatieplan volgend overleg.

en

27-1-2022 Uitwerken van een notitie met vragen omtrent 
de in te richten Governance structuur (ter 
voorbereiding op volgende vergadering)
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A74.6

Actieplan Hybrlde Warmte

AGENDA Werksessie 5

Datum dinsdag 23 november

12.00-15.00

Bar Baton, CS Utrecht

Tijd (Lunch bij binnenkomst)

Locatie'

(min EZK),________
(VWP en NVDE),

Verwacht (Techniek NL), 
(min BZK),(NVI).

(NBNL), (N&M),
Afmeldingen Geen

1. Opening en vaststellen agenda (vz

2. Actielijst -zie onder-

3. Governance- structuur en bewaklng van voortgang actieplan ■*■!- 20 min

o 2 mogelijke basisconstructies;

• Een actieplan van de marktpartijen en overheid gezamenlijk, OF

• Een actieplan van de marktpartijen, verwijzend naar en ondersteund door 

overheidsbeleid

o Zie ook voorstel in Actieplan.

4. Planning, inciuslef communicatie van het actieplan en persbenadering -10 min

5. Actieplan inhoudelijk:

Voorbereid door de verschillende actiehouders, bespreken afhankelijkheden en 

afspraken SMART maken.

o Waarom dit actieplan? - max 15 min

o HI Stimuleringsbeleid (met uitzondering van concrete a)mmunicatieacties) - max 

45 min

o H2 Het bevorderen van de vraag - max 45 min

o H5 Het verzamelen, valideren en delen van kennis - indien er nog tijd over is

Bijiagen:

Actieplan HWP versie 0.3 18 november 2021 
Verzameling aangeleverde Communicatieactiviteiten per partij
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Actielijst

Openstaande acties

Datum Planning /
status

Actie Actienemer

8-11-2021 Navraag binnen EZK om info over cxmstruct/ 
Governance bij Groen Gas.__________________________
Hekiere weergave en duiding van de aantallen t/m 
2030 en de formule om deze om te rekening naar kg 
C02 besparing. In verschillende gremia vallen op dit 
moment verschfltende getaJlen.______________________
Nagaan of vanaf 1-1 bij de ISDE aanvraag 
geregistreerd wordt of het gaat om de plaatsing van 
een warmtepomp in hybride opstelling. Dit is ook van 
belang voor de monitoring van het actieplan en helder 
communicatie.

8-11-2021

8-11-2021

8-11-2021 Contact leggen met VEH met de open vraag hoe zou 
het Acb^jlan hen kunnen helpen / hoe kunnen 
ffitermediaire p»tiien beter ondersteund worden?
Navraag bij RVO wat de status/mogelijkheden zijn voor 
een langdurige kwantitatieve monitoring rondom de 
inzet/werking van hwp-en. Langere inzet 
‘instaliatiemonitor’. 

8-11-2021

8-11-2021 ______Bijviwken teksten n.a.v. besproken punten
met consensus. Onderwerpen waar nog geen 
consensus op is, maar wet ter tafel zijn gekomen, 
worden bertoemd in de volgerxie versie.
Allen Bijwerken teksten/ afotemmen met elkaar EN
LOS AANLEVEREN bij___ ^
voor de volgende werksessie. Aanleveren uitertijk 
woensdag 17 november__________________________
ENce dednemerKle organisatie maakt een overzicht 
van communicatie-SK^tiviteiten die zij zelf willen 
uitvoeren.

hr:

Idie het samenvoegt

11-10-2021 ledereen

(ontvangen van
N&Mi en
NVIl

27-9-2021 Gesprek ov«- flexkHlisering FAN/NVI
antie

Afgehandelde acties

25-10-2021 Aanleveren conceptteksten per actielijn. In MS Word
De herziene versies uftenijk maandag 1-11. Nieuwe 
nog niet eerder besproken teksten utterlijk woensdag 
3-11

Leads
schrijvers

26-10-2021 0.b.v. aangepaste/aangevuide teksten een eerste 
veiiie voor het actleplan opstelten___________________
Delon van de aanMIen onder subsidlegeiden voor de 
komande 3 laar

|(ism Volgende overleg

27-9-2021 ae mail |29-9-
2021

Bijpraten en uitnodigen
van Vereniging Warmtepompen. 

ga^ar^at NVi en Vereniging Warmtepompen nrieer in 

qezanrenlilkheid wilen ond erne men,

27-9-2021 Per 11-10-21

namens Ver.WP

27-9-2021 Doorplannen werksessies (t/m SInterklaas)_______
Uttvraag voor ‘een uur^ meer' voor sessle 2 en 3
Bllpraten afwezigen;

27-9-2021
27-9-2021

Pagina 2 van 3



Gereed (zie ook 
biidrage tekst)

Bespreken van de ontwikkelingen random het 
Actieplan met contacten in woningcorporatie-land

27-9-2021
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A74.60

Van:
Verzonden:
Aan:

@ekiep.nl>

NVDE:

Onderwerp:
Bijiagen:

Notulen Programmagroep Actieplan HWP maandag 4-4-2022 
Notulen Programmagroep Actieplan HWP 4-4-2022.docx

Dag allemaal,

Bijgevoegd de notulen en actielijst.

Een datumprikker voor het volgende (online) ovetleg voIgt.

Met vriendelijk groet.

ekiep»
Deklantcentraaiindeeneraletransltie

1



A74.61

Actieplan Hybride Warmtepomp

Notulen Programmagroep

Datum Maandag 4 april 2022

Tijd 10.30-13.00

Locatie' Ministerie van EZK, Bezuidenhoutseweg 73. Den Haag

Aanvi^ezig aechniek NL)J 
(min BZK),i|

(min EZK), 
■ (VWP).

(nvdeTI^^^^
(WG Communicatie),

).
(RVO).

Afmeldingen Geen

Vanaf vandaag sluit aan______________________
coOrdineren. Daar is hij argeiopen weeK mee gestart.

gaat binnen RVO het programma HWP

Plannen aftrap/ startmoment met Stuurgroep: mil
van afgevaardigde en contactgegevens voor he^lannen van een moment. Nogmaals 
herhaalt in overleg dat we geen exteme pubiicatie o.i.d. doen.

organiseert. ledereen mailt naam

Deflnitie hybride; De achterban van de VWP en NVDE heefl een sterke behoefle aan 
een bredere definitie van hybride en zou die graag opgenomen zien in het actieplan. Om 
niet het hele plan opnieuw af te stemmen, maar wel de optie open om wellicht op termijn 
ook voor andere hybride toepassingen in actie te komen. Afgesproken is dat VWP, NVDE 
en NVI pogen tot een tekstkader of toelichting te komen met de strekking, dat ‘er meerdere 
hybride technieker) zijn, maar dat dit actieplar) focust wordt op hybride warmtepompen, 
wetende dat er ook andere technieken zijn.’ Wetende dat de NVI deze tekst dan nog moet 
voorleggen aan de achterban voor instemming.

Commitment NVDE;

1. Mail
zo lana a/s erobk duidelijk in het gezamenlijke pleidooi bij staat dat er ook andere 
opiossingen zijn en dat de hybride andere stappen niet in de weg mag zetten (bv 
in wijken waar wordt gekozen voor warmtenet of all electric). ’

2. Andere partijen aan tafel wijzen op de volgende passages in het Actieplan, 
waarmee dit naar oordeel van hen voldoende is afgedekt. Daarmee Is de 
hybride warmtepomp een goede manler om In alle wljken waar tot 2030 nog 
geen volledig aardgasvrije verduurzamingsoptles voorhanden zIJn, aan te
slag te gaan met stapsgewljze maatregelen........ Een Julste Inzet van de
hybride warmtepomp past zowel binnen de Individuele a/s gebledsgerichte 
aanpakken (zoals een contlngentenaanpak) ...

dd. 4-4: 'Wij steunen pleidooi en actie voor hybride warmtepomp,
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3. geefl aan de teksten niet helemaal te kennen en daar nog even naar te
moeten kijken.

NVI en NDE komen niet tot overeenstemming random de huidige teksten voor 
‘Productkeurmerk ontwikkeling’ (3c). Toch horen de andere partijen aan tafel veel 
overeenkomsten in de betogerv Een lange maar belangrijke discussie wordt gevoerd.

jflH enHH| een tekstvoorstel doen naar 
oen^eze Dijeenkomst.

waama het voorstei komt da en
op basis van het gesprek tij

Overige besproken zaken venverkt in onderstaande actielijst

Niet besproken wegens tijdgebrek:
o Funding Kennisplatform VWP/RVO (4) 
o Monitoring en registratie HWP (5.1)

Volgend overleg; er voIgt een datumprikker voor een onlineoverleg.

Datum AcOe Actienemar Planning / status

toegavoegd

17-3-2022 Plannen aftrap/ startmoment met Stuuigroep; ■■ 
organiseert. ledereen maiR naam van afgevaaral^e 

en contactgegevens voor het plannen van een 
moment.

ledereen.

17-3-2022 Invullen programmaplanning met de Kartrekkers. {I.s.m.
kkers)

4-4-2022 Verwqderen elke koppellng, of poging daartoe. met 
het KAGO in het AcR^an

Done

4-4-2022 Poging verbreden deflnHie hybride (zie notulen 4-4)

4-4-2022 Commitment NVDE (zie notulen 4-4)

4-4-2022 Nieuwe tekst voor 3c ‘classMcatles voor de inzet van 
een hwp, waarmee leveranclers een beeld krfgen 
van de geschiktheid by verschlllende sRuaties (wo Ig 
rerKiement).

en
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A74.62

Van:
Aan:
Cc
Onderwerp:
Datum:
BiJIagen:

Notulen Weilsessie 4 
woensdag 10 november 2021 11:17:34 
jmaoeOOl.cno
Nomlm WofleassB 4 AtHmtan Hytiride Watmle S-11 2t)21.dQm
rtftioian HWP vaae QJI10 nnvranhfT ?fl?l .rinra
VpTTamflina aanodewrde CpmmuniratW-artMtpitPfi npf Partn Hnrx

warmte

Dag allemaal.

: Hierbij de notulen met bijlage en bijgewerkte actielijst nav werksessie 4 eergisteren.

Willen jullie letten op de genoemde aanleverdatum voor de herziene stukken tekst; 
uiterlijk woensdag 17 november. De initialen van de schrijvers 2djn opgenomen in de 
koppen binnen bet actieplan. Ook heb ik genoteerd in bet Actieplan wie op onderdelen 
met elkaar wilde afstemmen (geel gearceerd).

1 Op naar de volgende versie.

(
)
I Met vriendebjk groet,

De klant centraai in de energietransitie

f3)ekiep.nl



A74.63

Actieplan Hybride Warmte

NOTULEN Werksessie 4

Datum maandag 8 november 
13.30-16.00
Ministerie van 6ZK, Turftnarkt 147, Z36-34, de Lelystadzaal 

(Techniek

(Enpuls/NBNL)
(NBNL)

Tijd
Locatie'
Verwacht (min EZK),H

/VPenNVDtT
:nvi).

Afmeldingen
zit vandaag de sessie voor.

Mededelingen

herhaalt dat niet aan deze tafel zit, en hij de NVDE aan tafel vertegenwoordigd.

Governance- structuur en bewaking van voortgang actieplan

Alle aanwezigen bevestigen opnieuw dat dit Actieplan concrete acties meet bevatten, partijen een 
inspanningsverplichting aangaan en onderling aanspreekbaar zijn op de voortgang.
Besproken wordt of het plan ansich, en zo ja in welke mate publiek gemaakt moet worden. Een 
weergave van het gesprek;

Voor N&M niet spanrvend -> mag ook best publiek gaan + het Actieplan is ook al 
aemd in kamerbrief.

-> ok.

o

o
ok, maar tvi4jfelt wel of we met het actieplan naar buiten moeten, of juist 

DetenneU^ultaten. Geen bezwaar voor publiek gaan, maar de resultaten delen is 
belangrijker.

o

EZK schetst twee routes:o
en Convenant is juridisch, en dan zijn we zo 6 maanden verder. 

o Voorgesteld wordt te kijken naar de bestaande constructie rorKlom Groengas 2BCM; 
met een Alliantie (Sector) en Routekaart (Overheid).

K: komt met het voorbeeld van een Versnellingstafer, onder een dergelijk noemer 
akkelijker om arvlere partijen aan te laten sluiten.

9-> Ja, maar ophangen onder Uitvoeringsoverleg is nu iig nog niet opportuun, want 
ig er geen nieuw kabinet is komt er geen klap op KAGO Govemar>ce.

Conclusie: We zijn voor een vorm in de richting van Groengas 2BCM lAlli^tie & 
Routekaart) met een dan een 'versnellingstafer i.p.v. stuurgroep. Actie^^; vraagt bij 
coliega's om info over construct bij Groengas.

o

o

o
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Eerste versie Actieplan HWP

Aanweztgen zijn blij met het verzette werk naar compact word-document. 
De eerste commentaren worden doorgenomen.
Afgesproken dat

_____een aangepast versie rondstuurt met daarin;
^ Verwerkt de ‘besproken punten met consensus’
■ Benoemd de ‘besproken punten zonder directe consensus of nader uitzoekwerk’

-<■ namen van personen die daar dan verder over afetemmen.
De schrijvers en andere acdenemers leggen ondetiing contact om nieuwe SMART versies 
aan te leveren bij| 
zijn opgenomen in 
Vervolgens voegtl____
agenda voor werk^ssie 5 op 23-11. Afgesproken opnieuw fysiek samen te komen. 
Tijdens de werksessie van 23-11 hebben we 3 uur de tijd en beginnen we het actieplan 
hoofdstuk voor hoofdstuk door te lopen (challenge) met max 45 per hoofdstuk. De 
schrijvers bereiden zich hierop voor.

o

o
|; uiterlijk woensdag 17 november. De initialen van de schrijvers 
oppen binnen het actieplan.

de stukken opnieuw samen en verspreid deze samen met eeno

o

Presentatie/ communicatie van het actieplan

Alleen toegekomen aan een procesafspraak, te weten: Partijen werken toe naar een eerste complete 
versie van het Actieplan. Daama hebben de partijen de gelegenheid het actieplan voor te leggen aan 
hun achterbannen voor akkoord.

Voorlopige agenda dinsdag 23 november van 12 tot 15uur = 3 uur de tijd:

1. Governance- structuur en bewaking van voortgang Actieplan
2. Max 45 min per hoofdstuk, voorbereid door de verschillende actiehouders, bespreken 

afhankelijkheden en afepraken SMART maken.
3. Presentatie/ communicatie van het actieplan

NB: Agendapunten zijn aan te leveren t/m woensdag 17 november.

Actielijst

Openstaande acties

DatiHTt Actie Actienemer
status

8-11-2021 Navraag binnen EZK om info over construct/ 
Governance bij Groen Gas.____________________
Heldere weergave en duiding van de aantallen t/m 
2030 en de formule om deze om te rekening naar kg 
C02 besparing. in verschillende gremia vallen op dit 
moment verschillende getallen._________________

8-11-2021 &
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Nagaan of vanaf 1-1 bij de ISDE aanvraag 
geregistreerd wordt of het gaat om de plaatsing van 
een warmtepomp in hybride opstelling. Dit is ook van 
belang voor de monitoring van het actieplan en helder 
communicatie.

8-11-2021

8-11-2021 Contact leggen met VEH met de open vraag hoe zou 
het Actieplan hen kunnen helpen / hoe kunnen 
intermediaire partijen beter ondersteund worden?
Navraag bij RVO wat de status/mogelijkheden zijn voor 
een langdurige kwantitatieve monitoring rorKlom de 
inzet/werking van hwp-en. Langere inzet 
‘installatiefTKxiitof’.

8-11-2021

8-11-2021 Bijwerken teksten n.a.v. besproken punten 
xisensus. Onderwerpen waar nog geen 

consensus op is, maar wel ter tafel zijn gekomen, 
worden benoemd ki de volgende versie.
Allen Bijwerken teksten/ afstemmen met elkaar EN
LOS AANLEVEREN bi|

lefeen

_____ die het samenvoegt
voor de volgende werksessie. Aanleveren uiteriijk 
woensdaq 17 november

11-10-2021 Elke deelnemende organisatie maakt een overzicht 
van communicatie-activiteiten die zij zelf willen 
uitvoeren.

ledereen

(ontvangen 
van N&M
jHenNVI

vaki
27-9-2021 Gesprek over flexibilisering FAN/NVI

antie

Afgehandelde acties

mm ^cBe ler
Leads/
schrijvers

«-26-10-2021 Aanleveren conceptteksten per actielijn. In MS 
Word. De herziene versies uiteriijk maandag 1- 
11. Nieuwe nog niet eerder besproken teksten 
utteriiik woensdaq 3-11______________________
O.b.v. aangepaste/aangevulde teksten een 
eerste versie voor het actieplan opstellen_______
Delen van de aantallen onder subsidiegelden
voor de komende 3 jaar ________________
Bijpraten en uitnodigeniHH 
A^erberg van Verenigin^mrmtepompen.mH 
f gaf aan dat NVI en Vereniging Warmtepompen 
meer in aezamenliikheid willen ondememen.
Doorplannen werksessies (1/m Sinterklaas)_____
Uitvraag voor ‘een uurten^r’voorsessie 2 en 3 
BijpratOTiil i m^|i
Bespreken van de onwi^aing^ rorn 
Actieplan met contacten in woningcorporatie-land

26-10-2021 (ism Volgende overleg

Zie mail 
9-2021

29-27-9-2021

Per 11-10-2127-9-2021

namens

27-9-2021
27-9-2021
27-9-2021
27-9-2021 het Gereed (zie ook 

bijdrage tekst)
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A74-64

Natuur & Milieu -

we gaan dit jaar nog communiceren over onze Zet ‘m op 50-campagne. Dat wordt naar 
verwachting ergens begin december, als alles volgens planning loopt.
Daamaast gaan we eind Q4 of Qi nog communiceren over onze opiniepeiling onder 
consumenten m.b.t. hybride warmtepompen.
Uiteraard gaan we ook nog communiceren over bet actieplan, wat ook voor begin 
december gepland staat.
Als we volgend jaar weer de Gasmonitor publiceren, zal deze eind augustus/begin 
September 2022 gepubliceerd worden.

Dit zijn allemaal communicatie-uitingen naar aanleiding van projecten/samenwerkingen. Over de aard 
van andere communicatie-uitingen kan ik nog niet zo veel zeggen. We hebben al een website waar wat 
informatie over hybride warmtepompen staat. We communiceren nog niet heel actief op het 
onderwerp en zijn daar voorlopig nog vrij reactief in en doen dat vooral via social. Wellicht heeft het 
zin om als coalitie in kaart te brengen wanneer mogelijke haalg'es zijn om afzonderlijk/gezamenlijk te 
communiceren over het onderwerp.

Verenieing Warmtepompen -

Nieuwsbrief voor leden 
Nieuwsbrief voor niet- leden 
Website (volledig openbaar)
Linkedin (bedrijfspagina, volledig openbaar)
E-mail Oaesloten, vanuit CRM)
Evenementen (Beurzen, themadagen, webinars, congressen. Zowel zelf georganiseerd als spreker op 
exteme evenementen)
Flyers en folders (digitaal en in print)



A74.65

@ekiep.nl>Van:
Verzonden:
Aan:

24 november 2021^:05woen;
);

Onderweqi:
Bijiagen:

;essie 5 Actieplan hwp 23-11 -2021Notulen wei
Notulen Werksessie 5 Actieplan Hybride Warmte 23-11-2021.docx

Goedemorgen,

Bijgevoegd de notulen met actielijst van de werksessie gisteren.
Uiterlijk vrijdag krijgen jullie toegang tot een Teams omgeving met het bijgewerkte Actieplan.

Met vriendelijk groet.

»
De kiant centraal In de energietransitie

III |i III

1



A74.66 

Datum dinsdag 23 november 

Tijd 12.00-15.00 

Locatie' 

Verwacht 

Afmeldingen 

Bar Beton, CS Utrecht 

Techniek Nederland , 
min BZ 

min EZK), 
P en E), 

N.a.v. de actielijst 

(EZK) heeft navraag gedaan bij RVO naar de mogelijkheden voor een langdurige 
datieve monitoring rondom de inzetlwerking van hybride warmtepompen (lees; langere 

inzet'installatiemonitor'). Antwoord is dat dat mogelijk is. In ieder geval vanuit Techniek 
Nederland en Netbeheer Nederland is behoefte om deze monitoring vervolg te geven. 
Afgesproken dat bij de afronding van de huidige installatie monitor gesprekken aan te gaan 
voor vervolg. 

N.a.v. de agenda 

(VWP) benoemd dat het bespreken van de teksten omtrent 
productnormering niet op de agenda staan voor vandaag, maar dat dat nog wel echt moet 
plaatsvinden. 

Govemance- structuuren bewaking van voortgang actieplan 

In gezamenlijkheid besloten dat het actieplan een 'document wordt van de marktpartijen, 
verwijzend naar en ondersteund door overheidsbeleid'.- heeft een voorzet voorde 
Governance opgenomen in het actieplan naar analogie van 2bcm (groengas). Deze is 
besproken.— past de plaat en teksten in het actieplan aan naar wat is besproken. 

Het idee is om de toekomstige bemensing van de stuurgroep het legosteentje te laten 
vormen om het geheel in het Klimaatakkoord te klikken. Op dit moment is nog niet duidelijk 
hoede uitvoeringstafels van het Klimaatakkoord worden vormgegeven. 

Planning, Inclusief communicatie over/ presentatie van het actieplan 

Naast het inhoudelijk gevuld en afgestemd krijgen van het actieplan is het belangrijk nu te 
starten met het proces voor de communicatie over en eventueel presentatie van het 
actieplan. neemt de actie op zich om de persvoorlichtersfcommunicado's van de 
partijen (oo overheid) hiervoor bij elkaar te brengen. Iedereen geeft contactgegevens door 
aan -. Onze Projectgroep wil graag één kartrekker uit de communicatiegroep voor 
afstemming. 
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Actieplan Inhoudelijk: 

We zijn met de doorloop gekomen tot en met 2.1 (benutten kansrijke momenten) 
Vervolg 
o werkt het actieplan bij n.a.v. hetgeen besproken en schakelt daarin met 

vanwege herformuleringen n.a.v. Govemance en besproken 
aanpassingen H1. 

o Het document wordt daarna in een MS-Teams omgeving geplaatst, zodat 
iedereen kan en gaat meeschrijven. Daarbij maakten we twee belangrijke 
werkafspraken: 
■ Afspraak 1; functie `wijzigingen bijhouden' aanzetten 
■ Afspraak 2: wanneer je iets 'essentieels' aanpast, voeg daar dan een 

'opmerking'voor toelichting bij. 

Volgende vergaderingen: 

Dinsdag 7 december; reeds gepland. Informatie over locatie volgt; waarschijnlijk in 
Woerden bij Techniek Nederland of in Naarden bij de VWP. 
Dinsd 
kan). 

21 december; uitnodiging volgt (alleen nog een check of 
is met vakantie en zou dan worden vervangen door Informatie 

ook 

over ovatie volgt; waarschijnlijk in Woerden bij Techniek Nede an - of in Naarden bij 
de VWP. 

Actielijst 

Openstaande acties 

Datum Actie 
ml 

Actienemer 
J1, 

Planning 1 
status 

23-11-2021 Iedereen stuurtcontactgegevens van 
persvoorlichters/communicado's naar... 
initieert overleg. 

Iedereen -> 
. 

23-11-2021 & Actieplan bijwerken n.a.v. werksessie 5 en 
plaatsen op een Teams omgeving. 

8-11-2021 

8-11-2021 

Heldere weergave en duiding van de aantallen 
t/m 2030 en de formule om deze om te rekening 
naar kg CO2 besparing. In verschillende gremia 
vallen o dit moment verschillende etallen. 

ir 

23-11: initieert afspraak. met 
& + EC 

H met de open ' 'Ookcontact eggen met 
vraag hoe zou het Actieplan hen kunnen helpen 
/ hoe kunnen intermediaire partijen beter 
ondersteundworden? 

23-11-2021 Bewaken eindverslag installatiemonitor, om op 
dat moment gesprekken te starten over een 
vervolg voor langdurige kwalitatieve monitoring 
rondom de inzetlwerking van hwp-en. 

en/of 
--.-

11-10-2021 Elke deelnemende organisatie maakt een 
overzicht van communicatie-activiteiten die zij 
zelf willen uitvoeren. 

Iedereen 
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(ontvangen 
van N&M 

en NVI 

L 
23-11-2021 1 re elt afspraak tussen 

en 
FA 

m.b.t. over exi i isenng 

Afgehandelde acties 

Datum Actie Actienemer 
8-11-2021 Nagaan of vanaf 1-1 bij de ISDE-aanvraag 

geregistreerd wordtof het gaat om de 
plaatsing van een warmtepomp in hybride 
opstelling. Dit is ook van belang voor de 
monitoring van het actieplan en helder 
communicatie. 
Navraag binnen EZK om info over construct! 
Governance bij Groen Gas. 

Opmerkingen 
Antwoord via 

er is een 
IKE per 
2021 

Done, aanzet 
opgenomen in 
laatste versie 

8-11-2021 
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A74.67 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

@ekiep.nl> 
woensdaa 22 december 2021 18:02 

Notulen Werksessie 21-12-2.1 
Notulen Werksessie 7 Actieplan Hybride Warmte 21-12-2021.docx 

Dag allemaal, 
bijgevoegd de notulen en bijgewerkte actielijst nav gisteren. 
Succes allemaal en fijne feestdagen. 

Met vriendelijk groet, 

eltiepn 
De klant centraal in de energietransitie 

@ekiec.n(



A74.68 

Actieplan Hybride Warmte . 

Notulen Werksessie 7 `T 

Datum dinsdag 21 december 

Tijd 10.00-13.00 

Locatie' Vereniging Warmtepompen: Gooimeer4,1411 DE Naarden 

Verwacht (Techniek NL),_„ (min EZK), 

(NVI), (min BZK),—■■ (VWP en NVDE), ■ 

_ (NBNL),._ 

Afmeldingen (N&M) 

Diverse ontwikkelingen besproken 

Hoofdlijnen nieuwe klimaatakkoord (zie ook mail van _ 18dec 10:06); 

Afgesproken dat_ een analyse maakt van het regeerakkoord met o.a. waar het 

wel of niet resoneert met wat wij voorstaan met het Actieplan o.g.v. aantallen, 

arbeidsmarkt, normering, boodschap. 

Gesprek VEH (zie mail van - 16dec 9:48). Reacties van ; er zijn idd nu 

leveringsproblemen op korte termijn, met name in elektronica chips. Dit staat los van 

productiecapaciteit op lange termijn. Dat is geen enkel probleem. ; het 

zijn dagkoersen; daar moeten we ons niet te veel laten leidden. Wel afgesproken dat we 

in het actieplan het risico rondom leverings- en installatiecapaciteit i.c.m. toenemende 

vraag willen monitoren. 

Installatie Monitor (zie mail_ 17 dec. 202118:24) 

Afspraken Aedes - ondervoorbehoud - (zie mail- 20 dec 11.59). Ontwikkelingen 

worden toegejuicht- schrijft deze context in het actieplan. 

Het door de Tweede Kamer aangenomen verzoek om ook de subsidies op 

zonnewarmte te verhogen van 20% naar 30% (ter tafel gebracht door-); 

Afgesproken dat_■. bilateraal contact legt met Holland Solar over deze 

motie. Er is geen intentie om Holland Solar of de technieken rondomzonnewarmté toe te 

voegen aan de Actieplan. 
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Besproken is dat'het bespreken van relevante ontwikkelingen' altijd bezien moet worden 

vanuit de scope en het doel van het Actieplan, namelijk de installatie van +l- 125.000 hybride 

warmtepompen in de periode 2022-2024. De omgeving is in beweging en we moeten de 

ontwikkelingen volgen en delen, maar de focus moet liggen op het schrijven en realiseren 

van het actieplan. 

Actieplan inhoudelijk 

Het Actieplan is doorgelopen en deelnemers hebben toegezegd aanpassingen door te 

voeren. Hierbij een kort overzicht. 

Toevoegen van een uiteenzetting van de belemmeringen voor het behalen van het doel + 

bronverwijzing. -

- Smarter maken van teksten bij'monitoring'.-

Bijwerken van acties 1.2.5 ( monitoring prestaties en gebruikerservaring) en 1.2.6. 

Bijwerken van de teksten bij 2.2 'bevorderen van de vraag bij woco's' n.a.v. ontwikkeling 

verhuurderheffing -

- Bijwerken en opschonen 3.1 en 3.2 m.b.t. Organiseren van het aanbod. 

Ander plek geven van de ISDE collectieve aanvraag. Staat nu bij 3.3 Organiseren van 

collectiviteit. -

- Herschrijven 3.5 Voorbereiden van normering voor duurzaam verwarmen (zie 

opmerkingenballon in het document); MM en~ 
Bijwerken 4 Het verzamelen, valideren en delen van kennis. DONE 

Afwegen of er een expliciete actie over kennisdelen moet worden opgenomen bij 5. 

Impact energienetwerk.■ 

Volgende sessie 

- Maandag 17 januari 10-12uur @ Vereniging Warmtepompen, Gooimeer4, Naarden 

Belangrijkste agendapunten: 

o Terugkoppeling en vervolg n.a.v. bespreking persvoorlichtersen communicado's 

op 10 januari. ■ 

o Inhoudelijk doornemen 'doelgroepen-middelen-matrix', dat in opdracht van 

_ ontwikkeld wordt.~ 

o Doorloop Actieplan 
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Actienemer Planning / 
status 
Done 

Actielijst , 

Openstaande acties 

Datum Actie 

21-12-2021 Actieplan bijwerken n.a.v. werksessie 7 en 
organiseren toegang Teams omgeving. En 
anders delen per mail van het actieplan. 

21-12-2021 

21-12-2021 

21-12-2021 

Herschrijven/ aanvullen Actieplan volgens 
besproken rolverdeling tijdens overleg 21-12 

Àctie , analyse van het regeerakkoord 
(zie no u en 
Bijeenkomst met 
persvoorlichters/communicado's 10 januari 

edereen, zie 
bovenstaande 
not 

■ (én -M) 

8-11-2021 Heldere weergave en duiding van de aantallen 
Urn 2030 en de formule om deze om te rekening 
naar kg CO2 besparing. In verschillende gremia 

erschillende getallen. 
23-11 :spraak met 

+ ECW. 
.. 

23-11 -2021 ••"nstallatiemonitor,omop llatiemonitor, om op 
dat moment gesprekken te starten over een 
vervolg voor langdurige kwalitatieve monitoring 
rondom de inzet/werking van hwp-en. 

en/of 

11-10-2021 Elke deelnemende organisatie maakt een 
overzicht van communicatie-activiteiten die zij 
zelf willen uitvoeren. 

edereen 
(ontvangen van 
N&M en 
W 

Tec 10
NVDE Ib 
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A74.69 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

maandaa 15 november 2021 17:01 

opmerkingen in actieplan 

actieplan hybride opm■.docx 

Dag ■, _ 

Zoals net met  besproken: bijgaand in het actieplan mijn opmerkingen / tekstsuggesties. 
Soms kleine puntjes, maar wat voor mij wel echt een aandachtspunt is dat het actieplan nu nog: 

- Erg algemeen geformuleerd is 
Een aantal acties bevat die al zijn uitgevoerd ( bijv. middelen vanuit het Rijk, innovatiemiddelen via MMIP) 
Hier en daar echt niet haalbaar is voor BZK (en EZK), m.n. de teksten over normering. 

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 



Van: - 
Verzo 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: actieplan hybride 

Goedemiddag projectgenoten, 

hbb nl> 

an de NVDE binnen gekomen. Mede naar aanleiding van mijn 
Onderstaaniiiiii^b.t. 
update aan doelgroepen en warmtenetten. 

"Fijn dat er iets over in is opgenomen. Het zou m.i. nog iets kunnen worden aangescherpt. Immers, er is 
altijd wel een aardgasvrije verduurzamingsoptie voorhanden. 

Suggestie: Daarmee is de hybride warmtepomp een goede manier om in alle wijken waar in de 
aankomende 10 jaar nog geen volledig aardgasvrije verdinuzamingsoptie is voorzien vanuit het spoor 
van de wijkáanpak (c.q. TVW's), aan te slag te gaan met stapsgewijze maatregelen" 

Kunnen we deze zinsnede nog toevoegen? Dit graag ter beoordeling aan juffie. 

_•t,Me 

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association) 

Gooimeer 4-15,1411 DC NAARREN 
P 
T: 

410 AC NAARDEN 

e-pompen.nl I www.warmte-pompen.nl 

fiL—J/!(iMBUWB/E(30/ABFJHyóaide/W+0®9'o20vmodclA749á20actiepien/actiep1m9520hybeide.cu[13-7-202216:41:49] 
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A474.70 

Van: 
Verzonden: maanagecember 2021 11:59 ~ 
Aan: NUDE; 

Onderwerp: RE: Agenda: Wer csessie 7 Actiep an Hy 
.-

 n e Warmte 

Hi allen, 

Ter Informatie: 
Met Aedes zijn afspraken gemaakt over de invulling van de verlaging van de verhuurderhefftng. De afspraken zijn 
nog onder voorbehoud, op 23 december wordt hier door de corporaties over gestemd. 

Voor hybride warmtepompen Is opgenomen: 
De corporaties investeren tot en met 2025 in totaal 500 miljoen euro extra in zonnepanelen en hybride 
warmtepompen in woningen met een D-label of beter. In alle woningen met label D of beter waar de cv-ketel 
moet worden vervangen, vervangt de corporaties de cv-ketel in principe voor een duurzamer alternatief. 
Uitzonderingen hierop zijn woningen die als gevolg van de transitievisle binnen vijfjaar na vervanging van de cv-
ketel op een warmtenet aangesloten moeten worden. Deze maatregel leidt ertoe dat de energierekening en 
daarmee de woonlasten gereduceerd worden in de periode voorafgaand aan het volledig aardgasvrij maken van 
de woning. 

Het hele akkoord vind je hier. 

Groeten, 

• 

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 december 202117:22 
Aan: , NVDE; j; 
I 

Onderwerp: Agenda: Werksessie 7 Actieplan Hybride Warmte 

Goedemiddag allemaal, 

Bijgevoegd de agenda voor de sessie aanstaande dinsdag in Naarden, met als gastheer 

namens de Vereniging Warmtepompen. 

. geniet van een vakantie, maar heeft ons gisteren iig wel een verslag gemaild van zijn bespreking met 
VEE, met daarin een paar punten ter bespreking. 

Maandagmiddag zal ik zelf door het Actieplan heenlopen om redactionele punten te verwerken. 

Voor nu een fijn weekend. 

Met vriendeli'k groet, 

eldepn 
De klant centraal in de energietransitie 

ekie .nl 

i 



A74.71 

Van: @ekiep.nl> 
Verzonden: 

Aan: 

woens aa 9 e ruan 2022 16:21 

NVDE• -); 

CC: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

Re: Agenda met bijlagen Sessie Actieplan HWP 10-2-2022 

Communicatieschema Actieplan Hybride v. 9 febr. NvdLdocx; Communicatiekalender tbv 

hybride warmtepomp v. TN 9 febr acisx 

Dag allemaal, 

Bijgevoegd twee documenten van 
voorafgaand aan onze bijeenkom s morgen. 

mbt communicatie. Bekijk deze alvast 

komt morgen om 11.30 om de opzet en vervolgstappen te bespreken. 

Met vriendelijk groet, 

Do klant centraal energietrannerg•le tekranosttie ie ,sitie n! 
• 

Op di 8 feb. 2022 om 14:22 schreef Pekiep.nl>: 

Goedemiddag allemaal, 

Bijgevoegde de agenda en bijlagen voor de sessie aanstaande donderdag in Woerden. 

Techniek Nederland nodigt ons uit bij'De Hall, Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden, zaal 3'. 
En voor lunch wordt gezorgd. 

Tot donderdag allemaal, 

Met vriendelijk groet, 

eltiepn 
De klant centraal In de ener letransitie 

ekie .nl 

I 

J 

1 



A74.72 

Communicatiekalender aansluiting.hybride 

warmtepomp 

Communicatiemoment Wie Wanneer 

Nationale klimaatweken 

Isolatiecampagne flight 2 

31 okt - 6 nov 

Nu 

EZK 

BZK 

BZK Isolatiecampagne 

Nationale isolatieweken 

sept ' 22 - maart'23 

Marktpartijen / BZK september'22 

VSK Beurs (voor ventilatie/sanitair en klimaat 

installateurs - dus de verwarmingsprofs) 

Duurzaam verwarmd beurs 

Techniek Nederland 

Techniek Nederland 

17 t/m 22 mei 2022 

12, 13 en 14 april 2022 

Demoproject Hybride warmtepompen 

Overig (meestal in het najaar 

monteursbijeenkomsten en regiobijeenkomsten ) 

Techniek Nederland 

Techniek Nederland 

winter 2021 - 2022 

najaar 2022 

Campagne Hoe gasvrij ben jij? Zet hem op 50 

Milieu Centraal? Huis & Energie beurs 10 t/m 12 juni 2022 

Natuur & Milieu dec 2021 tm dec 2022 



Communicatie acties vanuit werkgroep Inhoud 

Nationale Klimaatweek - 31 oktober t/m 6 november  

2022 C Iedereen doet wat  

Nu vooral gericht op subsidieverhoging voor isolatie, 

met in de slipstream ook hybride wp 

Nieuwe periode van campagne gericht op isolatie, met 

vanaf dan ook aandacht voor hybride wp (gericht op 

specifieke dg) 

Hierin zouden we ook meer aandacht voor hybride wp 

kunnen vragen. Let op: nog niet besproken met 

initiatiefnemers. 

eigen stand + theater+ mediapartner v. E&W 

sprekers van TN + wss een stand 

werving kandidaten voor monitoring HPW 

informeren onze leden over marktontwikkelingen en 

andere actuele onderwerpen. 

consumenten campagne voor werving deelnemers 

actie Zet hem op 50 om bewustwording te 

vergroten over het effect van warmte via 

warmtepompen I 



Opmerkingen Afspraken Doelgroep 

BZK maakt hiervoor 

komende tijd een 

campagneplan 
BZK bespreekt dit 

met de 

initiatiefnemers. 

we zijn nog bezig met een 

programma opzet; beurs 

is verzet. Zou eerst in febr. 

plaatsvinden. 

voor technische profs 

Samen met NVI en 

RVO/EZK/BZK 

Ivm corona nog geen 

bijeenkomsten dit jaar 

ingepland. 

consumenten 

installateurs (leden) 

klimaat- en 

verwarmingsinstallat 

eurs, loodgieters en 

adviseurs 

Verwarmingsinstallat 

eurs, adviseurs 

fabrikanten, 

installateurs, 

woningeigenaren 



A74.73 

Van: 

Aan: Verzonden: ~maan[a06<diEecember 2,e02,e1 09:1 1 NVDE 
): 

Onderwerp: RE Wessie 6 Actiep"anwp7-12-2021 

Hl alien, 

Bijgaand de voorbereiding voor het agendapunt over de vorm van het actieplan. 

Bespreekpunt vorm actieplan 

Aanleiding: na de vorige bespreking van het actieplan hebben we vanuit EZKIBZK nog een keer nagedacht over 
de optimale vorm van het actieplan. Het eerdere voorstel om in te zetten op een actieplan vanuit de sector in 
aanvulling op een brief van het Rijk was (mede) gemotiveerd door de wens een langdurig juridisch traject te 
vermijden. Het door ons voorgestelde alternatief (splitsing) heeft echter als nadeel dat het actieplan dan geen 
gezamenlijke uitstraling heeft, er kunnen bijvoorbeeld geen acties voor het Rijk in worden opgenomen. Daarom 
zijn- en ik op zoek gegaan naar een tussenvorm. 

Voor de volledigheid onderstaand de opties met voor- en nadelen zoals wij ze zien: 
1. Convenant met alle part(jen  

o Voordeel: tastbaar, er kan aandacht in de media voor gevraagd worden. 
o Nadeel: lange doorlooptijd, veel energie nodig voor "kleine lettertjes" ipv aan de slag. 

2. Actieplan alleen van de sector. In aanvulling op brief Rijk 
o Voordeel: snel op te stellen, sector kan aandacht In de media vragen. 
o Nadeel: splitsing van afspraken, dus geen gezamenlijke uitstraling. Acties van het Rijk kunnen 

geen onderdeel zijn van het actieplan. 
3. Gezamenl(jk actieplan, af te spreken in een (bestuurl(jkl overleg. Het actieplan is dan bijv. een besluit van 

een vergadering, niet een doel op zich. 
o Voordeel: alle partijen spreken af aan de slag te gaan, geen splitsing van de acties 
o Aandachtspunt: Acties van het Rijk kunnen worden opgenomen, maar het Rijk kan geen juridische 

verplichtingen aangaan. Er kunnen dus bijvoorbeeld geen toezeggingen voor financiering worden 
gedaan (natuurlijk kan wel gerefereerd worden aan al gedane toezeggingen zoals de ophoging van 
de ISDE). 

Alles overwegend, en na Intern overleg heeft het de voorkeur van EZK en BZK om In te zetten op optie 3. De 
gezamenlijke uitstraling vinden wij (en onze MT-leden) belangrijk. Ook in deze vorm Is communicatie naar de 
achterban over het actieplan mogelijk. De sturing kan zo blijven als eerder Is voorgesteld. 

Met vriendelijke groet, 

- en - 

Van• 

Verzonden: vrijdag 3 december 202115:26 

Aan: 

NVDE 

Onderwerp: Werksessie 6 Actieplan hwp 7-12-2021 

Goedemiddag, 

Ik heb ondertussen gezien dat een paar van jullie al in het document hebben gewerkt. 
Maandagmiddag ga ik er doorheen en zal kleine aanpassingen verwerken. 
De opmerkingen die overblijven vormen de input voor de bespreking dinsdag (1) 

Daarnaast heb ik gehoord dat- en nogmaals hebben nagedacht over de vormgeving/govemance van 
het actieplan. Dit bereiden zijn voor vooroverleg. (2) 

i 



Daarnaast Is natuurlijk de actielijst die bij de notulen zat. (3) 

Hebben jullie nog andere punten voor de agenda dan deze drie? 

Ik zal maandagmiddag een agenda met tijdsindeling maken. 

Voor nu alvast een fijn weekend. 

Met vnendeli'k groet, 

eldep• 
De klant centraal in de ener letransitie 

ekie .ni 

Op vr 26 nov. 2021 om 16:07 schree 

Goedemiddag allemaal, 

rr ekiepml>: 

Zoals toegezegd hierbij de link naar het Actieplan in een Teamsomgeving, waar jullie als het goed is 
toegang toe hebben. 

Fijn weekend. 

Met vriendeli'k groet, 

eldepD 
De klant centraal in de enèrgietransitle 

ekie .nl 

Op wo 24 nov. 2021 om 10:04 schree 

Goedemorgen, 

@ekiep.nl>: 

Bijgevoegd de notulen met actielijst van de werksessie gisteren. 
Uiterlijk vrijdag krijgen jullie toegang tot een Teams omgeving met het bijgewerkte Actieplan. 

Met vriendeli*k groet, 

elfiep 
De klant centraal In de ener letransitie 

ekie .nl 

2 
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Van: 
Verzonden: maandag ~ er 2021 11:31 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijben: 

es nav Weksessie 1 Actieplan Hybride Warmtepomp 
Kopie van Overzicht themas en acties 29-09-2021 (version 3)PS.xlsx 

Hoi M, 
Zie bijgaand mijn Input. 

Groeten, 

M 
Van: -
Verzonden: woensdag 29 september 202112:01 
Aan: NUDE; 

Onderwerp: Verslag en acties nav Weksessie 1 Actieplan Hybride Warmtepomp 

Goedemorgen allemaal, 

In deze mail een korte samenvatting van hetgeen besproken afgelopen maandag en een opsomming van acties. 

1. Toelichting op Riiksbeirrotinrt met de hwp doorM  

• 288 miljoen voor warmtepompen (hybride en all-electric) voor de periode 2022/2023/2024. Waarvan 1 

miljoen per jaar voor een kleine communicatiecampagne, en de rest zal waarschijnlijk worden gebruikt voor 

verruiming van de ISDE-subsidie. 

1.2 1 

2. Kaders Actieplan Hvbride Warmtepomp  
-Wie: Enkel samen met partijen die actie en middelen kunnen inbrengen om (delen van) het plan 

daadwerkelijk te realiseren. Zo zijn Aedes of individuele woco's welkom als ze bereid zijn iets te doen. 

Partijen gaan een inspanningsverplichting aan. 

- Horizon van het plan: Acties uit te voeren in de komende 3 — 4 jaar (in lijn met kabinetsperiode). 

- Wat: Gedachte is om de aantallen die onder de berekening van de subsidiebudgetten ligt te gebruiken als 

doel/referentie bij het concretiseren van acties. Daarmee hebben wij een doel en sterkt dat EZK 0) in de 
gesprekken met Financiën. Vraag aann om deze te delen. 
- Presentatie/ Inwerkingtreding: 

o Intentie is om iig begin december het plan gereed te hebben. 

o Communicatiemoment zoeken 

o Voor de Govemance-structuur vanuit de Rijksoverheid zijn twee opties die bepalend zijn voor 

moment en spelers: 
■ Via Uitvoeringstafel (makkelijker, 'bestaande' structuur, minder opvallend) 

■ Via een convenant (ingewikkelder te realiseren, meer aandacht) 

- Waar en wanneer: De werksessie zijn bedoeld voor afstemming richting een samenhangend en congruent 

actieplan. De voorbereiding / het werk voor de beschrijving van de actielijnen/acties vindt in de kam buiten 

het overleg plaats. De geplande werksessie blijven een fysiek treffen (geen hybride vormen). Het doel van de 

volgende sessie is om de actielijnen zelf en spelers/organisaties per actielijn helder te hebben. 

3. Kapstok van het Actieplan:  

I 



- Bijgesloten de bijgewerkte versie van de kapstok voor het actieplan. Belangrijk om te noemen is dat dit 

puur nog een aangescherpte verzameling is van punten n.a.v. de doorloop tijdens de werksessie. 

- Om de scope van het Actieplan met elkaar af te bakenen én de spelers voor het beschrijven van de 

actielijnen te bepalen aan leder van jullie de volgende vraag: 

o Vind je dat een voorgestelde actielijn plaats moet hebben In het Actieplan? En zo niet, waarom 
niet? 

o op welke actielijn wille als speler/organisatie actief actlenemen (dus niet meepraten, maar 

actienemen)? 

Beantwoord bovenstaande twee vragen In bijgesloten Excel (kolom C en D) uiterlijk dinsdag 5 oktober, 

dan zorg ik voor een samengesteld document ter voorbereiding van Werksessle 2 op maandag 11-10 

Acties op korte termijn: 

-Bovenstaande; Actie Allen 

- Delen van de aantallen onder subsidiegelden voor de komende 3 jaar; Actie 

- Bijpraten en uitnodigen 5.1.2•e van Vereniging Warmtepompen. S.12.e gaf aan dat NVI en 

Vereniging Wármtepompen meer in gezamenlijkheid willen ondernemen.; Actie 5.1-2.e (Alsje zijn 

emailadres doorgeeft, dan voeg ik hem toe aan de serie meetings en doe ik ook bovenstaande uitvraag naar 

hem) 

- Bespreken van ons traject richting een actielijn met contacten in woningcorporatie-land (meerdere) 

- Doorplannen werksessies (t/m Sinterklaas); Actie 
5.S 2.e 

ó.1.2.e 
-Uitvraag voor `een uurtje meervoor sessie 2 en 3; Actie 

- Bijpraten afwezigen; 5.1.2.e , 

- Gesprek over flexibilisering FAN/NVI; " en ®, 

Met vriendehik groet, 

elciepo 
De klant centraal in de energietransitie 

•Oekiep.nl 

z 
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Natuur & Milieu — 

- we gaan dit jaar nog communiceren over onze Zet `m op 5°-campagne. Dat wordt naar 
verwachting ergens begin december, als alles volgens planning loopt. 

- Daarnaast gaan we eind Q4 of Q1 nog communiceren over onze opiniepeiling onder 
consumenten m.b.t. hybride warmtepompen. 

- Uiteraard gaan we ook nog communiceren over het actieplan, wat ook voor begin 
december gepland staat. 
Als we volgend jaar weer de Gasmonitor publiceren, zal deze eind augustus/begin 
september 2022 gepubliceerd worden. 

Dit zijn allemaal communicatie-uitingen naar aanleiding van projecten/samenwerkingen. Over de aard 
van andere communicatie-uitingen kan ik nog niet zo veel zeggen. We hebben al een website waar wat 
informatie over hybride warmtepompen staat. We communiceren nog niet heel actief op het 
onderwerp en zijn daar voorlopig nog vrij reactief in en doen dat vooral via social. Wellicht heeft het 
zin om als coalitie in kaart te brengen wanneer mogelijke haakjes zijn om afzonderlijk/gezamenlijk te 
communiceren over het onderwerp. 

Vereniging Warmtepompen  

Nieuwsbrief voor leden 
Nieuwsbrief voor niet- leden 
Website (volledig openbaar) 
LinkedIn (bedrijfspagina, volledig openbaar) 
E-mail (besloten, vanuit CRM) 
Evenementen (Beurzen, themadagen, webinars, congressen. Zowel zelf georganiseerd als spreker op 
externe evenementen) 
Flyers en folders (digitaal en in print) 
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Van: @natuurenmilieu.nl> 

Verzonden: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

woensdag 29 september 2021 16:09 

Publicatie Gasmonitor 2021 

N&M Gasmonitor 2021.pcif 

Geachte heer/mevrouw, 

De vierde editie van de Gasmonitor is recent gepubliceerd. Dit rapport geeft de belangrijkste trends in de voortgang 

naar aardgasvrij en kijkt naarjaarlijkse installaties van hr-ketels, warmtepompen, hybride warmtepompen, 

warmtenetten, zonneboilers en inbouwkookplaten. 
U kunt de Gasmonitor vinden in de bijlage. Ons persbericht vindt u hier. 

Belangrijkste resultaten 

- De verkoop van cv-ketels nam in 2020 met 4,9 procent af ten opzichte van 2019. De stijging in verkoopcijfers 

van de voorgaande drie jaren zette dus niet door. Toch blijft de cv-ketel de warmtemarkt in grote mate 

overheersen. 

- De verkoop van warmtepompen laat een sterke groei zien. In 2020 zijn 62.000 warmtepompen 

geïnstalleerd, dat is een stijging van 37% ten opzichte van 2019. Het gaat hierbij alleen om de verkoopcijfers 

van warmtepompen die worden ingezet om te verwarmen. 

Voor hvbride warmtepompen zijn vorigjaar minimaal 3200 subsidieaanvragen gehonoreerd. Aangezien het 

niet altijd duidelijk is of een warmtepomp in hybride opstelling wordt geplaatst, zit hier een forse 

onzekerheidsmarge. 

Het aantal aansluitingen op warmtenetten groeit verder door. Het aantal aansluitingen op een groot 

warmtenet (meer dan 150TJ warmtelevering) steeg in 2020 met 7,5 procent, tot bijna 366.000 

aansluitingen. In 2019 waren dat er ruim 340.000. 

Mocht u vragen hebben over het rapport, kunt u altijd contact opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Aanwezig: 

Natuur & Milieu 

Postbus 1578 13500 BN Utrecht 

Arthur van Schendelstraat 600 13511 MJ Utrecht 

T:- 1 E:-@natuurenmilieu.nl 1 W: www.natuurenmilieu.nl 
Investeer in de toekomst, steun Natuur & Milieu  

., f.#+►*in*&ii 
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SAMENVATTING 

Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III, uit oktober 2017, bevat de doelstelling om in 2030 49 procent minder 

CO, uit te stoten dan in 1990. Dat betekent dat er in 20301,5 miljoen gebouwen duurzaam verwarmd moeten 

worden. In 2050 moet dat voor alle gebouwen gelden. Voor de periode tot 2030 zijn in het Klimaatakkoord voor de 

gebouwde omgeving afspraken gemaakt om het tempo van verduurzaming te verhogen. Vanaf 2021 moeten er per 

jaar 50.000 bestaande woningen worden verduurzaamd, en tegen 2030 zullen dit er 200.000 per jaar moeten zijn. 

Sinds dit jaar is de EU-doelstelling aangescherpt naar 55 procent, waardoor de CO2-reductieopgave voor Nederland 

ook groter wordt. Voor deze transitie naar aardgasvrije gebouwen zijn alternatieve oplossingen nodig voor 

ruimteverwarming, warm tapwater en koken. 

Woningen en utiliteitsgebouwen kunnen zonder aardgas worden verwarmd met gasloze technieken zoals de 

warmtepomp, zonneboilers of combinaties daarvan. Het kan ook met behulp van duurzaam gas of een aansluiting 

op een warmtenet. Natuur & Milieu onderzoekt, met ondersteuning van' de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de voortgang van de route naar aardgasvrije 

woningen en utiliteitsgebouwen. 

In deze vierde editie van de Gasmonitor onderzoeken we de voortgang van de.transitie door de verkoopcijfers van 

hr-ketels, warmtepompen, zonneboilers en inbouwkookplaten te analyseren. Vanaf 2020 vallen ook warmtenetten 

binnen de scope van dit onderzoek. 

Hieronder de belangrijkste conclusies van de Gasmonitor 2021. 

• 

I) Dit omvat het aanleveren van gegevens en een financiële bijdrage. 
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BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 
Warmtepomp wint nog sneller terrein dan vorig jaar 
Van alle verkochte verwarmingstechnieken maakt de warmtepomp relatief de sterkste ontwikkeling door. De warmte-

pompen die ingezet kunnen wordenvoor verwarming werden In 2020 bijna 62.000 keerverkocht. Dit is een groei van 

36 procent ten opzichte van 2019, oftewel 16.500 meer. 

Grafiek L aantal geplaatste warmtepompen voor verwarming. Cijfers voor 2019 zijnvoorlopig. 
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■ Warmtepompenlucht-water 

■ Warmtepompenwater-water 

■ Warmtepompen totaal (ovrhislefhuht-lucht) 

Hr-ketel blijft de markt domineren, maar afzet daalde in 2020 
De verkoop van hr-ketels nam in 2020 af met 4,9 procent ten opzichte van 2019. Het totale aantal verkochte hr-

ketels in 2020 was 42E1000. In 2019 waren dit er nog 450.000. Hiermee zette de stijging van de voorgaande drie 

jaren niet door. In absolute aantallen groeide in 2020 de warmtepomp harder dan de hr-ketel (afname van ruim 

22.000 hr-ketelsen een toename van 16.500 warmtepompen) ten opzichte van 2019. In het totale aan ai verkopen 

blijft de hr-ketel nog wel de markt domineren 

Graflek 2: aantal verkochte hr-ketels 
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Hybride warmtepompen 

Er is sinds 2016 een licht stijgende trend waarneembaar bij installatie van hybride warmtepompen. In 2020 waren 

er ruim 3.200 gehonoreerde subsidieaanvragen voor een hybride warmtepomp. Dit is een toename van 16 procent 

ten opzichte van 2019, toen er bijna 2.800 aanvragen werden gehonoreerd. 

Groei in het aantal woningen verwarmd met warmtenet 
Het aantal aansluitingen op een groot warmtenet steeg in 2020 met 7,5 procent, tot bijna 366.000 aansluitingen. In 

2019 waren dat er ruim 340.000. Dit is een stijging van ruim 25.000 sinds 2019. 

Grafiek 3. aantal aansluitingen op een groot warmtenet (> 150Tj aan warmtelevering). 
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Na enkele jaren van stijging neemt geplaatst oppervlak zonnewarmtesystemen af 

Het totale nieuw geplaatste oppervlakte2aan zonneboilers nam in 2020 af met 38 procent. De voorgaande vier jaar 

was juist een stijging waar te nemen. Deze afname komt voornamelijk door de daling in grote zonneboilersystemen 

van meer dan zes vierkante meter. Het nieuw geplaatste oppervlakte van de grote systemen nam af met ruim 70 

procent, van 25.000 vierkante meter in 2019 naar 7.000 vierkante meter in 2020. De kleine systemen (minder dan 

zes vierkante meter) zijn in geplaatst oppervlak vrijwel gelijk met vorig jaar. 

Elektrisch koken is de norm geworden 

Sinds 2016 is de verkoop van de elektrische inbouwkookplaat groter dan die van de inbouwkookplaat op gas. Dit 

verschil groeide vervolgens alleen maar verder. In 2020 was 83 procent (bijna 257.000 stuks) van alle verkochte 

inbouwkookplaten elektrisch; 15 procent werkte op gas (ruim 54.000 stuks).3Hoewel het verschil tussen elektrisch 

koken en koken op gas niet meer zo snel toeneemt als de voorgaande jaren, is elektrisch koken duidelijk de norm 

geworden. 

2) Voor zonneboilers publiceert het CBS geen verkoopaantallen meer. Daarom is voor dit jaar enkel bekend wat de opgestelde 
zonneboileroppervlakte is. 

3) Met deze djfers wordt 0procent van het totaal aan verkopen van inbouwkookplaien en vrijstaande kookplaten gedekt. De 
verhouding tussen gas en elektridteit van losstaande kookplaten is vergelijkbaar met die van inbouwkookplaten. 
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Grafiek 4. aandeel verkochte inbauwkookplaten. 
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Overzicht onderzochte technieken 

In tabel l zijn de belangrijkste resultaten van dit onderzoek samengevat. Bij de meeste technieken gaat het om 

nieuwe verkopen per jaar. Bij aansluitingen aan warmtenetten gaat het om het totale aantal aansluitingen, en bij 

zonneboilers om het aantal vierkante meter aan nieuw oppervlak per jaar. Bij alle technieken is een stijging waar te 

nemen, met uitzondering van zonnewarmtesystemen en bij de verkoop van hr-ketels. De hier onderzochte verkopen 

of aansluitingen die bijdragen aan een aardgasvrije gebouwde omgeving, komen in 2020 samen uit op circa 87.000. 

Dit Is een groei van S4 procent ten opzichte van 2019. In dat jaarwaren er circa 57.000 verkopen of aansluitingen die 

bijdragen aan een aardgasvrije gebouwde omgeving. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. 

Tabel 1. overzicht onderzochte technieken per jaar en het totale aantal aansluitingen op warmtenetten 

ZOf4;. 2025: '2016`x: ?2017,, ,'2018 '2019 ,̀ 2020. 

Fr-ketel 

(nieuwe apparaten per jaar) 
398.300 414.600 411.300 424.900 429 38 18 450.057 42 000 

Wanntepompemverwarmen 

(nieuwe apparaten per jaar) 
61.788** 45.249* 35.838 24.664 15.244 7.721 7009 

Hybridewanntepomp 

(aanvragen ISDE) 
3.228 2.794 3.876 3.596 1.030 

Grotewanntenetten 

(totaalaansluitingen) 
365.824 340.400** 329.000 317.300 306.800 300.000 

Zonneboulleroppervlak 

(m' nieuw per jaar) 
30.121*'* 59.480*** 38.214 28.382 25.317 21519 25.575 

inbouwkookplaat op elektriciteit 
(nieuwe apparaten per jaar) 

117.030 135.360 156.060 162.184 212.276 251.368 251.368 

Inbouwkookplaat op gas 
(nieuwe apparaten per jaar) 

56.431 56.431 78.956 118.721 146.680 146.640 13L970 

* Inde Gasmonitor 2020 stondenvoorlopige cijfers over 2019; na herzieningvan de cijfers gepubliceerd door het 

CBS en GfK zijn deze cijfers gewijzigd in de Gasmonitor 202L 

Voorlopigecijfers. ** 

* ** Dit verschilt ten opzichte van de Gasmonitor 2020. Ten tijde van publicatie van de Gasmonitor 2020 zat er 

een fout in de aangeleverde gegevens van het CBS. Daarom verschalende cijfers over 2019 ten opzichte van 

Gasmonitor 2020. 
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INLEIDING 

Nederland gaat van het aardgas af. Op dit moment is 90 procent van de bijna 8 miljoen woningen en ruim 1,1 miljoen 

utiliteitsgebouwen aangesloten op het aardgasnet [Netbeheer Nederland, 2020]. In het regeerakkoord van het 

kabinet-Rutte III staat dat vanaf 2021 ieder jaar in dertig- tot vijftigduizend bestaande huizen de aardgaskraan 

dicht kan [Regeerakkoord Rutte III, 2017]. Ook wordt de nieuwbouw aardgasvrij. In 2050 moeten alle huizen van 

het aardgas af zijn. 

De ambitie van het kabinet komt voort uit het Klimaatakkoord van Parijs en uit de plannen om de aardgaswinning 

in Groningen te beëindigen. In 2050 moet er 95 procent CO2-reductie zijn gerealiseerd. Als tussendoel is afgesproken 

om de COZuitstoot in 2030 met 49 procent' te hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Om voortgang 

richting de klimaatdoelstelling van Parijs te kunnen borgen, is de Nederlandse Klimaatwet opgesteld. In 2019 zijn 

in het Nederlandse Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving voor de periode tot 2030 afspraken gemaakt om 

het tempo van verduurzaming te verhogen, met als doel om 3,4 megaton minder CO, uit te stoten. Om dit te bereiken 

moet tussen 1 juli 2018 en eind 202175 procent van alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij worden opgeleverd. Vanaf 

2021 moeten jaarlijks 50.000 bestaande woningen worden verduurzaamd, en per 2030 jaarlijks 200.000 woningen. 

Een grote uitdaging van de energietransitie is de transitie in de gebouwde omgeving. In 2019 werd 92,4 procent 

van de energievraag door huishoudens nog ingevuld met fossiele brandstoffen, voornamelijk aardgas. Dat was 

0,9 procentpunt minder dan in 2018 [PEL, 2020]. Uit cijfers van Netbeheer Nederland blijkt dat zo'n 0,53 procent 

van het gasgebruik wordt ingevuld door groen gas [Netbeheer Nederland, 2021; CBS, 2021a]. Huishoudens 

gebruiken aardgas voor 80 procent om de woning te verwarmen; 20 procent gaat naar het verwarmen van 

tapwater en naar koken [Milieu Centraal, 2021a]. Voor verwarming zijn aardgasvrije alternatieven beschikbaar 

zoals warmtepompen en zonneboilers, en voor koken kookplaten op elektriciteit. Collectieve warmte via een 

warmtenetaansluiting kan aardgasvrij zijn, als de bron dat ook is. Ditzelfde geldt voor hr-ketels wanneer ze op 

hernieuwbaar gas worden aangesloten. 

Natuur & Milieu brengt dit jaar voor de vierde keer de Gasmonitor uit. De monitor geeft inzicht in de snelheid van de 

warmtetransitie naar aardgasvrije alternatieven, en daarmee op de vraag of Nederland op de goede weg zit voor 

het behalen van de afgesproken doelen. Hiervoor onderzoeken we welke trends er zichtbaar zijn en voor welke 

technieken er wordt gekozen. De jaarlijkse monitor stelt Natuur & Milieu op met ondersteunings van het ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor hen is het belangrijk 

goed zicht te hebben op ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij verwarmen. De monitor geeft een beeld 

van hoe de transitie naar aardgasvrij verwarmen verloopt en wat er voor (verdere) beleidsvorming nodig is. De 

Gasmonitor helpt alle betrokkenen om de warmtetransitie zo goed mogelijk vorm te geven. 

Actuele ontwikkelingen 

In het kader van de warmtetransitie kwamen de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen op gang die de markt 

voor warmtetechnieken in de gebouwde omgeving beïnvloedden. 

In het kader van het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving ging in 2018 het Programma Aardgasvrije Wijken 

(PAW) van start. Hiervoor zijn reeds 46 proeftuinen aangewezen waar wijken versneld van het aardgas af zullen 

gaan. Ook woningcorporaties dragen bij door de komende jaren 100.000 woningen aardgasvrij te maken. Hiervoor 

is de Startmotor opgezet samen met partijen uit de huur-, bouw- en energiesector. Daarnaast wordt ingezet op een 

wijkgerichte aanpak, gebouwgebonden financiering, subsidiëring, herziening van wetgeving, kennisdeling, het 

opstellen van transitievisies, versnelling van woningverduurzaming beginnend bij de huursector, aardgasvrije 

nieuwbouw, normstellingen en standaardisering. 

4) In juli 2021 stelde de Europese Commissie een tussendoel in van 55 procent. Welke gevolgen dit heeft voorde Nederlandse 
doelstelen& is nog niet bekend. 

5) Dit omvat het aanleveren van gegevens en een financiële bijdrage. 
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Sinds 1 januari 2020 is de 1SDE-subsidie op biomassaketels en pelletkachels vervallen. Omdat deze .gegevens 

vanaf dit jaar ontbreken, worden deze technieken niet meer meegenomen in de Gasmonitor. Sinds juli 2021 is 

de EU-reductiedoelstelling aangescherpt naar 55 procent, waardoor de CO, reductieopgave voor Nederland ook 

groter wordt. Het is nog niet duidelijk wat dit voor gevolgen heeft voor de reductiedoelstelling voor de gebouwde 

omgeving. Het kan zijn dat de ambitie wordt aangescherpt. 

Tot slot ging sinds 2019 de belasting op aardgas stap voor stap omhoog. Voor 2020 steeg de belasting op aardgas 

met € 0,01/m3. Tot 2026 is het voornemen om de belasting op aardgas jaarlijks met € 0,01/m3te verhogen. Om de 

totale energierekening niet te laten stijgen, wordt dit gecompenseerd door een lagere elektriciteitsbelasting en 

veranderingen in de belastingvrije voet. Door aardgas meer, en elektriciteit minder te belasten, worden elektrische 

alternatieven voor de hr-ketel aantrekkelijker gemaakt. 
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METHODIEK 

Om de trends in de warmtetransitie bij huishoudens te monitoren, zijn vier indicatoren gebruikt. Allereerst is 

gekeken naar de verkoopcijfers van apparaten in de afgelopen zeven jaar. Hierbij zijn verkoopcijfers meegenomen 

van hr-ketels, warmtepompen, inbouwkookplaten en het nieuw geïnstalleerde oppervlak van zonnecollectoren. 

Daarnaast wordt er sinds 2020 gekeken naar de ontwikkeling van het aantal aansluitingen op warmtenetten. Voor 

hybride warmtepompen is er gekeken naar ISDE-aanvragen. 

Tot slot wordt er ook.gekeken naar het totale aantal aardgasvrije woningen, in nieuwbouw en bestaande bouw. 

De verzamelde cijfers staan in bijlage 2. Mogelijk komen de cijfers voor 2019 niet helemaal overeen met de editie 

van vorig jaar, omdat die cijfers ten tijde van publicatie voorlopig waren en inmiddels zijn herzien door het CBS. 

Deze Gasmonitor bevat de herziene cijfers. Bij grote verschillen is aangegeven wat er veranderd is. 

Informatiebronnen 

De cijfers over verkopen en subsidies zijn opgevraagd bij de volgende instanties: 

• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor de verkoopcijfers van zonneboilers en warmtepompen, 

verwarmingsinstallaties van woningen en het aantal nieuwbouw- en bestaande woningen in Nederland; 

• Branchevereniging De Nederlandse Verwarmingsindustrie, voor cijfers over de verkoop van hr-ketels; 

• Growth Erom Knowledge (GfK), marktonder,zoeksinstantie voor cijfers over inbouwkookplaten; 

• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), voor cijfers over aardgasvrije woningen en hybride 

warmtepompen. Deze cijfers over hybride warmtepompen zijn gebaseerd op ISDE-aanvragen; 

• De netbeheerders, Stedin, Enexis en Alliander, voor actuele cijfers over aardgasvrije nieuwbouwaansluitingen; 

• TNO en CBS voor actuele cijfers van aansluitingen op warmtenetten uit de Warmtemonitor 2019, en EC W voor de 

duurzaamheidsrapportages van warmtebedrijven voor grote warmtenetten over het jaar 2020. 

Afbakening 

Deze Gasmonitor focust in ieder geval op de afgelopen zes jaar: 2015-2020. Uit de gegevens is niet altijd het 

onderscheid te maken tussen nieuwbouw en bestaande bouw, en tussen woningen en utiliteitsbouw. Wanneer dit 

wel bekend is, staat dit aangegeven. 

Daarnaast zijn niet alle bestaande aardgasvrije technieken meegenomen: behalve warmtepompen, zijn andere 

vormen van elektrische verwarming niet meegenomen vanwege het gebrek aan beschikbare verkoopcijfers. Ook 

worden sinds dit jaar pelletkachels en biomassaketels niet meer meegenomen, omdat deze niet meer worden 

gesubsidieerd in de ISDE-regeling. In deze Gasmonitor beperken we ons voor de keuken tot inbouwkookplaten en 

inbouwgasfornuizen; losstaande kookplaten en gasfornuizen zijn niet meegenomen. Hetzelfde geldt voor close-

in boilers en doorstroomverwarmers. De warmtepompen die in deze Gasmonitor zijn onderzocht, maken gebruik 

van bodemwarmte en buitenluchtwarmte. Tot slot kan overlap bestaan tussen de cijfers van warmtepompen en 

de cijfers van zowel hr-ketels als warmtenetten. Dit komt doordat huishoudens in sommige gevallen zowel een 

warmtenet als warmtepomp of hr-ketel kunnen hebben. Met ruim 3.200 gesubsidieerde hybride warmtepompen in 

2020 hebben we inzicht in een deel van de overlap. 

Onder cv-ketels worden hr-ketels verstaan. Minder efficiënte vr-ketels worden nauwelijks meer verkocht en zijn 

daarom in dit onderzoek opgenomen in de cijfers over hr-ketels. 
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BESCHIKBARE WARMTETECHNIEKEN 
Een Nederlands huishouden verbruikte in 20196gemiddeld 1.180 kubieke meter aardgas' [CBS, 2020]. Hiervan 

gaat gemiddeld 80 procent naar verwarming van het huis en 20 procent naar koken en warm tapwater [Milieu 

Centraal, 2021a]. Dit veroorzaakt jaarlijks een uitstoot van 2.106 kilogram CO,. Dit komt overeen met 10.427 km 

rijden in een gemiddelde benzineauto .8 

De verschillen in gasverbruik van verschillende huishoudens en woningtypes zijn groot: 20 procent van de 

huishoudens gebruikt minder dan 1.000 mg, en 7 procent gebruikt meer dan 2.400 m3. Daar zijn meerdere 

verklaringen voor. Appartementen zijn vaak klein en ingesloten door buren, waardoor het gasverbruik laag is. Van 

grote, vrijstaande huizen is het gasverbruik gemiddeld 2,6 maal zo hoog als van een appartement [Milieu Centraal, 

2021a en CBS, 2018]. Ook het aantal bewoners van een woning, het bouwjaar van de woning en het gedrag van de 

gebruikers bepalen het gasgebruik. Wordt er gekeken naar het energiegebruik per persoon, dan zijn huishoudens 

met meer bewoners doorgaans energie-efficiënter. De energie die zij nodig hebben om een ruimte te verwarmen 

wordt immers gedeeld met meerdere personen [CBS, 2017]. 

Om op een klimaatneutrale manier te voldoen aan de Nederlandse elektriciteits- en warmtevraag, is naast 

energiebesparing ook een grootschalige overstap van aardgas naar duurzamere warmtebronnen nodig. Voor 

huishoudens gaat het dan primair om hr-ketels, warmtepompen, zonneboilers, (elektrische) inbouwkookplaten 

en warmtenetten. De trends voor deze technieken worden in dit rapport beschreven, waarbij sinds dit jaar ook 
hybride warmtepompen zijn opgenomen. 

HP-KETELS 
Nederland heeft ruim 7,97 miljoen woningen,9waarvan ongeveer 90 procent10 aardgas gebruikt voor verwarming, 

warm tapwater en koken. De meeste van deze woningen gebruiken een hr-ketel voor het verwarmen van ruimtes 

en tapwater. In de laatste tien jaar zijn veel oudere, en daarmee minder efficiënte, cr- en vr-ketels al vervangen 

door hr-ketels. Een verdere terugloop van de oudere keteltypen wordt verwacht voor de komende jaren. 

In de Gasmonitor kijken we naar de hr-ketels met een vermogen kleiner dan 60kW. Hieronder vallen hr-ketels in 

woningen en een deel van de utiliteitspanden [RVO, 2019]. 

WARMTEPOMPEN 
Een elektrische warmtepomp is een elektrische vervanging voor gasgestookte verwarming. Een warmtepomp is 

een efficiënt systeem: met 1 kWh stroom maakt hij 2 tot 5 kWh warmte." Dit gebeurt door warmte uit de lucht of de 

bodem te halen. 

6) Cijfers overgemiddeld aardgasverbruik in 2020 zijn nog niet bekend. 
7) In hetgemiddeld aardgasverbruik per huishouden zat een dalende trend. In 2010 was dit nog 1.850 kubieke meter. Sinds 2014 

schommelt het gemiddelde aardgasgebruik tussen de 1.200 en 1.300 kubieke meterper jaar.  .In het gemiddeld aardgasverbruik heeft 
het CBS gecorrigeerd voor warme en koude winters en zijn volledig elektrische woningen niet meegenomen, Woningen op een 
warmtenet met een laag gasverbruik of zondergasverbruik z jn wel meegenomen in de statistiek 

8) Berekend m.b.v. CO.-uitstoot van aardgas (= 1,785 kg CO2per m3) en van een gemiddelde benzineauto (= 0,202 kg CO, per 
voertuïgkilometer). COzemissiesgebruikt van https://www.co2emissiefactoiennl/Igst-emissiefactoren/. 

9) In Nederland waren er aan het eind van 2020 ruïm 912 miljoen gebouwen inclusief woningen 
https-!/operadata. cbs.nUstatGnel#/CBS/nlfdatasetl8195SNED/table?ts=1S62I4643944L 

10) Berekend aan de hand van het aantal woningen met een gasaansluiting, zoals vermeld door NetbeheerNederland: 
https://energiecijfers infolhoofdstuk-1!, 

11) Hoe efi5ciënt een warmtepomp met energie omgaat, wordt meestal uitgedrukt als COP Coefficient of Performance. En omdat het 
rendement steeds anders is door bijvoorbeeld de buitentemperatuur, het gebruik en de woning waarin hij staat, wordt vaak de 
Seasonal Coefficiënt of Performance' (SCOP) gebruikt. Met de SLOP kun je het gemiddelde rendement van warmtepompen over 
een jaar met elkaar vergelijken Een SCOP van 4,0 wil zeggen dat er 4 keer zoveel warmte door de pomp wordt geleverd als er aan 
elektrische energie ingaat. Eén kWh elektriciteit levert dus 4 kWh warmte op, je kunt ook zeggen dat de warmtepomp dan een 
rendement van 400 procent heeft. https://www.milieucentraaLnllenergie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-
Qn-warm-water!warmtepomp-combi-en-1Wbridewarmtepompl  
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Op dit moment zijn er verschillende uitvoeringen van warmtepompen op de markt. Ten eerste zijn er de lucht-lucht 

warmtepompen. Dit zijn meestal airco's die koelen en in sommige gevallen ook kunnen verwarmen. In dat laatste 

geval brengt zo'n pomp warmte uit de buitenlucht op een hogere temperatuur, om die in de vorm van warme lucht 

een pand in te ventileren. Omdat lucht-lucht warmtepompen met name worden gebruikt voor airconditioning, 

worden ze niet meegeteld als techniek om een woning aardgasvrij te maken. 

De tweede uitvoering is de water-water warmtepomp. Deze haalt warmte uit water, bijvoorbeeld uit de bodem 

(bodemwarmtepomp), en brengt deze over op het water dat door een verwarmingssysteem stroomt. Ten 

opzichte van een hr-ketel bespaart een water-water warmtepomp met de huidige stroommix circa 45 procent 

CO,-uitstoot De laatste uitvoering is de lucht-water warmtepomp (luchtwarmtepomp), waarbij warmte uit de 

lucht wordt gehaald en wordt overgebracht op water dat door een verwarmingssysteem stroomt. Een lucht-

water warmtepomp bespaart circa 30 procent CO, ten opzichte van de hr-ketel. Bij het gebruik van volledig zelf 

opgewekte groene stroom wordt er geen CO, uitgestoten.i2 

Voor de warmtepomp is het cruciaal dat een woning goed geïsoleerd is. Zodra een woning beter geïsoleerd is, is 

er een lagere afgiftetemperatuur mogelijk en wordt de warmtepomp efficiënter. Doordat de afgiftetemperatuur 

van een warmtepomp lager is dan die van een hr-ketel, zal vaak het systeem van warmteafgifte moeten worden 

aangepast. Er is dan sprake van een zogenoemd lage-temperatuurverwarmingssysteem, zoals vloerwarming of 

aangepaste radiatoren. 13 Warmtepompen met een hoge af gif tetemperatuur bestaan ook. Er zijn dan geen of minder 

aanpassing van het warmteafgiftesysteem nodig, maar de gebruikskosten en aankoopprijs van deze warmtepomp 

zijn hoger. 

HYBRIDE WARMTEPOMP 

Een hybride warmtepomp is een warmtepomp op elektriciteit, gecombineerd met een kleine traditionele hr-ketel 

op aardgas om pieken op te vangen en voor het maken van warm tapwater. Hiermee kan tot wel 70 procent op de 

CO.-uitstoot worden bespaard [Coalitie hr-hybride, 2021]. Deze oplossing is goedkoper dan een volledig elektrische 

warmtepomp: de benodigde capaciteit is lager, en daardoor ook de aanschaf prijs. Het is wel duurder in aanschaf 

dan enkel een hr-ketel, maar de meerkosten zijn voor hoekwoningen, 2-onder-1 kap en vrijstaande woningen vaak 

terug te verdienen omdat de warmtepomp efficiënter is dan een hr-ketel [DWA, 2021]. Er is wei voldoende isolatie 

nodig om besparingen te realiseren. Een hybride warmtepomp is minder zinvol voor verlaging van de CO,-uitstoot 

in een slecht geïsoleerd huis, omdat de hr-ketel het grootste deel van de verwarming op zich zal nemen [Milieu 

Centraal, 2021b]. 

Een warmtepompsysteem kan goed gecombineerd worden met andere systemen om nog meer energie te besparen 

of om de verwarming van gebouwen verder te verduurzamen. Bijvoorbeeld met zonneboilers die warmte kunnen 

leveren voor de warmwatervoorziening, met een WKO-systeem (warmte-koudeopslag) om energie in de bodem op 

te slaan, of gecombineerd met een lagetemperatuur-warmtenet. 

WAPMTENETTEN 

In het Klimaatakkoord wordt een belangrijke rol toebedeeld aan de uitrol van warmtenetten. De helft van de 

verduurzaamde woningen tot 2030 wordt volgens de plannen aangesloten op een warmtenet. Een warmtenet 

vervoert warm water naar woningen en andere gebouwen om daar ruimtes en tapwater te verwarmen. Warmte 

uit grote warmtenetten wordt ook wel stadswarmte genoemd. Ergens in de wijk of omgeving is een warmtebron, 

en door geïsoleerde buizen gaat het warme water naar de huizen. Via een afleverset in je huis kun je de warmte 

gebruiken voor verwarming en warm water. In woningen zijn hierdoor geen hr-ketel en gasaansluiting meer 

12) Hierbij wordt aangenomen dat ermeergroene stroom geproduceerd wordt als ermeergroene stroom gevraagd wordt of dat groene 
stroom wordt opgeslagen voor langere perioden. https.11www.mitieucentraal.nllenergie-besparenlenergiezuinig-huislenergiezuinig-
verwanmen-en-warm-water/warmtepomp-combi-en-hybridewarmtepompl 

13) Dit is nodig omdat een warmtepomp warm water afgeeft van 35 tot 55 graden Celsius; dat is minder wanra dan het water van 60 tot 
80 graden Celsius dat een hr-ketel afgeeft. Met vloerverwarming of aangepaste radiatoren zorgt een wanntepomp voor een prettig 
wamt huis. 
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nodig.T4Het afgekoelde water gaat terug naar de warmtebron, die het weer opwarmt om woningen te voorzien van 

verwarming en warm water. 

Een warmtenet kan veel verschillende warmtebronnen hebben. Nu zijn de belangrijkste bronnen elektriciteits-

centrales (op aardgas, kolen en vaste biomassa) en afvalverbranders. Door combinatie met de elektriciteits-

productie wordt heel efficiënt warmte opgewekt. Daarnaast komt nu restwarmte uit de industrie op als bron. 

Lagetemperatuurbronnen, zoals warmte uit het riool of afval- en oppervlaktewater, kan ook gebruikt worden, 

maar dan is inzet van een warmtepomp nodig. Daarnaast zijn er andere duurzame oplossingen, zoals geothermie 

In onderzoeken wordt onderscheid gemaakt tussen grote warmtenetten en warmtenetten die kleiner zijn. Grote 

warmtenetten worden door TNO en CBS gedefinieerd als netten die primair warmte aan de gebouwde omgeving 

leveren en minimaal 1SOTJ aan warmte leveren aan eindgebruikers [TNO & CBS, 2020]. Dit komt neer op grofweg 

vijfduizend woningen per warmtenet. De kleine warmtenetten worden gedefinieerd als netten die minder dan 

1SOTJ aan warmte leveren aan eindgebruikers. In 2018 waren er 64.000 aansluitingen op een klein warmtenet.'s 

Voor zowel kleine als grote warmtenetten geldt dat het aantal aansluitingen en het aantal woningen en utiliteits-

gebouwen dat erdoor wordt verwarmd niet per definitie gelijk zijn, omdat meerdere woningen en utiliteitsgebouwen 

één aansluiting kunnen delen. De cijfers in de Gasmonitor betreffen aansluitingen op grote warmtenetten. 

Er bestaan ook blokverwarmingsnetten. Deze zijn meestal gevoed door een grote gasketel en leveren warmte aan 

meerdere woningen binnen hetzelfde gebouw. De blokverwarmingsnetten worden in de Gasmonitor niet verder 

onderzocht. In 2019 ging het om circa 430.000 woningen [CBS, 2021b]. 

ZONNEBOILERS 

Een zonneboiler gebruikt de straling van de zon om water te verwarmen. Een zonneboiler stoot bij gebruik geen 

CO, uit, noch andere vervuilende stoffen. Daarmee is de techniek volledig klimaatneutraal.1s Een zonneboiler-

installatie bestaat uit een collector op het dak, waarbij de zon het water verwarmt dat door de collector stroomt; 

dit water wordt vervolgens naar een voorraadvat gestuurd. Een zonneboiler kan gebruikt worden om tapwater 

te verwarmen, of kan rechtstreeks worden aangesloten op een hr-ketel of een warmtepomp voor ruimte-

verwarming. Dit wordt een zonneboilercombi genoemd en kan de verwarming van de woning ondersteunen. Als 

hoofdverwarming is een zonneboiler nog onvoldoende geschikt, omdat er in de winter vaak niet genoeg zon is en 

het warmteoverschot van de zomer langdurig moet worden opgeslagen. 

INBOUWKOOKPLATEN 

Omdat aardgas gaat verdwijnen in de gebouwde omgeving, heeft koken op elektriciteit de toekomst. Daarom kijkt 

deze Gasmonitor ook naar de veranderingen in de keuken. De verkoop van keramische, inductie- en elektrische 

inbouwkookplaten, die allemaal werken op stroom in plaats van op gas, is vergeleken met de verkoop van 

inbouwkookplaten op gas. 

Van alle soorten elektrische inbouwkookplaten is een inductiekookplaat het minst belastend voor het milieu, 

want die gebruikt gemiddeld ruim 30 procent minder energie dan een elektrische kookplaat van gietijzer. 17 

Koken op inductieplaten is ook veiliger, omdat de plaat zelf minder warm wordt en snel afkoelt na gebruik. Een 

aandachtspunt is dat de pannen een bodem moeten hebben die geschikt is voor koken op inductie. Bij het gebruik 

van grijze stroom zorgt koken op inductie voor ongeveer evenveel CO2-uitstoot als koken op aardgas [Milieu 

Centraal, 2021c]. Bij het gebruik van stroom uit duurzame bronnen is koken op elektriciteit CO.-vrij. 

14) Er bestaan echter ook woningen die aangesloten zijn op een warmtenet met een gasaansluiting enkel voor loken. 
IS) De laatste beschikbare data over kleine warmtenetten is van 20IB. 
16) Wel verbruikt de zonneboiler elektriciteit om waterrond te pompen. Om 100procent klirnaatneutraal te zijn moet je ookgroene 

stroom afnemen of zelf opwekken. 
17) Dat komt mede doordat de keramische en een elektrische inbouwkookplaat energie verliezen omdat zij ook de plaat zelf moeten 

opwarmen. Een inductiekookplaat is energiezuiniger omdat de warmte niet op deplaat, maarin de pan zelf wordt opgewekt: 
ht+nc•//n.n.n., m1lioirrontraalnllcnoroic-hoenaronlznnnriton-on-vorlirhtinolhpiíchrnirinlif4c_annaratnn/rnrli"ir> 4nnln7aatl 
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BEVINDINGEN EN ANALYSE 

Hieronder worden de verkoopcijfers van warmtetechnieken en aansluitingen op warmtenetten toegelicht. Ook 

wordt behandeld hoeveel aardgasvrij gebouwen er ongeveer zijn. In bijlage 2 staat de overzichtstabel met alle 

gebruikte cijfers en bronnen. 1 

HP-KETELS 
Hoewel de overstap naar duurzame vormen van verwarming is ingezet, worden hr-ketels nog op grote schaal in 

de gebouwde omgeving geïnstalleerd (zie grafiek 5. In 2020 werden 428.000 hr-ketels verkocht. Dit is een afname 

van 22.057 stuks (4,9 procent) ten opzichte van 2019. Dit is de eerste daling in een aantal jaar tijd. In 2019 was 

er nog een stijging van 4,8 procent, maar de stijgende trendvan de zes voorgaande jaren is in 2020 verbroken. 

Vermoedelijk speelt de COVID-19-crisis hierin een rol. De dip in verkoopcijfers is in gedetailleerde statistiek 

namelijk vooral te herleiden naar de periode van de eerste lockdown in 2020.18 Een eventuele trendbreuk zou ook 

verklaard kunnen worden door een toename van de verkoop van warmtepompen en nieuwe aansluitingen op 

warmtenetten, maar het is nog te vroeg om dat effect daaraan toe te schrijven. Indien de daling van de verkoop 

van hr-ketelinstallaties doorzet, kan dit ook het effect zijn van het schrappen van de aansluitplicht voor aardgas in 

nieuwbouw in 2018. 19 

Het grote aantal hr-ketels dat jaarlijks nog altijd wordt geïnstalleerd, is naar verwachting voor het grootste deel 

het gevolg van de vervangingsmarkt20 van bestaande hr-ketels en de vervanging van oudere cr- en vr-ketels. In 

2020 werd een klein deel van de nieuwbouwwoningen (14 procent, 12.500 woningen) nog op het gasnetwerk 

aangesloten [Energeia, 2021]. Een deel van de hr-ketels wordt als hybride geïnstalleerd; daar wordt hier niet voor 

gecorrigeerd.21 Dit wordt behandeld onder hybride warmtepompen. 

Grafiek 5: aantallen verkochte hr-ketels per jaar 
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18) In de Gasmonitor worden de verkoopcijfers gepresenteerd over heel 2020, net als in de aangeleverde gegevens van de Nederlandse 
Verwarmingsindustrie. In een tekstuele toelichting daarbij is aangegeven dat er een dip in de verkoopcijfers was waar te nemen in de 
eerste lockdown van 2020. 

19) Inde praktijkzorgthet schrappen van de aansluitplicht ervoor dalprojecten waarvoorna 1 juli 2018 bij de gemeente een 
omgevingsvergunning is aangevraagd niet meerop aardgas worden aangesloten, tenzij het college van B&W daarvoor 
zwaarwegende redenen ziet. Een omgevingsvergunning wordt soms verleend meerdere jaren voordat een woning wondt 
aangesloten. Daarom kunnen er driejaar na dato nog steeds woningen zonder zwaarwegende redenen aangesloten worden Deze 
voorraad vergunningen wordt elkjaarechterkleiner 

20) De levensduur van een gasketel is gemiddeld vijftien jaar. Naar schatting 6,6  miljoen huishoudens worden verwarmd door een 
gasketel. Dit betekent dat er elk jaargemiddeld 437.100 gasketels zouden moeten worden vervangen. 

21) Indien sprake is van een hybride opstelling, wordt een gebouw gedeeltelijk aardgasvrij gemaakt 
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WAPMTEPOMPEN 
De verkoop van warmtepompen is in 2020 wederom sterk toegenomen. In graflek 6 is te zien dat in 2020 bijna 

62.000 warmtepompen zijn geïnstalleerd in de utiliteits- en woningbouw. Dat is een stijging van ongeveer 16.500 

(37 procent) ten opzichte van 2019. 

De verkoopcijfers van warmtepompenvoorverwarmen zijn uitgesplitst in lucht-water en water-water warmte-

pompen. In beide categorieën groeien de verkopen. De groei van lucht-waterwarmtepompen was In 2020 ruim 

42.400 eenheden, 9.000 meer dan in 2019 (27 procent groei). De verkoop van water-water warmtepompen groeide 

net als in 2019 relatief zeersterk. In 2020 werden er ruim 19.000 verkocht een groei van 7.600 eenheden ten 

opzichte van 2019 (65 procent groei). Een deelvan de warmtepompen wordt in een hybride opstelling methr-ketels 

geïnstalleerd; daarvoor wordt niet gecorrigeerd. Hoe groot dit aandeel is, wordt in de volgende paragraaf behandeld. 

Daarnaast groeien lucht-lucht warmtepompen nog altijd sterk, maar deze worden vermoedelijk vooral ingezet voor 

verkoeling. Daarom wordt deze techniek niet meegenomen in de Gasmonitor. Zie bijlage 1 voor meer informatie. 

Grafiek 6: aarstallen geplaatste warmtepompen per jaar, totaal utiliteit en woningen. Cijfers voor 2020 zijn voorlopig 
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De groei in de verkoop van warmtepompen komt net als voorgaande jaren vooral doortoenemend gebruik in 

woningen. Van de in totaal bijna 62.000 geïnstalleerde warmtepompen, zijn er in 2020 bijna 60.000 geïnstalleerd 

in woningen (zie grafiek 71 Dit kan in het totale vermogen van de warmtepompen een licht vertekend beeld geven 
hoewel in de utiliteitsgebouwen het aantal warmtepompen lageri% zijn de vermogens van deze warmtepompen 

vaak veel hoger. De totale warmteproductie In de utiliteitsbouw was In 2020 hoger dan voorwoningen [CBS, 2021c]. 
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Grafíek7: aantallen geplaatste warmtepompen per jaar, woningen. Cijfers voor 2020 zijn voorlopig 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

0 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

■ wanntepompenlucht-water 

■ Wanntepompenwater-water 

■ Wanntepompentotaalwoningen(exclusieflucht-lucht) 

HYBRIDE WARMTEPOMP 
De verkoop van hybride warmtepompen is sinds vorig jaar licht gestegen In grafiek 8 is te zien dat er in 2020 ruim 

3.200 ISDE-aanvragen zijn goedgekeurd voor hybride wanntepompen in bestaande bouw izDit is een toename van 

16 procent ten opzichte van 2019, toen er bijna 2800 aanvragen zijn gehonoreerd. Binnen de gegevens die bekend 

zijn bij AVO, zijner ook aanvragen waarbij het nog onduidelijk is of het een hybride of een volledig elektrische 

warmtepomp betreft. Het werkelijke aantal goedgekeurde aamrragenvoor een hybride warmtepomp ligt dus waar-

schijnlijk hoger, al is niet precies aan te geven hoeveel Voor 2020 gaat het om bijna 5.100 aanvragen die mogelijk 

hybride zijn, en voor 2019 om ruim 1.80(1 

22) Bli rdeuwbowv warden hybrïde warmtepompen bf na niet toegepast Ook2 slr I janiari 2020 warmtepompen voornieuwbouw 
uitgesloten van de ISDE Om de roden wordt erin de Gasmm~ enkel gekeken naarhetaaraal hybride warmtepompen in de 
bestaande bouw. 
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Graflek 8: aantal ISDE-aanvragen voorhybride warmtepompen per jaar in bestaande bouw 
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WARMTENETTEN 
Het aantal aansluitingenn opeen warmtenet neemt jaarlijks toe. In graflek gis te zien dat er in 2020 bijna 366.000 

aansluitingen op een groot warmtenetwaren [ECW, 2021]. In 2019 waren dat er ruim 340.000, eentoename van 

ruim 25.000 aansluitingen, een stijging van 7,S procent. Het aantal aansluitingen opeen klein warmtenet Is voor 

2019 en 2020 niet bekend. In 2018 waren het er 64.000. 

Grafiek 9: aantallen gebouwen met een aansluiting op een warmtenet. Bij het aantal aansluitingen op grote 

warmtenetten In 2019 gaat het om voorlopige cijfers. De cijfers over 2020 zijn gebaseerd op een analyse van de 

duurzaamheidsrapportages voorwarmtenetten door RVO. 
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ZONNEBOILERS 
Het aantal verkochte zonneboilers lag tussen 2011 en 2017 tussen de 5.000 en 9.000 stuks per jaar. Sinds 2017 worden 

de aantallen niet meer gepubliceerd. Wel is het oppervlakte van geplaatste zonnewarmtesystemenbekend bij het CBS 

(zie grafiek 10). De oppervlaktes worden uitgesplitst naar kleine zonneboilersystemen met een oppervlakte van minder 

dan zes vierkante meter (veelal huishoudens), en grote met een oppervlakte van meer dan zes vierkante meter. 

29) In hetgeval van een warmtenet aangesloten op een hLtzenbtak Jon één aansluidfng gelden voormeerdere woningen 
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Het aantal vierkante meters geplaatste zonneboilers in de'kleine" categorie bleef met ruim 23.000 in 2020 ongeveer 

gelijk aan 2019. Deze stagnatie is deels te verklaren doordat de Energieprestatie (EPC-eis) van nieuwbouw ook 

kan worden gehaald met zonnepanelen, waardoor zonneboilers minder noodzakelijk zijn. Daarnaast ondervinden 

zonneboilers concurrentie van de groeiende afzet van warmtepompen en van thermische zonnepanelen (ook wel 

PVT genoemd; een combinatie van opwekking van stroom en warmte met zonnepanelen). 

In 2020 was er ten opzichte van 2019 een flinke afname in het geïnstalleerde oppervlak in de'grote' categorie. 

Waar 2019 nog een stijging kende van 70 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, was er in 2020 juist weer 

een afname van ruim 70 procent. In 2019 werd 25.000 vierkante meter geplaatst, in 2020 nog maar 7.000.24 Deze 

schommeling is vooral te verklaren door oplevering van enkele grote zonneboilerprojecten in 2019; in 2020 waren 

dat er een stuk minder. 

Grafiek 10: geplaatst zonnecollectoroppervlak (m 2 per jaar) 
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INBOUWKOOKPLATEN 

In de keuken is de omslag naar elektrisch koken definitief; 83 procent van de verkochte, inbouwkookplaten is 

elektrisch. In grafiek 11 is te zien dat sinds 2016 het aantal verkochte inbouwgaskookplaten is ingehaald door 

elektrische inbouwkookplaten. Dit zijn met name inductiekookplaten en in mindere mate halogeen-, keramische en 

overige kookplaten met elektriciteit als warmtebron. 

Het verschil tussen elektrische en gaskookplaten nam in 2020 bijna niet meer toe ten opzichte van 2019: van 

82 procent elektrische kookplaten in 2019 naar 83 procent in 2020. Grafiek 12 toont aan dat in 2020 bijna 

257.600 elektrische inbouwkookplaten werden verkocht, tegenover circa 54.000 inbouwkookplaten op gas. De 

verkoopstijging van de afgelopen jaren van elektrische inbouwkookplaten is lang niet alleen toe te schrijven aan 

nieuwbouw (bijna 70.000 nieuwe woningen in 2020).25 Het grootste deel van de bijna 257.600 inbouwkookplaten 

wordt dus geïnstalleerd in de bestaande bouw. Met deze cijfers wordt 50 procent van de verkoop van het totale aantal 

kookplaten gedekt. Voor dit rapport zijn alleen de exacte cijfers van inbouwkookplaten bekend. De verhouding tussen 

gas en elektriciteit van losstaande kookplaten is wel vergelijkbaar met die van inbouwkookplaten.26 De transitie van 

gas naar elektriciteit in de bestaande bouw wordt in de keuken dus alleen maar sterker. 

24) De cijfers over2019 zien erna een update van het CBS zoals verwacht anders uit dan voeg jaar bekend wasten tijde van publicatie. 
Waarin de vorige Gasmonitor op basis van de destijds gepubliceerde CBS-gegevens is aangegeven dat er een sterke daling was (van 
25 procent) bij de kleine systemen ten opzichte van 2018, is dit na correctie door CBS ongeveer gelijk gebleven. De sterke stijging van 
de grote systemen van bijna 150 procent, was na correctie door CBS een stijging van ongeveer 70procent. 

25) Op basis van hMs•omlpendata.cbs.nllstatlinel#ICBSlnildatasetlB195SNED/table?fromstatweb 
26) Op basis van gegevens van GfIC 
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Grafiek 1L• aandeel verkochte inbouwkookplaten 
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Graflek 12: aantallen verkochte inbouwkookplaten 
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AARDGASVRIJE GEBOUWEN 

Om de verkoop- en installatiecijfers van warmtetechnieken goed te kunnen duiden, is het belangrijk ook inzicht 

te hebben in het aantal woningen dat aardgasvrij wordt gebouwd of gerenoveerd. Daarom hier een overzicht van 

beschikbare cijfers over aardgasvrije nieuwbouw, en bestaande bouw die van het aardgas wordt afgehaald. Voor 

nieuwbouwzijn de gegevens goed te interpreteren. Cijfers over bestaande bouw zijn niet altijd volledig en bronnen 

kunnen onderling verschillen door andere aannames en uitgangspunten. De verkoopcijfers eerder in dit hoofdstuk 

zijn daarom een betere indicator van de voortgang richting een aardgasvrije gebouwde omgeving. 

Nieuwbouwwoningen 

Sinds het schrappen van de gasaansluftplicht op 1 juli 201E3-7 wordensteeds meer woningen gebouwd zonder 

aansluiting op het gasnet. In 2017 was dit naarschatting slechts 33 procent van alle nieuwbouwwoningen. In 

heel 2020 werd 86 procent van de nieuwbouwwoningen zonder aansluiting op het gasnet gerealiseerd [Energeia, 

2021]. In het derde kwartaal van 2020 liep dit zelfs op tot meer dan 90 procent [Energeia, 2020]. Dit percentage 

7.1t lndepraktjkzorgthetsdvappen van deaansiut4A ttervoordatpoJertenwawvoornalJnli 2MBGldegemeenteeen 
omgevinm s .owunningLs aangevraagd rdetmeerop aanlgas worden aangestoten wnzf het wUege van B&W daarvoor 
zwaarwegerderedenen ziet 



september 2021 NATUUR & MaJEU 1 Gasmonitor 2021 19 

zal de komende jaren richting de 100 procent groelen.m Deze trend Is te zien in grafiek 13. De cijfers hebben 

betrekking op de aanvragen bij de netbeheerders in het betreffende kwartaalvoor het realiseren van de aansluiting 

bijeen nieuwbouwwoning. Het gaat dus om woningen In aanbouw. Omdat hierbij nog woningen zijn waarvoor de 

omgevingsvergunning vóórl juli 2018 (afschaffing gasaansluitplicht) isaangevraagd, komen er nog aanvragen 

voor woningen die verwarmd worden met aardgas. Ook mogen eronder strenge voorwaarden uitzonderingen 

worden gemaakt op de regel dat de woning aardgasvrij moet worden opgeleverd. Dit kan bijvoorbeeld In situaties 

waar elektrisch verwarmen of aansluiting op een warmtenet onmogelijk of onevenredig duurzgn. Het is in de 

onderstaande cijfers niet bekend hoeveel nieuwbouwwoningen een vergunning hebben van voor of na 1 juli 2018. 

In 2020 zijn er nog bijna 12.S00 woningen bij gekomen met aansluiting op het gasnet; dit is ruim 13 procent van alle 

aangesloten woningen.29 In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III Is afgesproken dat tussen 1 juli 2018 en 

eind 2021.7S procent van de nieuwbouw aardgasvrg moet zijn opgeleverd. Dit doel lijkt te worden gehaald. In 2019 

en 2020 is samen bijna 80 procent van de nieuwbouw aardgasvrij opgeleverd. DR verloopt in een stijgende lijn en 

de verwachting Is dat het gemiddelde in 2021 nog verder stijgt. 

Graflek 13: aandeel aardgasvrije aansluitingen. 
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Totale aantal aardgasvrije woningen 

Er zijn verschillende informatiebronnen overhet geschatte aantal aardgasvrije woningen.30Volgens het CBS waren 

er In 2019m ruim 406.000 woningen aangesloten op een warmtenet, waarbij geen aardgas in dewoning wordt 

gebruikt. Dit is 5,2 procent van de woningen. Van alle woningen werd 0,6 procent in 2019 elektrisch verwarmd 

zonder aardgasgebruik. Dit zijn bijna 47.000 woningen. In totaal zijn dit ruim 453.000 aardgasvrije woningen [CBS, 

20211; CBS, 2021dj. 

28) Erzin nog nieerwbo~ecten die een ver~ng hebben vooreen gasaansk itfng De doorlooptijd van de 
IsgemFddeldtweefaarenhet~daarnaastgernkkWdéénJaarvoadaideaanbestedingsprocedraerondIs ~~ kan het nog 
ruim een jaardarm voordat de aarráddng apgefeverd wordt Wanneer deze voorraadprojecten is altgepuf ww* naar verwachdng 
hetgruotste deel van de nleL&~aardgasvrlj Dit zorgt opkorte ternd n voor een afvlakkfngln de groef van de hr-keblverlroop en 
naar verwachting cp langern termen een daMm downfat dehr-ketel vaUedrg wordt vervangen dooreen duurzame verwanrdngsbrae 

29) 0p basis van jaarverslagen van Swcgn fnerds en Adrander. Een aansMdrWkan behalve oprdwwbarw ook betrekking hebben cp 
spiitsrng van een parxt verbouwing of verandering van gebrviksfuncde Daardoorkunnen ereteer waringen worden aangesloten 
dan als nieuwbouw ga a~1eerd waden door het CES 

30) Beschr7drare bronnen bieden alteen cifas over woningen, niet over utilMtsgebouwen 
31) Ojferswver2020zInnfetbeschr7cbaardjfersover2029zijnvo " 
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In de Klimaat en Energieverkenning (KEV) is beschreven dat er in 2020 ongeveer 692.000 aardgasvrije woningen 

zijn in Nederland. Hiervan zijn ruim 266.000 woningen volledig elektrisch verwarmd, en 426.000 middels 

warmtenetten [PBL, 2020]3zln de KEV zijn geen cijfers over 2019 bekend, wel over 2015. In dat jaar werden 

133.400 woningen elektrisch verwarmd. Er zit dus een duidelijke stijging in het totale aantal woningen dat 

elektrisch wordt verwarmd. Dit is ook terug te zien in de stijgende verkoopcijfers van warmtepompen. 

Tabel 2: aantal aardgasvrije woningen volgens KEV 2020 

2015 

2020 

Warmtenet 

369.100 

426,000-14 

Volledig elektrisch 

133.400 

266.000 

Ook worden bestaande huurwoningen verduurzaamd. Er zijn tot juli 2021130 aanvragen ingediend voor de 

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoning (SAH). Deze regeling is bedoeld om verhuurders te ondersteunen 

in het aardgasvrij maken van huurwoningen middels een aansluiting aan een warmtenet. Met dit aantal 

gehonoreerde subsidies kunnen 25.819 huurwoningen van het aardgas af34Veel van deze projecten moeten nog 

starten en worden de komende jaren van het aardgas af gehaald. 

Op basis van deze cijfers is niet exact te zeggen hoeveel bestaande woningen aardgasvrij zijn gemaakt in 2020. 

Wel is duidelijk dat er woningen aardgasvrij worden, en dat nieuwbouw in toenemende mate aardgasvrij wordt 

opgeleverd. 

N 

32) Dit betreft een raming. 
33) Het PBL neemt de aansluitingen voorgrote en kleine warmtenetten samen. In de Gasmonitor worden alleen de grote warmtenetten 

gerapporteerd. 
34) Informatie verkregen via RVO. 
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CONCLUSIES 

Warmtepomp wint sneller terrein dan vorig jaar 

Van alle verkochte verwarmingstechnieken maakt de warmtepomp relatief de sterkste ontwikkeling door. De 

warmtepompen die ingezet kunnen worden voor verwarming werden in 2020 bijna 62.000 keer verkocht. Dit is 

een groei van 36 procent ten opzichte van 2019, oftewel 16.500 meer. 

Hr-ketel blijft de markt domineren, maar afzet daalde in 2020 

De verkoop van hr-ketels nam in 2020 af met 4,9 procent ten opzichte van 2019. Het totale aantal verkochte hr-

ketels in 2020 was 428.000. In 2019 waren dit er nog 450.000. Hiermee zette de stijging van de voorgaande drie 

jaren niet door. In absolute aantallen groeide in 2020 de warmtepomp harder dan de hr-ketel (afname van ruim 

22.000 hr-ketels en een toename van 16.500 warmtepompen) ten opzichte van 2019. In het totale aantal verkopen 

blijft de hr-ketel nog wel de markt domineren. 

Hybride warmtepompen 

Er is sinds 2016 een licht stijgende trend waarneembaar in installatie van hybride warmtepompen. In 2020 waren 

er ruim 3.200 gehonoreerde subsidieaanvragen voor een hybride warmtepomp. Dit is een toename van 16 procent 

ten opzichte van 2019, toen er bijna 2.800 aanvragen zijn gehonoreerd. 

Groei in het aantal woningen verwarmd met warmtenet 

Het aantal aansluitingen op een groot warmtenet steeg in 2020 met 7,5 procent, tot bijna 366.000. In 2019 waren 

dat er ruim 340.000. Dit is een stijging van ruim 25.000 sinds 2019. 

Na enkele jaren van stijging neemt geplaatst oppervlak3s zonnewarmtesystemen af 

Het nieuw geplaatste oppervlakte van grote systemen nam af met ruim 70 procent, van 25.000 vierkante meter 

in 2019 naar 7.000 vierkante meter in 2020. Dit komt met name doordat er in 2020 minder grote projecten zijn 

opgeleverd dan in 2019. Het nieuw geplaatste oppervlakte van de kleine systemen bleef met een totaal van 23.000 

vierkante meter ongeveer gelijk. 

Elektrisch koken is de norm geworden 

Sinds 2016 is de verkoop van de elektrische inbouwkookplaat groter dan die van de inbouwkookplaat op gas. 

Dit verschil werd daarna alleen maar groter. In 2020 was 83 procent (ruim 256.000 stuks) van alle verkochte 

inbouwkookplaten elektrisch; 15 procent werkte op gas (ruim 54.000 stuks). Hoewel het verschil tussen elektrisch 

koken en koken op gas in 2020 niet meer zo snel toenam als in voorgaande jaren, is elektrisch koken duidelijk de 

norm geworden. 

35) Voor zonneboilers publiceert het CBS geen verkoopaantallen meer. Daarom is voor dit Jaar enkel bekend wat de opgestelde 
zonneboileroppervlakte is. 
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BIJLAGE 1. LUCHT-LUCHT WAPMTEPOMPEN 

Niet alle typen warmtepompen zijn meegenomen in dit onderzoek. Lucht-lucht warmtepompen zijn uit de analyse 

gelaten omdat deze meestal dienen als koeling en niet als verwarming. Wanneer dit type warmtepomp wel zou 

worden meegenomen, zou het totale aantal verkochte warmtepompen veel sneller stijgen;36 dit vertekent echter 

het beeld van de hoeveelheid warmtepompen die enkel gebruikt worden om te verwarmen. De verkopen van lucht-

lucht warmtepompen (zie grafiek 14) groeiden ten opzichte van 2019 met ruim 67.000 eenheden, tot bijna 188.000 

in 2020. Dit is een stijging van 56 procent, een vergelijkbare stijging als in 2019. De oorzaak is waarschijnlijk een 

toename in de vraag naar koeling tijdens de warme zomers van 2018, 2019 en 2020. Mogelijk worden lucht-lucht 

warmtepompen ook gebruikt voor (bij)verwarming, maar exacte cijfers hierover ontbreken. Vermoedelijk wordt 

dit type warmtepomp met name gebruikt voor verkoeling, en dient het niet als volwaardige vervanging van de hr-

ketel. Daarom wordt deze techniek niet meegenomen als een techniek die een woning aardgasvrij kan verwarmen 

Grafiek 14: verkochte lucht-lucht warmtepompen woningen en utiliteit (aantal apparaten per jaar). 

Cijfers voor 2020 zijn voorlopig. 
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36) De gebruikte gegevens van het CBS bevatten lucht-lucht warmtepompen die naast koelen ookkunnen verwarmen. De lucht-lucht 
warmtepompen in de statistiek worden gewogen gemiddeld 473 voilasturen gebruikt voor verwarming. Dit verificatieonderzoek is 
in 2015 voor het laatst uitgevoerd en de resultaten zijn sterk afhankelijk van het doel waarvoor warmtepompen zijn aangeschaft 
zo geeft ook het CBS aan. Daarom is het niet mogelijk om voor 2019 de verhouding in aantallen tussen hoofdverwarming, 
hoofdverwarming met back-up en bijverwarming te geven' ook is geen verhouding te geven van het aantal warmtepompen dat enkel 
wordt gebruikt voor verwarming en koeling. Gesteld kan worden dat het gebruik van lucht-lucht warmtepompen in woningen voor 
verwarming slechts sporadisch plaatsvindt; verwarming met lucht-lucht warmtepompen is bij utiliteitspanden meer gebruikelijk Voor 
nadere toelichting, zie de methode die het CBS hanteert; 
https:llwww,cbs.nl/N-rdlonze-diensten/methoden/onderzoeksomschryvingenlaanvullende41.20onderzoeksbeschrUvingen/ 
equivalent-full-load-hoursfor-heating-of-reversible-air-air-heat-pumps
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BIJLAGE 2: SAMENVATTING CIJFERS 
GASMONITOR 2021 

Verkoop hr-ketels, totaal woningen en utiliteitsbouw 

2015 .W.2016 

Aantal verkochte hr-ketels 407.500 398.300 414.600 411.300 

Bron: Cijfers Branchevereniging de Nederlandse Verwarmingsindustrie. 

Verkoop warmtepompen, totaal woningen en utiliteitsbouw 

424.900 429.381 450.057 428.000 

Warmtepompen totaal 

(exclusief lucht-lucht) 

2011 

9.333 

2012 •..!.. 
9.010 

ZOI3 - 
7.685 

2014 

7.009 

2015 

7.721 

2016 u, 
15.244 

2017 , ... 
24.664 

2018 

35.838 

2019 

45.249* 

2020**'' 

61.788 

5.859 5.786 3.052 2.510 2.086 4,065 4.806 6.504* 11.755* 19,349 Warmtepompen 

water-water 

29.334* 33.494* 42.439 11.179 Warmtepompen 

lucht-water 

19.858 5.635 4.499 4.633 3.224 3.474 

76.933* 120.761 187,870 35.039 33.735 32.853 39.529 43.541 58.618 60.168 Warmtepompen 

lucht-lucht 

* De cijfers zijn veranderd ten opzichte van depublicatie van de Gasmonitor 2020. Dit kromt doordat de Gasmonitor2020 voorlopige 
cijfers van het CBS bevatte en het CBS deze cijfers heeft aangepast. 

** Voorlopige cijfers 
Bron: CBS, https:Uopendata,cbs.nYstatlinel#/CBS/nl/dataset182380NED/table?ts=1532072988843 

Verkoop warmtepompen voor woningen 

2011 •Z412" 2913 211- 2015 tel. 2*17. 2+1: '2s1 ,. 212@** 

Warmtepompen, totaal 

(exclusief koeling) 

7.992 7.649 6.700 5.985 6.661 13.334 22.270 31.720 43.191* 59.893 

4.468 6.078 10.763* 17.189 Warmtepompen 

bodemwarmte, totaal 

3.638 1.648 2.010 2.422 4.843 4.890 

Warmtepompen 

buitenluchtwarmte, water 

3.102 2.806 4.278 3.975 5.013 9,696 17.802 25.642* 31.959* 41.047 

10.657 Warmtepompen 

buitenluchtwarmte, lucht 

11.514 10.039 13.338 16.265 24.256 25.761 34.947* 77.010 149.776 

* De ciifers zikn veranderd ten opzichte van de aubhcatie van de Gasmonitor 2020. Dit kromt doordat de Gasmonitor2020 voorlopige 
cijfers van het CBSbevatte en het CBS deze cijfers heeft aangepast 

** Voorlopige cijfers 
Bron: CBS https:C/opendata,cbs.nUstatline/#tCBS/nYdataset182380NED/table?ts=1532072988843 
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Aantal gegunde aanvragen ISDE hybride warmtepomp bestaande bouw, afgezet tegen totaal aantal gegunde 

aanvragen ISDE voor warmtepompen 

Aantal gegunde aanvragen ISDE hybride warmtepomp 

bestaande bouw 

2016 I r 

1.030 

2017. 

3.596 

.2018 

3.876 

A 1-• 201 

2.794 

2020 

3.228 

Aantal gegunde aanvragen ISDE mogelijk hybride warmtepompen 

bestaande bouw 

612 1.381 1.801 1.835 5.085 

4.552 10.609 13.556 13.524 22.181 Totaal aantal gegunde aanvragen ISDE warmtepompen 

(incl. all electric) 

Bron; RVO 

Totaalcijfers warmtenetten, woningen en utiliteitsbouw 

JL 
J2015 2016 20172018 . 2019* 2020 -.i 

Grote warmtenetten 

Kleine warmtenetten 

* Voorlopige cijfers 

300.000 

58.300 

306.800 

57.800 

317.300 

62.100 

329.000 

64.000 

340.400 

- 

365.824 

- 

Bron: ECW & CBS, overzichtgegevens duurzaamheidsrapportage warmtenetten 202I en TNO & CBS Warmtemonitor 2019. 

Verkoop zonneboilers37 

Zonneboilers afgedekte systemen < = 6 m2 

2011 i 

9.109 

2012 

7.038 

2013 

7.895 

2014 

7.268 

F 2015 á 

5.145 

k.2Ó16• 

6.050 

: 2017 

6.303 

Bron: CBS https-//ogendata.cbs,nUstatline/#/CBSIni/dataset182003NED/table?ts=1559030753SSS 

Geplaatste zonnewarmteoppervlakte, woningen en utiliteitsbouw 

••„•• 

S6mz 

•• r . V +•• • . 
, ; , a•   2013 • 

21.650 

2014 ,•: • 

19.901 

2015 ? 

15.664 

• 2016 • 

18.712 

•••. 2017 

18.077 

••• 20_18•ZD19 

23.479* 

. 

23.874** 

2020•• 

23.177 

, , 
 • 

> 6m1 

Totaal 

* Voorlopige cijfers 

m?/jr 8.228 

29.878 

5.674 

25.575 

5.855 

21.519 

6.605 

25.317 

10.305 

28.382 

14.735 

38.214 

24.996** 

48.870** 

6.950 

30.127 

* * De cijfers over 2019 zien er na een update van het CBS zoals verwacht anders uit dan vorig jaar bekend was ten tijde van publicatie. 
Daarom verschillende cijfers voor 2019 « 6mz:17.667,• >6mz 4I.803 totaal. 59.480) in de Gasmonitor 2020 met de Gasmonitor van 
dit jaar. 

Bron: CBS https:/fopendata.cbs,nUstatline!#ICBS/nlIdataset182003NED/table?fromstatweb 

Verkoop inbouwkookplaten in absolute aantallen en het marktaandeel in procenten 

2013 2014 2025 2016 2017 2018 2019 

Absoluut Elektrische kookplaten 100.190 117.030 135.360 156.060 162.184 210.447 251.639* 

Absoluut Gaskookplaten 132.810 131.970 146.640 146.880 118.721 78.338 56.321 

Marktaandeel 

Marktaandeel 

Elektrische kookplaten 

Gaskookplaten 

43% 

57% 

47% 

53% 

48% 

52% 

52% 

48% 

58% 

42% 

73% 

27% 

82% 

18% 

* De cijfers zijn na update van GfKíets veranderd ten opzichte van de publicatie van de Gasmonitor 2020. 
Bron: Vlehan jaarverslagen 2013-2017 en cijfers GfK voor 2018, 2019 en 2020 

2020 

256.673 

54.348 

83% 

17% 

37) Vanaf 2018 zijn geen aantallen maar oppervlaktes gepubliceerd. 
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Verkoop gasloze technieken en totale aantal aansluitingen warmtenet 

Warmtepompen 

20142015 

7.009 7.721 

ZOI6 

15.244 

201pµ 

24.664 

2018 , 

35.838* 

2019 „y 

45.249* 

2020 

61.788 

Zonneboilers 7.268 5.145 

300.000 

58.300 

6.050 

306.800 

57.800 

'` 6.303 

317.300 

62.100 

** ** 

36S.824 

- 

Grote warmtenetten 

Kleine warmtenetten ' 

329.000 340.400*** 

64.000 

* De cijfers zijn veranderd ten opzichte van de publicatie vari de Gasmodtor2020. Dit komt doordat de Gasmonitor 2020 voorlopige 
cijfers van het CBS bevatte en het CBS deze cijfers heeft aangepast 

** Verkoopdifers in aantallen worden niet meergepubliceerd. 
* * * Voorlopige cijfers. 
Bron: Cijfers CBSen RVO. en CBS.,httpsllcpendata,cbs.ni/statline/#/CBS/nlldataset182380NED/table?ts=1532072988843. 
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Aí53 

art. 5.1.2.e en 
5.1.2.a 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

ari 202215:29 

der lee en Bontenbal - normering hybride 

Haal 

Goede vragenl Ik probeer ze allemaal te beantwoorden. 

Allereerst ken ik het rapport ja, dat was zeer behulpzaam, 

. De rest is met name gefocust op de olieketel of de gasketel in nieuwbouw (waar wij natuurlijk al 
regelgeving voor hebben). 

Verder is de definitieve uitkomst van de onderhandelingen over de EPBD richtlijn relevant vanwege de passage in 
het voorstel van de commissie die het expliciet mogelijk maakt om installatie-eisen te stellen die zien op uitstoot van 
broeikasgas danwel gebruikte brandstof. Totdat er overeenstemming is op EU-niveau staan we echter niet stil en 
bereiden we voor met deze passage als uitgangspunt. Zoals je aangeeft is er inderdaad nu ook al wat ruimte. 

Ik kan je geen exacte tijdlijn geven voor invulling van de motie, aangezien we de verschillende opties nu net aan het 
uitwerken zijn en naast het coalitieakkoord aan het leggen en met name omdat er ruimte moet zijn voor het 
politieke gesprek over de keuze die uiteindelijk gemaakt wordt. Bovendien staat er meer normering dan alleen voor 
hybride in het coalitieakkoord en de EPBD en willen we de verschillende eisen waar burgers wat van gaan merken in 
samenhang kunnen wegen. Maar het ligt dus zeker niet stil tot de EPBD rond is. 

Hoop dat dit wat meer inzicht geeft  

Groeten, 

Van: @natuurenmilieu.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 februari 202210:59 
Aan: @minbzk.nl> 
Onderwerp: Motie van der Lee en Bontenbal - normering hybride 

Ha 

We hebben elkaar een tijd geleden gesproken over de invulling van de motie van der Lee en Bontenbal over normering 
die de uitrol van hybride warmtepompen stimuleert. 

In de kamerbriefvan oktober 2021, werd aangegeven dat de invulling van de motie afhankelijk is van wat er op EU-
gebied gebeurt met de EPBD en Ecodesign richtlijnen en de flexibiliteit die deze richtlijnen bieden, dit werd bevestigd 
in het BNC-fiche van 21 januari waarin staat dat aangedrongen wordt op meer flexibiliteit vanuit de Europese 
Commissie. Ik begreep dat er ten opzichte van de huidige, bestaande richtlijnen, meer ruimte voor normering en 
nationaal beleid komt i.h.k v. normering. 
Ik kan me voorstellen dat het nog een tijd gaat duren voordat er vanuit de EU-richtlijnen duidelijkheid komt over 
wanneer we in Nederland iets kunnen gaan doen met normering. 

I 



Daarnaast vroeg ik me af of je bekend bent met een recent onderzoek van het Öko-institut (link) uit Duitsland. Ze 
hebben normeringen onderzocht die in verschillende lidstaten nu al worden toegepast voor verwarmingsinstallaties 
en concluderen dat er juridisch best wel veel mogelijk is om normering op nationaal niveau in te voeren (voor zowel 
nieuwbouw als bestaande bouw). Hopelijk is het een verrijking voor het werk wat jullie i.h.k.v. de motie doen. 

Naar aanleiding van deze documenten en ontwikkelingen, vroeg ik me af wat dit betekent voor de invulling van de 
eerder genoemde motie. Wanneer kunnen we de invulling van de motie verwachten? En is het nodig om te wachten op 
de EPBD en Ecodesign richtlijnen om een eerste aanzet voor normering in Nederland te doen? 

Alvast bedankt voor het antwoord! 

Aanwezig: 

Natuur & Milieu 
Postbus 1578 1 3500 BN Utrecht 
Arthur van Schendelstraat 600 13511 MJ Utrecht 

T: ( E: _ (&natuurenmilieu.nl 1 W: www.natuurenmilieu.nl 
Investeer in e toekomst, steun Natuur & Milieu  

2 



Ary . I 

Van: 

Aan: 

CC.. 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

- W 

RE: annulering afspraak vanmiddag Hybride WP aantallen t/m.2030 ïnd. knoppen 
woensdag 2 februari 2022 1137.10 

Hallo Allen, 
De.meeting van vanmiddag wordt dus verplaatst maar alvast wat antwoorden ter info. 
Vanuit de NV] is er de medewerking om het gebruikte rekenmodel voor de businesscase ook te 

gebruiken voor het modeleren van de parameters zoals in het document ván Wenoemd. Een 

deel van het modeleerwerk (FTE's, installatietijd, kosten en energieprijzen is gedaan zodat we 

met scenario's aan de gang kunnen. Ik zal desgewenst tijdens de volgende meeting het model en 
de mogelijkheden laten zien. 

Met vriendelijke groet, 

Hommelsttraat 6 

7399RK Empe 

T 

E }filverwa rm i ngai ndustriPjq 

I bttp-/IvPrvvarmingsindustriP_nlL 

Van• 
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 9:34 

Aan: p , 

Onderwerp: annulering afspraak vanmiddag Hybride WP aantallen t/m 2030 incl. knoppen 
Urgentie: Hoog 
Hi allen, 

Wegens ziektevano gaat deze afspraak niet door. Er wordt zsm een nieuwe geprikt. 

Groeten, 

—Oorspronkelijke afspraak— 
Van: )—tPminezk.nl> 

Verzonden: maandag 13 december 202116:02 
Aan: ); , 

; 
Onderwerp: Vervolg: Hybride WP aantallen t/m 2030 incl. knoppen 

Tijd: woensdag 2 februari 202216:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 

Stockholm, Wenen. 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Placehoider voor 4de overleg. Bespreken in 3de overleg of deze nodig is. 

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 

dictuPm.webex.com 
Videovergaderings-id: 
Alternatieve VTC-instructies  

Meer informatie 1 aoties voor vergadering 

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

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

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

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

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

verzenden van berichten. 

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

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

are requested to inform the sender and delete the message. 

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

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor vis bestemd. Indien v niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk, aàn 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 te 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 transmïs,ion of messages. 

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

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

schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berrch:en. 

This message may contain information that is not intended for you. Vf you are not the addressee or if thus 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.



A77.2 

• 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

@TechniekNederland.nl> 

on er ag RePruan2022 12:53 
@bynexnl; ); — 

RE: Excel sheet dd 16/2 
2022 02 24 Analyse doelgroepen, momenten en woningtypes (1)xlsx 

Haastige spoed zelden goed... Ik heb per abuis een verouderde versie van de doeigroepenanalyse gestuurd. Gaarne 
de oude versie verwijderen) Tevens omdat dit model nog in opbouw is graag prudent mee om gaan. 

Wij zijn zelf met BDHO nog bezig verfijning toe te voegen maar er zit al behoorlijk wat in deze analyse, die 
beleidsmatig zeker kan helpen. 

Tevens zullen we met— komende week kijken of we mogelijk onderdelen hieruit kunnen toevoegen aan 
het scenariomodel NV]. Ujkt goed complementair. 

Met vriendelijke groet, 

M 
E —@TechniekNederiand.nl 
W technieknederfiand.nt 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

Van: 
Verzonden: woensdag 23 februari 202219:25 
Aan: @bynex.nl; 

CC: 
Onderwerp: RE: Excel sheet dd 16/2 

Beste allen, 

bl.nl• @rvo.nl; 

Ik ben in haast vetrokken uit ons digitale overleg vanmiddag. Verzoek aan_ is of we komende week even 

kunnen kijken om het prachtige scenariomodel'businesscase NVi' eens naast het scenariomodel 'Doelgroepen-
woningbouw' te leggen. Volgens mij kan dit elkaar mooi aanvullen, en geeft dit te samen goede sturingsinformatie. 

Complementair dusl 

- vroeg of het mogelijk is om naast een financieel-technisch potentieelstudie HWP in woningbouw ook nog te 
komen met een scenario om daar de 'warmtenet-wijken' uit de TVW te halen. Het zou natuurlijk ideaal zijn al er een 
betrouwbare en openbaar goed toegankelijk dataset vanuit de TVW's zou komen (tot op heden is deze er niet). In de 
tussentijd zouden wij kunnen werken via onderstaande marktanalyse applicatie. 

SPW Lite — Goudswaard. Hoeksche Waard. Zuid-Holland. Nederland (installatiekansen.nl) 
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Dit is de gedetailleerde variant van de RVO 1 TVW viewer. 

Om een idee te geven alle data op woning en gebiedsniveau is hierin aan elkaar gekoppeld. Oftewel alle woningen in 

wijken met een gele stip (de startwijken) kunnen gecategoriseerd op eindoplossing en tijdframe gefilterd worden 
voor onze analyse. Je kunt eindeloos veel verder echter denk voor de eerste grove analyse voldoende. Indien je zelf 

nog wat analyses wilt maken, kijk dan onder 'Uitleg' en je komt een heel eind. 
Indien partners aangeven dat dit een gewenst pad is die we op willen kan op kort termijn geheel provincie Noord 
Holland en Utrecht ook nog verder in detail worden voorzien. 

P5. Bovenstaande link van de Techniek Nederland — marktanalyse Installatiekansen is via deze route openbaar. Dit 

product staat voor ons 'achter slot en grendel'; gaarne hier ook prudent mee om te gaan. Oftewel deze link niet te 
verspreiden! 
Voor PBL zijn ook complete datasets beschikbaar. Wel graag in return een mooie bos bloemen....:) 

Met vriendelijke groet, 

M 

E - TechniekNederland.nl 

W technieknedertand.nl 

Korenmolenlaan 4 

3447 GG Woerden 
J 

Van: • 0TechniekNederland.nl.> 

Verzonden: woensdag 23 februari 202217:23 
Aan: 
CC: 

Obvnex.ni 
Pa rvo.nl>; 

Rminbzk.nl>; 
Onderwerp: FW: Excel sheet dd 1612 

gDpbl.nl>; 

@minezk.nl> 

Wordt nog verder aan gewerkt, is nog niet geheel compleet._ Nodig voor eigen intern programmering. 

Graag voor nu wel vertrouweliik behandelen. Intern gebruik. 

M 

E — PTechnlekNederland.nl 

W technieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 

3447 GG Woerden 
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A77.3 

Van:@verwarmingsindustrie.nl> 
Verzonden: MonleMrIaNg7 a n 2022 09:07 
Aan: ); 

Onderwerp: RE Overleg aantagenwaormtepompen 

Beste allen, 

Hieronder enkele scenario's die ik op basis van (beperkte) input gemaakt heb, 
De eerste: groei naar 300.000 in 2030, energietarieven zoals we die tot kort (0,24/kwh, 0,8/m3) kenden, installatie 
uren aangepast volgens opgaaf en met de subsidie voor de komende 3 jaar aangepast. 

■ had het verzoek ingediend om met aangepaste energietarieven te rekenen. Stel dat de huidige piek overwaait 
en dat we op een meer stabiel maar hoger peil terecht komen, bijvoorbeeld 0,50 per kWh elektriciteit en 1,8 euro 
per m3 gas, In dit scenario nemen de tvt stevig af omdat verhoudingsgewijs gas duurder wordt. De aantrekkelijkheid 
van de hybride neemt voor de consument fors toe. 

I 



Met vriendelijke groet, 

z 



A77.4 

Van: @rvo.nl> 

Verzonden: ~RE-*:Sessiie3.zHyv 

n 2022 13:21 
Aan:) 

Onderwerp: e WP gets ent/m2030 

I 

■ l 

In een presentatie die ik vanmorgen gevolgd heb kwam ik tegen dat ook de UK en Duitsland grote ambities hebben 
met warmtepompen. 
UK: 600.000 stuks warmtepompen per jaar in 2028 
Duitsland: 4-6 miljoen warmtepompen geïnstalleerd in 2030. 
Misschien helpt dat in de opschaling, maar het kan ook zijn dat de prijs stijgt door tekorten in het aanbod. 
Hieronder de sheet waar ik dit uit gehaald heb. 

RECENT POLICY DEVELOPMENTS 

UNITED KINGDOM 

■ Targeting 600,000 heat pumps sold/year by 2028 (37,000:sI 

GERMANY 

■ Targeting 50% share of renewable heating by 2030 (current 
■ (Announced yesterday: plans for 4-6 million heat pumps by 2030)' , 

EUROPEAN UNION 

• By 2030, all new buildings could be zero-emission (EPBD pr 

■ Suggests countries phase out fossil fuels from buildings by 

UNITED STATES 

New York City banned gas appliances in new buildings (join 
U.S. cities) 

Van: 
Verzonden: dinsdag 11 januari 202217:39 

I 



Aan:-@minbzk.nl; @minbzk.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 (vóór de 
kerstvakantie) zijn geen concrete uitwerkacties toegewezen. Wet zijn in het kort de volgende punten besproken: 

Huidig aantal geïnstalleerde hybride warmtepompen (2016-2020): o.b.v. notitieMGasmonitor (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: 
o Kostenreductie (productie en installatie(tijd)) 
o Subsidie 
o Capaciteit installateurs 
a 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 202216:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering 
Hierbij agendaverzoek voor een 3 d overleg. 

Microsoft Teams-vergadering 

Deelnemen op uw computer of vla de mobiele app 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen 

d'ictu@m.webex.com 
Vi d eove rga d e ri ngs-id: 
Alternatieve VTC-instructies  

Meer informatie j opties voor vergadering, 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal 
ondernemen. 
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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 bencht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bencht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are 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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A79.1 

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

dins ao 26 o ober 2021 15:47 

, ); , -
Ter rn ormatie: P ei ooi Versne ing Klimaat ei NVDE + sector met Hoofdstuk over hybride 
Pleidooi versnelling besluiten klimaatbeleid versie 26 okt def.pdfï 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 verwarmingsapparaten, zodat standclone 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 
Aan: ) ;-

Onderwerp: FW: Pleidooi Versnelling Klimaatbeleid 

Ter Info! 

Van: NVDE @nvde.nl> 
Verzonden: dinsda 26 oktober 202113:50 
Aan: 
CC- 

@minbzk.ni>;. 
minbzk.nl> 

Onderwerp: Pleidooi Versnelling Klimaatbeleid 

Beste 

@minbzk.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. 

1 



Met vriendelijke groet, 

1Voorzitter- NVDE 

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie 

Arthur van Schendelstraat 550 

3511 MH Utrecht 

Contact direct:  

GSM; 

email: Pnvde.nl 

z 



A79.2 

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 doet 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 jaar! 

Hoogachtend, 

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

Rotterdam en Ennatuurlijk. 

Teun Bokhoven, voorzitter Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) 



A79.3 . 

Pleidooi versnelling klimaatbeleid door Klimaatcoalitie van bedrijven, 27 oktober 2021 

•Do• 
• 

4 neco 
• 

•• ENEXIS GRQEP 
i irti 

•• Nvòe E) .r Port of 
Rotterdam 

'TenneT VATTENFALL,̂, 

2030 is volgend jaar! 
Klimaatdoelen 2030 vragen radicale versnelling besluitvorming 

rSTEWN"] 

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 CO2 besparingsprojecten 

(warmte, elektriciteit, waterstof en CO2), 

• Verkorting van (vergunnings)procedures, 

• Flankerende wet- en regelgeving en 

• Financieringsmogelijkheden, 

e Duidelijke en werkbare kaders ten aanzien van ruimtelijke ordening. 

1Eneco, 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.ni 
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Klimaatdoel 2030 vergt een versnelling van de CO2-reductie met factor 5 

In de periode 1990-2019 (30 jaar) heeft Nederland volgens het CBS 18 procent broeikasgassen (40 
Mton op een totaal van 220 Mton) verminderd, ofwel 13 Mton per jaar. in de periode 2020.2030 is 

nog een reductie van ca 68 Mton nodig om het Nederlandse klimaatdoeiven 49 procent'ïn 2030 te 
halen, ofwel m 6,8 Mtoo,per jaar. Dit, betekent dat de jaarlijkse emissiereductie in Nederland met een 
factor S moet versnellenl Dit ïs.nog zonder de extra reductiemaatregelen die nodig zijn ons de 

Europese klimaatdoelstelling van 55 procent te halen. Incrementele stappen volstaan niet meer. 
Radicale versnellingen van besluïtvnrmïn0zijn qp I grte termijn nodig. 

Deel II 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 I: 2030 is volgend jaar 

Teruggerekend vanaf 2030 hebben we nog twee jaar 

De eerste twee jaarvan 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 Delft' een 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 realisatie van grote projecten voor, de energ'i'etransitie duurt vaak 8 a 1.0raar. Zowel voor het, 
verbouwen van fabrieken, voor de aanleg van energie-infrastructuur als bijvoorbeeld voor de bouw 
van een, windpark. Daarbij duurt het bouwen zelf vaak zo'n twee tot drie jaar, de beslissingen en 

vergunningen duren drie tot acht laar, Heel conereet: het duurt gemiddeld 7 jaar om een 
tpirsformatorstationte realiseren, terwijl de feitelijke aanleg hooguit twee jaar in beslag neemt. 'j's: 
Ruimtelijke en vergunningsprocedures nemen de rest van de tijd in beslag. 

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

moet het vergunnen inclusietM ie andere beleidsbeslissingen ook lukken in 2 jaar. Ons voorstel is dat 

ereent ijdsnorm komt met een maximale doorlooptijd van 2 jaar. Daarbinnen moet de 

' IIkóo fzakelí"jke borging van zorgvuld'i'gheid, 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-

2 https://www.nvde.nljwp-
content/uploads/2021/02/CE Delft 200408 Doorlooptiiden Investeringen Elektrificatie def.odf 
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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 klimaatoplossingen in Deel 11 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 vergt wet dat budgetreserveringen voor nieuwe SDE++ 

projecten gebaseerd worden op actuele voorspellingen van verwachte CO2-prijzen. De 

analyse van CE Delft•heval 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; 

• Groeifonds 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-SS pakket van de Europese Commissie (incl. versterking van het ETS) dient daarom zo snel mogelijk 

ingevoerd worden, mede met hulp van Nederlands leiderschap. 

d Bewezen succesvolle normering betreffen de Europese COrnormen van nieuwe personenauto's en de energienormen van 

energieverbruikende 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 II: 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, ( ii) 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 pakkets . 

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 
i 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 20124 
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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 Iaat 
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. 
B Denemarken 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 tenminste 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. 

Tijdlijn keten realisatie hybride elektrische boiler in 2030 

2021) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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7 Conform het advies aan de minister van EZK van de Stuurgroep 'Extra opgave' van het Klimaatakkoord. 

B 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" 

• 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 Bijvoorbeeld 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 (Gv0s) 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 
11 20210422-csww-inbreng-subgroep-import-export.pdf (nationaalwaterstofprogramma.nl) 
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Tijdlijn keten realisatie grootschalige waterstofproductie uit elektrolyse in 2030 
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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 l4. 

• 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 vaneen kostenreductie van 65% indien vanaf 2020 wordt geïnvesteerd in 3 
tot 4 GW. 
14 Deze koppeling kan worden bereikt door het overleggen van een PPA incl. GVO's van dezelfde hernieuwbare bron. 
Daarnaast zorgt de Rijksoverheid ervoor dat de groei van elektrificatie en hernieuwbare stroomproductie gelijke tred houdt 
in de tijd). 

1s https://www.riiksoverheid.nildocumenten/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 750.000 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. 

1 Tijdlijn keten realisatie MTwarmtenet met centrale warmtepomp en aqua- en geothermie in 2030 
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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 tcip 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 
Gasmonitor16 van Natuur & Milieu werden er in 2020 ca 65.000 hybride en all 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 installatie (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 17. 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.nl/wp<ontent/upioads/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) 

Doe! 

Tijdige realisatie van de CCS infrastructuur en opslag opgave (met een cap op de maximale 

hoeveelheid subsidiabele CCS van 9,7 Mton 18 voor industrie) door te investeren in een CCS-systeem 

in plaats van stand-alone 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 
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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. 

's 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 lokaal 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 is voor'ten minste 35 TWh'. 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. 

á Tijdlijn realisatie wind en zon op land in 2030 i 

Doorlooptijd zon an wind op land 

20 httos://www.obl.nitsites/default/files/downloads/pbl-2021-monitor-concept-res-een-analvse-van-de-concept-repionale-eneraie-
strateRieen 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 opwek te 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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A8.1 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

woens aq 21 april 2021 11:20 

CC: , -
onderwerp: 
Bijlagen: 

FW. pers nc t en ver c aring 
Verklaring Coalitie HR-hybide - finale versie 12-4-2021.doc>• RE Ambitieverklaring Coalitie HR-
hybride; Persbericht Klimaatdoelen vóór 2030 minstens 1 miljoen hybride warmtepompen (002) 

- LdRdocx 

Urgentie: Hoog 

Hl - , 

We hebben eerder contact gehad met over het persbericht en de verklaring. Daarbij hebben we ook 
richting hem aangegeven dat sommige z enen In het persbericht beter anders geformuleerd kunnen worden. Met 
onze suggesties Is jammer genoeg niets gedaan. Het gaat specifiek om 

"Het aardgasvrij maken van woningen en woonwijken wil nog niet vlotten. Het tempo ligt ver beneden de 
afspraken uit het Klimaatakkoord en de ambities van het huidige kabinet." Onze suggestie was: "Het in 
één keer aardgasvrij maken van woningen en woonwijken Is een complex proces waarbij nog veel geleerd 
moet worden. Daarom moet veel meer inzet gepleegd worden op verduurzaming van woningen en inzet 
op hybride systemen. Deze route is opgenomen In het Klimaatakkoord maar heeft tot nu toe nog weinig 
aandacht gehad". 
Aangeven dat de claim van TNL gericht is op extra subsidie, nu zou het persbericht gelezen kunnen 
worden alsof er nog geen subsidie mogelijk. Daarnaast kan de tekst gelezen worden alsof hybride nog 
nergens woonlastenneutraal Is, terwijl dat niet klopt. 
De laatste zin over Duitsland dat juist aan het aardgas gaat vinden we ook onhandig. Als men 
exportkansen wil benutten kan ook aangegeven worden dat er in het buitenland veel aansluitingen op 
aardgas bestaan. 

Ik heb net- gebeld, hij is niet van plan om onze suggesties nog te verwerken. 

Kan jij dit nog even bij hem onder de aandacht brengen. Het zou jammer zijn als het positieve nieuws over 
hybride In het negatieve frame van te weinig tempo en Duitsland gaat wel aan het aardgas wordt getrokken. 

Groeten, 

Van:-
Verzonden: dinsdag 20 april 202121:21 
Aan:-' 
Onderwerp: FW: persbericht en verklaring 

Ter info 

11 Bens vooroverleg AO vroeg minister of er rond het AO niet wat positief nieuws uit kon. 
dacht hieraan 

Van:- •@minbzk.nl> 
Verzonden: dinsdag 20 april 202121:01 

Aan: @minbzk.nl>; Fessem, Lukas van 
@minbzk.nl> 

CMminbzk.ni>;-_ 

@minbzk.nl>;_ 

CC: @minbzk.nl>; 

I 



- ~ Pminbzk.ni> 
Onderwerp: FW: persbericht en verklaring 

TKN 

De hybride verklaring komt donderdag naar buiten met aandacht op radio 1 en ik meen AD. 
Deze verklaring is door ons halfjaar geleden aangezwengeld We hebben zoiets als 1 miljoen euro 
toegezegd voor de pilots die we gaan opstarten (die worden ook in de verklaring genoemd). We'kunnen 
minister hier donderdag goede tweet over naar buiten laten sturen... 

Verzonden met BlackBeiry Work 
(www.blackberrv.com) 

Van: 
Datum: 

rr TechniekNederland.nl> 
g 2 a r. 2021 7:49 PM 

Aan:- minbzk.nl> 
Kopie: Terpstra Doe eWea CTechniekNederland.nl> 
Onderwerp: persbericht en vng 

Goedenavond-

Op verzoek van Doekle hierbij het persbericht dat we donderdagochtend, versturen en de bijbehorende verklaring. 

Plezierige avond gewenst. 

Met vriendelijke groet, 

Persvoorlichter/woordvoerder 

T 
M 
E -@TechniekNederland.nl 
W technieknederiand.ni 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 
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• A8.2 

Coalitie HR-hybride 

Verklaring 

Inleiding 

Techniek Nederland, de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Natuur en Milieu en Netbeheer 

Nederland willen met deze verklaring alle randvoorwaarden creëren die het mogelijk maken om tot 

2030 1 tot 2 miljoen hybride warmtesystemen -een warmtepomp in combinatie met HR-ketel- te 

plaatsen in woningen en utiliteitsgebouwen. Ons doel is om vanaf 2024 minimaal 100.000 hybride 

warmtesystemen per jaar te plaatsen bij vervanging van de bestaande cv-ketel. De plaatsing van deze 

hybride warmtesystemen -HR-hybride genoemd- in woningen en utiliteitsgebouwen levert een forse 

bijdrage aan de CO2-reductiedoelstellingen van het Klimaatakkoord in 2030 en daarna. Het 

stimuleren van hybride warmtepompen is dus van groot belang. 

Jaarlijks zijn er honderdduizenden cv-ketels aan vervanging toe. Het is belangrijk om deze natuurlijke 

momenten voor verduurzaming optimaal te gaan benutten met de plaatsing van hybride 

warmtepompen. Plaatsing is ook mogelijk als onderdeel van de wijkgerichte aanpak uit het 

Klimaatakkoord. De uitzondering hierop is de plaatsing van hybride warmtepompen in wijken 

waarvan aannemelijk is dat ze binnen de terugverdientijd van een hybride warmtepomp worden 

aangesloten op een collectief warmtesysteem. De transitievisies warmte die gemeenten in 2021 

publiceren en de startanalyses per gemeente bieden een handvat om vast te stellen voor welke 

wijken dit geldt. . 

De grootschalige inzet van hybride warmtepompen bij natuurlijke momenten voor verduurzaming én 

via de wijkaanpak draagt bij aan een versnelde CO2-reductie en dus aan het behalen van de doelen 

van het klimaatakkoord. De aanpak biedt bewoners al op korte termijn handelingsperspectief om 

energie te gaan besparen én dankzij opschaling is het mogelijk om sneller woonlastenneutrale 

oplossingen te realiseren. Dát is het doel van de partijen verenigd in de Coalitie HR-hybride. 
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De producenten en installateurs zullen alles in het werk stellen om de communicatie, service en 

dienstverlening naar de bewoner te verbeteren, te investeren in productinnovatie én zorg te dragen 

voor de beschikbaarheid van voldoende vakbekwame installateurs. 

We doen een dringend appèl op een nieuw kabinet om in het regeerakkoord werk te maken van het 

stimuleren van de hybride warmtepomp en helder beleid op te stellen dat drempels wegneemt, 

prikkels introduceert en het draagvlak bij consumenten en gebouweigenaren voor de combinatie van 

HR-ketel en hybride warmtepomp vergroot. 

Wat is de uitdaging? 

De meest recente Klimaat- en Energieverkenning' bewijst opnieuw de noodzaak om een versnelling 

aan te brengen in de CO2-reductie binnen de gebouwde omgeving. Het tempo van de 

emissiereductie moet in de komende tien jaar verdubbelen wil Nederland de nationale CO2-

reductiedoelstelling in 2030 realiseren. Deze verdubbeling komt momenteel niet van de grond. De 

Coalitie HR-hybride heeft een oplossing voor dit probleem en kan op korte termijn een substantiële 

bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving. 

Wat is de aanleiding? 

Jaarlijks worden ruim 400.000 cv-ketels vervangen'. De verwachting is dat het aantal cv-ketels dat 

aan vervanging toe is de komende jaren nog groter zal zijn. In de meeste gevallen worden deze ketels 

vervangen voor een nieuwe HR-ketel die een stuk zuiniger en kleiner is. Het vervangen van een cv-

ketel door combinatie van een HR-ketel met een hybride warmtepomp levert echter veel meer 

klimaatwinst op. Het is zelfs een haalbare, eenvoudige en betaalbare manier om CO2-uitstoot te 

reduceren bij het verwarmen van huizen en andere gebouwen. Natuurlijke vervangingsmomenten 

voor de categorie geschikte woningen is dé kans om een impuls te geven aan verduurzaming en 
energiebesparing. Die kansen moeten wij benutten. Wanneer we dat niet doen is in die gevallen de 

drempel voor verdere verduurzaming van het verwarmingssysteem veel hoger en de kans op verdere 

CO2-reductie dus een stuk kleiner. 

Wat heeft de Coalitie.HR-Hybride te bieden? 

Wij zijn een coalitie die een oplossing heeft voor een hardnekkig probleem, namelijk onvoldoende 

tempo bij het behalen van de CO2-reductieopgave in de gebouwde omgeving. Wij zijn verenigd in de 

ambitie om met een innovatieve oplossing een significante bijdrage te leveren aan de nationale CO2-

reductiedoelstelling. Hierbij ontstaat een win-win voor economie én het klimaat. Nederland als 

broedplaats voor hybride oplossingen biedt ook nieuwe economische kansen met een groot 
exportpotentieel. Ons omringende landen waar woningen en gebouwen die op aardgas aangesloten 

zijn, maken nu nog geen gebruik van hybride technologie. De klimaattransitie biedt dus ook kansen 

voor onze innovatieve technische sectoren. 

De hybride warmtepomp is inmiddels een volwassen product en is duurzamer dan een individuele 
HR-ketel. In vergelijking met de HR-ketel levert de inzet van 1 tot 2 miljoen hybride warmtepompen 

een jaarlijkse besparing van 1,1 tot 2,2 miljard m3aardgas'. Tegelijkertijd vergt dit een extra 

elektriciteitsverbruik van 2,2 tot 4,5 TWh. 

1 Klimaat- en Energieverkenning 2020 PBL 

2 Gasmonitor 2020 Natuur & Milieu 

3 PBL Klimaat- en Energieverkenning 2019 en 2020, integrale methode. Uitgangspunt van de besparing is gebaseerd op 70% 

aardgasreductie op de ruimteverwarmingsvraag van matig geisoleerde woningen. Verder uitgangspunten en berekeningen 
zijn beschikbaar op de website van de NV]. 
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De jaarlijkse besparing van 100.000 hybride warmtepompen levert voor het Klimaatakkoord een 

additionele besparing op van 0,13 Mton'. De doelstelling van de coalitie draagt minimaal bij aan 1.3 

Mton tot maximaal 2.6 Mton bij de volledige benutting van het potentieel. Dit is een aanzienlijk deel 

van de totale doelstelling voor 2030 om in de gebouwde omgeving 3,4 Mton minder CO2uit te stoten 

dan in het referentiescenario. De hybride warmtepomp reduceert 70% van het gasverbruik voor 

ruimteverwarming, maar verbruikt ook meer elektriciteit. Juist die wordt in toenemende mate groen 

opgewekt waardoor de jaarlijkse CO2-besparing van de hybride warmtepomp nóg groter zal zijn. 

Niet alleen voor de bewoner, maar ook voor de installatiesector vormt de hybride warmtepomp een 

laagdrempelig instap- en ingroeipad naar het verwarmen zonder aardgas. Hiermee wordt de 

beperkte uitvoeringscapaciteit in de installatiesector zo effectief mogelijk ingezet en kan deze 

meegroeien met de energietransitie. 

Vanuit het perspectief van netbeheerders en maatschappelijke kosten biedt de hybride warmtepomp 

voordelen. De wijkgerichte toepassing van hybride warmtesystemen kan, vanwege de toename van 

de elektriciteitsvraag, van invloed zijn op de lokale belasting van het elektriciteitsnet. Netbeheerders 

faciliteren de grootschalige inzet van hybride warmtepompen door tijdige aanpassingen aan de 

elektriciteitsnetten, rekening houdend met planning en fasering binnen de transitievisies warmte. 

Daarnaast bevorderen de netbeheerders de flexibele inzet van hybride warmtepompen in het 

elektriciteitssysteem door middel van kennis en innovatie. 

De hybride warmtepomp is vanuit het perspectief van de huidige beschikbare capaciteit van het 

elektriciteitsnet in de transitiefase een goede route. Hybride systemen vergen een lager elektrisch 

piekvermogen dan andere duurzame alternatieven. Met intelligente'aansturing kunnen hybride 

warmtepompen een rol spelen in het tijdelijk ontlasten van het elektriciteitsnet. Hybride systemen 

schakelen over op gas wanneer de efficiëntie van de warmtepomp te laag wordt en het elektrische 

piekvermogen sterk oploopt. In de transitiefase bieden hybride systemen dus 'the best of both 
worlds': een forse reductie van de aardgasvraag én een lage impact op de energie infrastructuur. 

Hoe? 
r 

Alleen een effectief samenspel tussen producenten en leveranciers (innovatie, standaardisatie), 

installatiebranche (scholing, verbeterde advisering en dienstverlening) én overheid (communicatie, 

activatie, financiële prikkels) ontsluit dit grote reductiepotentieel. Producenten van hybride 

warmtesystemen investeren nu al fors in productinnovatie, in de overtuiging dat op termijn hybride 

systemen de HR-ketel zullen vervangen. Een verzekerde afzet (door het aanpakken van de 

verschillende knelpunten) in combinatie met strenge duurzaamheidseisen in Europese en 

Nederlandse wetgeving, zullen leidén tot grotere investeringen in productinnovatie en 

dienstverlening en verbetering van de prestaties en het rendement van systemen. Het doel is 

uiteindelijk een plug & play systeem, dat eenvoudig is te verkopen, installeren, gebruiken en 

onderhouden. 

Waar richt de coalitie zich op? 

De coalitie richt zich op woningen en utiliteitsgebouwen in wijken waarbij de hybride oplossing 

complementair is aan een collectieve oplossing vanuit de wijkgerichte aanpak. Spijtvrij en 

complementair omdat voor veel warmteoplossingen, zoals in een later stadium all -electric en 

duurzaam gas, hybride nu al de mogelijkheid biedt om de CO2-uitstoot fors te reduceren. De hybride 

warmtepomp sluit dan ook naadloos aan bij een stapsgewijze aanpak naar het volledig aardgasvrij 

maken van woningen en utiliteitsgebouwen. Om tot opschaling van hybride warmtepomp te komen 

zullen wij ons de komende jaren verder richten op woningen en gebouwen waar hybride 

warmtepompen veel waarde toevoegen. 
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De kern van de inzet is gericht op het verbeterd benutten van het natuurlijke vervangingsmoment 

van de CV-ketel om gezamenlijk tussen installateur en eigenaar een weloverwogen keuze te maken 

voor het duurzaam verwarmen van de woning. Daarbij komt dat voor iedere individuele situatie 

moet worden bezien of volledige elektrificatie middels een warmtepomp nu al een goede duurzame 

warmteoplossing biedt. Duidelijk mag zijn dat we het natuurlijke vervangingsmoment moeten 

aangrijpen om energie te besparen en de kans verzilveren om bewoners mee te nemen en voor te 

bereiden op het duurzaam verwarmen zonder aardgas. 

Wat zijn knelpunten bij grootschalige uitrol? 

Hybride warmtepompen worden vooralsnog niet op grote schaal geïnstalleerd. Volgens de coalitie 

liggen hieraan de volgende knelpunten ten grondslag: 

- Onbekend maakt onbemind. 

- Consumenten en de installatiesector wachten op een heldere koers vanuit de ( Rijks)overheid 

gecommuniceerd. 

- Een hybride verwarmingssysteem vergt een hogere initiële investering dan een HR-ketel en 

heeft een terugverdientijd die tot zeker halverwege dit decennium boven de negen jaar ligt. 

- De hybride warmtepomp wordt door woningeigenaren als onvoldoende aantrekkelijk gezien. 

- Verkoop van onderhoudsvriendelijke hybride oplossingen moet voor installateurs 

eenvoudiger en aantrekkelijker worden. 

- Er zijn nog onvoldoende vakbekwame warmtepompmonteurs beschikbaar. 

Wat is nodig vanuit de overheid? 

Om knelpunten weg te nemen en hiermee het grote potentieel van hybride warmtepompen te 

benutten zijn de volgende acties nodig: 

Gezamenlijke en eenduidige massacommunicatie, met een heldere koers en positieve 

boodschap, afgestemd op de doelgroep. 

Starten met programma's voor het opschalen bij professionele woning- en 

gebouweigenaren, zoals woningcorporaties, mkb en eigenaren van maatschappelijk 

vastgoed. 

Valideren en objectiveren van informatie over hybride systemen voor consument, 

marktpartijen en beleidsmakers. Snelle helderheid waar deze oplossing zonder lock-in 

toegepast kan worden. 

Snelheid, transparantie en daadkracht bij gemeenten bij het opstellen van Transitievisies 

Warmte. Juridische verankering van het aanwijzen van de eerste wijken die komende jaren 
gefaseerd aardgasvrij worden gemaakt. Vertraging zal leiden tot onduidelijkheid, gemiste 

kansen en potentiële desinvesteringen. De centrale en decentrale overheden hebben een 

zorgtaak om tijdig te leveren, om consumenten en markt van handelingsperspectief te 

voorzien. 

Op nationaal niveau concrete beleidsdoelstellingen ten aanzien van het duurzaam decentraal 

verwarmen en de installatie van hybride warmtepompen. Een routekaart van de overheid 

met streefcijfers voor het aantal jaarlijkse plaatsingen van hybride systemen bieden en 

meetbare doelen om tijdig inzichtelijk te maken of bijsturing nodig is. 

Op Europees niveau moet het kabinet met een stimulerend bronbeleid inzetten op tijdige, 

heldere en concrete afspraken over prestatie-eisen van duurzame en energiezuinige 

producten, technische bouwsystemen en gebouwen. De komende jaren zijn er kansen in 
verband met grote herzieningen van Europese richtlijnen die voortvloeien uit de Green Deal. 

Flankerend overheidsbeleid, met inzet op activatie en verdere financiële stimulering van de 

businesscase voor hybride warmtepompen voor de beoogde doelgroep. Om bij de 
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consument het vertrouwen in hybride warmtepompen te vergroten helpt het als de overheid 

in haar instrumentarium een prikkel biedt voor de inzet van vakbekwame installateurs. Een 

evaluatie in 2025 zoals aangekondigd in het Klimaatakkoord', kan bepalen of maatregelen en 

regelingen met 'zachte dwang' bij natuurlijke vervangingsmomenten, zoals het stellen van 

strengere rendementseisen aan nieuw te installeren verwarmingsinstallaties, de transitie op 

termijn verder kunnen ondersteunen. 

Wat gaat de sector doen? 

Monitoring van werking en efficiëntie van hybride systemen op basis waarvan de sector 

verdere kwaliteitsgaranties kan aanbieden aan consumenten. 

- Verbeterde monitoring van aantallen geïnstalleerde hybride warmtepompen. Innovatie en 

standaardisatie van hybride systemen die kunnen zorgen voor integrale kostprijsverlaging 

(40% in 2030) en meer gebruikersvriendelijkheid. 

Voldoende instroom en bijscholing van vakbekwame installateurs om de opschaling efficiënt 

uit te voeren én zorg te dragen voor betere service, dienstverlening en communicatie van de 

installateur naar de consument. 

- Betere voorlichting, advisering en tooling voor installateur én consument, eindgebruikers en 

gebouweigenaren om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor een duurzaam 

verwarmingssysteem voor woningen en utiliteitsgebouwen. 

Kwaliteitsborging voor installateurs, die eenvoudig en zichtbaar is voor consumenten en 

gekoppeld kan worden aan het vigerend stimuleringsinstrumentarium voor hybride 

systemen. 

- In samenwerking met de Rijksoverheid beginnen met voorbeeldprojecten ter ondersteuning 

van bovenstaande acties en die verder vormgeven ineen meerjarig stimuleringsprogramma. 

Waarom voorbeeldprojecten? 

In 2021 start een stimuleringsprogramma met voorbeeldprojecten ter ondersteuning van 

bovenstaande acties. Bij deze voorbeeldprojecten gaat het om de plaatsing, communicatie en 

monitoring van honderden hybride verwarmingssystemen in verschillende bestaande woningen, 

verspreid over gemeenten in heel Nederland. De voorbeeldprojecten hebben als doel om informatie 

te verzamelen die nodig is om verdere opschaling te realiseren, zodat binnen drie jaar minimaal 

100.000 hybride warmtepompen worden geplaatst. 

Voordat het komend stookseizoen begint zullen honderden woningen in enkele tientallen 

gemeenten in samenwerking met lokale installatiebedrijven en verschillende fabrikanten worden 

voorzien van een hybride verwarmingssysteem. Deze woningen zullen fungeren als voorbeeldproject, 

de bewoners als ambassadeurs. Berichtgeving over de nieuwe warmtevoorziening en voorlichting 

over de randvoorwaarden zullen verschijnen in online en regionale media. Informatiebundeling en 

monitoring ten behoeve van het branche-breed leervermogen maken deel uit van de 

voorbeeldprojecten. 

De voorbeeldprojecten richten zich op specifieke woningtypen met een divers aardgasverbruik, waar 

de hybride warmtepomp een relatief grote waarde toevoegt en niet concurreert met bestaande 

warmtenetten, een uitbreiding van het stadswarmtenet of de mogelijke inzet van all -electric 

oplossingen. 

Waarom een stimuleringsprogramma Hybride Warmte? 

° Uit Achtergrondnotitie 'Verduurzaming bestaande woningen' 13 december 2018: 'Na evaluatie wordt de standaard (en 
streefwaarden) mogelijk aangescherpt, beter ondersteund of meer verplichtend'. 
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Voor het realiseren van deze ambitie heeft de Coalitie HR-Hybride behalve de Rijksoverheid óók 

andere partijen nodig. Partijen die bijdragen aan een verbeterde ketensamenwerking en méér 

draagvlak creëren bij consumenten. Dit vraagt om een brede programmatische ketenaanpak met 

bijbehorend budget en een centrale organisatie, waarin partijen krachten bundelen en 

verantwoordelijkheid nemen. Hiervoor werkt de coalitie het stimuleringsprogramma Hybride 

Warmte uit. Dit programma biedt richting en regie aan bestaande initiatieven en instrumenten, 

verbetert het samenspel tussen consumentenorganisaties, marktpartijen en overheid en voegt daar 

waar nodig ontbrekende schakels toe. 

Wat kost het? 

Voor het realiseren van de beoogde 1 tot 2 miljoen hybride warmtepompen in woningen en 

utiliteitsgebouwen tot 2030, is voor de periode tot en met 2026 jaarlijks een extra 

stimuleringsbudget van 120 miljoen euro nodig. Dit komt boven op de gereserveerde ISDE-middelen 

binnen het Klimaatakkoord. Belangrijk is dat dit stimuleringsbudget flexibel ingezet kan worden voor 

de groei van duurzame decentrale technieken. Recente ervaringen met SEEH-subsidie voor 

isolatiemaatregelen leert dat een substantiële versnelling kan worden bereikt-door eigenaren en 

bewoners als first-movers met behulp van subsidie een aantrekkelijk(er) perspectief te bieden. 
Perspectief dat nodig is om schaalgrootte te creëren. Dit geeft producenten de benodigde zekerheid 
om versneld te investeren in productontwikkeling en productiefaciliteiten. De installatiesector is 

gebaat bij grotere aantallen om méér ervaring op te doen -'learning by doing'-wat in combinatie 
met onderhoudsvriendelijke, plug&play warmtepompen bijdraagt aan tijdwinst bij plaatsing van 

systemen. Dit alles maakt dat op korte termijn realistische kostenreducties voor zowel het product 

als het installeren ontstaat zodat na 2026 zonder enige vorm van subsidie een kosteneffectieve en 

woonlastenneutrale oplossing voor verwarmen van woningen voorhanden is. 

Wat levert het op? 

Al op korte termijn kan de inzet van hybride warmtepompen de beoogde CO2-reductie realiseren: 

- Hybride warmtepomp-technologie is een technisch haalbare en betaalbare manier om de CO2-

uitstoot van woningen en bedrijfsgebouwen te reduceren. 

Hybride warmtepompen zijn een goedkope oplossing voor CO2-reductie in wijken die voorlopig 

nog niet collectief aardgasvrij worden gemaakt. 

- Installeren kan plaatsvinden op een natuurlijk vervangingsmoment zoals bij vervanging van de 

cv-ketel, een grote renovatie of verhuizing. 

- Plaatsing vergt minimale aanpassingen in de woning. 

- Bestaande energienetwerken kunnen worden gehandhaafd, er vindt geen lock-in plaats. 

- Past bij het uitgangspunt van woonlastenneutraliteit uit het Klimaatakkoord. De 

kostenreducties zorgen ervoor dat na 2026 geen subsidie meer nodig is en dat in het grootste 

deel van de woningtypen de gemiddelde terugverdientijd van de meer-investering voor de 

hybride warmtepomp korter is dan negen jaar. Dat maakt hybride systemen op weg naar een 

aardgasvrije gebouwde omgeving tot een logische en aantrekkelijke opvolger van de 

individuele HR-ketel. 

De hybride warmtepomp biedt mogelijkheden om op korte termijn veel CO2te besparen en op 

langere termijn verder te verduurzamen. De hybride warmtepomp geeft woningeigenaren concreet 

handelingsperspectief in wijken die voorlopig niet aardgasvrij worden gemaakt. Wijken waarin we 

met innovatieve oplossingen en een stapsgewijze aanpak bewoners kunnen meenemen in een 

eerlijke en inclusieve transitie. De installatiesector kan met de hybride warmtepomp een grote 

bijdrage leveren aan de energietransitie door samen met ketenpartners te leren en te ontwikkelen, 
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rekening houdend met de beschikbare arbeidscapaciteit. De hybride warmtepomp is onmisbaar op 

weg naar een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving. 

Techniek Nederland — Doekle Terpstra, voorzitter 

Nederlandse Verwarmingsindustrie, Henk Sijbring, voorzitter 

Natuur en Milieu, Marjolein Demmers, directeur 

Netbeheer Nederland, Evert den Boer, voorzitter 
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A8.3 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

zondag 28 maart 2021 21:38 

'Terpstra Doekle' 

RE: Ambitieverklaring Coalitie HR-hybride 

Ha Doekle, 

Allereerst veel dank voor het uitzoekwerk voor de vrouwen bij de Marine — ook aan—. Heel behulpzaam! 

Dan over hybride: goed genuanceerd verhaal. Mooi dat de NVDE, Natuur en Milieu en de netbeheerders meedoen. 

Belangrijk om te laten zien dat hybride warmtepompen door opschaling en innovatie naar verwachting 

woonlastenneutraal worden, maar twijfel of je die term moet gebruiken. Niet gewoon zeggen dat hybride 

warmtepompen naar verwachting na kostendaling door opschaling vanaf 2026 een betere investering zijn dan een 

CV- ketel en dan ook geen subsidie meer nodig is? 

Let even op deze twee zinnen in het persbericht: " Het aardgasvrij maken van woningen en woonwijken wil nog 

niet vlotten. Het tempo ligt ver beneden de afspraken uit het Klimaatakkoord en de ambities van het huidige 

kabinet." Is wat negatief frame. Zie daarvoor suggesties in de bijlage met alle dank aan— en M. 

Over de relatie met de wijkgerichte aanpak: Het stimuleren van de hybride warmtepomp is één van de routes die 

bewandeld worden om de CO2 reductiedoelen voor 2030 en 2050 dichterbij te brengen. Dit kan gedaan worden als 

onderdeel van een wijkgerichte aanpak, of door individuele huis- en gebouweigenaren te stimuleren op natuurlijke 

momenten over te gaan op een hybride warmtepomp. Inzetten op een groter aandeel hybride warmtepompen via 

beide sporen draagt bij aan de doelen van het Klimaatakkoord. De uitzondering hierop is de inzet op een hybride 

spoor in wijken waarvan aannemelijk is dat ze binnen de terugverdientijd van een hybride warmtepomp overgaan 

op een collectief warmtesysteem. De transitievisies warmte die gemeenten in 2021 publiceren en de startanalyses 

per gemeente bieden een nuttig handvat om vast te stellen voor welke wijken dit geldt. 

Mooi! 

Hartelijke groet, 

Van: Terpstra Doekle ~@TechniekNederland.nl> 

Verzonden: vrijdag 26 maart 202109:05 

Aan: 1 M@minbzk.nl> 
CC: R@TechniekNederland.n1> 

Onderwerp: Ambitieverklaring Coalitie HR-hybride 

Beste ■, 

Uit onze bespreking afgelopen dinsdag bleek dat wij in grote lijnen hetzelfde beeld hebben bij de versnelling van de 
energietransitie en het behouden van draagvlak. Wat mij betreft werpt onze constructieve samenwerking nu al zijn 
vruchten af en we staan pas aan het begin. 

Zowel BZK als Techniek Nederland zien in de energietransitie een belangrijke rol weggelegd voor hybride 
warmtepompen. Wij vinden allebei de grootschalige toepassing noodzakelijk om het klimaatdoel van 49% CO2-
reductie in 2030 te halen. Tegelijkertijd zijn wij het erover eens dat deze tweede route in de energietransitie 
complementair moet zijn aan het aardgasvrij maken van woningen in de wijkaanpak. 
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Zoals je weet heeft de Coalitie HR-Hybride, geïnitieerd door Techniek Nederland, afgelopen maanden gewerkt aan 
een ambitieverklaring. In de verklaring staan de randvoorwaarden en concrete acties die nodig zijn om tot 2030 
minimaal 1 miljoen hybride warmtepompen te plaatsen. 

We willen het belang van de hybride route en de verklaring van de Coalitie binnenkort onder de aandacht van de 
media brengen. Daarmee komen wij tegemoet aan de wens van Ferdi om jullie rugdekking geven voor de hybride 
aanpak als tussenoplossing naar aardgasvrij. 

Zie je kans om inhoudelijk te reageren op de volgende punten uit de verklaring: 

- Sluit de verklaring voldoende aan op jullie visie? 
- Ondersteunt de verklaring voldoende jullie input/fiche richting de formatie? 
- Kunnen jullie een standpunt formuleren over de hybride aanpak in samenhang met gemeentelijke warmteplannen 
en de wijkgerichte aanpak? Die willen we toevoegen aan de tweede alinea van de inleiding van bijgaande verklaring. 
Met dit standpunt kunnen we helderheid verschaffen richting de coalitiepartners. Het moet daarbij volstrekt duidelijk 
zijn dat de lokale warmteplannen/de wijkgerichte aanpak en de hybride route complementair zijn en sámen zorgen 
voor de noodzakelijke versnelling in de energietransitie wat ons gedeelde doel is. 

Jouw feedback heeft meerwaarde voor het proces dat wij met de beoogde coalitiepartners (NVDE, NV], Natuur en 
Milieu en Netbeheer Nederland) doorlopen.. 

Ik hoop datje kans ziet deze e-mail de komende dagen te beantwoorden. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor. 

Je vroeg om gegevens over vrouwen in de techniek- en maritieme sectoren. Wij hebben hiervan een actuele analyse 
opgesteld die je bijgaand aantreft. Voor meer informatie en details kun je contact opnemen met_ 

Zoals toegezegd tref je hier ook ons 10-puntenplan Techniek voor de Toekomst aan zoals inmiddels in de 
publieksmedia is verschenen: Onderwijsplan Techniek voor de Toekomst is een verkiezingsitem  
(technieknederland.nl)  

Met vriendelijke groet, 

Doekle Terpstra 
Voorzitter 

E -@TechniekNederland.nl 
W technieknederland.nl 

Korenmolenlaan 4 
3447 GG Woerden 

••. . 
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A8.4 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

donderdaa 22 april 2021 10:46 

RE: QandA verplichtstelling hybrides voor AO vanmiddag 
Notitie verplichting hWP in de GO .docx 

EZK is bij hybride in de lead. Zij zijn nu bezig om een notitie op te stellen. Zie bijgaand. Ik heb hem zelf nog niet 
gelezen, dus ik weet niet of hef handig is als jullie hier op meekijken. 
Ik zal jullie in ieder geval aanhaken in het verdere traject. 

Van: 

Verzonden: donderdag 22 april 202110:42 
Aan: ;-
Onderwerp: RE: QandA verplichtstelling hybrides voor AO vanmiddag 

Ik weet niet direct welke traject dit is. ■ heeft in kaart gebracht welke (verdergaande) wensen politieke partijen in 
hun verkiezingsprogramma's hebben staan en daar hebben we vorige week een uurtje over gebrainstormd in hele 
algemene zin (dus naar hybride/CV-ketels verbieden ook label stappen, wet milieubeheer etc.). Maar bij 
vervolgacties ben ik ( nog) niet betrokken. 

Groet, 

Van: Prninbzk.nl> 
Verzonden: donderdag 22 april 202110:37 
Aan: Prninbzk.nl>;~ 
Onderwerp: RE: QandA verplichtstelling hybrides voor AO vanmiddag 

@minbzk.nl> 

Dank, ik heb geen opmerkingen. Ben wel benieuwd naar het traject dat beschreven wordt: 

0 Er wordt op dit moment ambtelijk onderzoek gedaan naar de verschillende manieren om hybride 

warmtepompen te stimuleren ten behoeve van de besluitvorming door een volgend kabinet. Daarbij 

wordt ook gekeken of, hoe en op welke termijn normering een optie zou kunnen zijn. 

Ben jij daarbij betrokken—? 

Van: Prninbzk.nl> 
Verzonden: donderdag 22 april 202109:54 
Aan: Pminezk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 
@minezk.nl> 

Pminbzk.nl>; 

CC: @minbzk.nl>; 
@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: QandA verplichtstelling hybrides voor AO vanmiddag 

Dag- e.a., 

Bij de precieze tekst heb ik geen opmerkingen, maar wel een zelfde soort vraag als_. Vooral omdat bij de 

overleggen over het wetsvoorstel wijkgerichte aanpak er vanuit is gegaan dat hybride geen verplichte mogelijkheid 
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zou worden ( in de wijkaanpak). Met het doorkijkje naar een volgend kabinet wordt dit nu in algemene zin 
(rijksregels) wel als optie opgenomen. 
Dat kan natuurlijk een keuze zijn (al moet je het hoe en wanneer, uitzonderingen etc nog goed bezien), maar ik vind 
het in dit antwoord nu best ver gaan. 

@ _ en-, ter info ook naar jullie voor het geval jullie nog aanvullingen hebben. 

Groet, 

Van: • W@minezk.nl> 

Verzonden: donderdag 22 april 202109:42 
Aan: @minbzk.ni>; 

Fminbzk.nl>; 
@minezk.nl> 

CC: @minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>;— 

Onderwerp: RE: QandA verplichtstelling hybriden voor AO vanmiddag 

Nabrander: waar Ik bijmeng zeg, bedoel ik natuurlijk normering 

Van: 
Verzonden: donderdag 22 april 202109:41 
Aan: 

@minbzk.nl>; 
@minezk.nl> 

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

@minbz (.ni>;-

CC: @minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: QandA verplichtstelling hybrides voor AO vanmiddag 
Urgentie: Hoog 

Dag M, 

M Is even bezig met iets anders, daarom hierbij mijn eerste reactie. Ik vind deze Q&A erg lastig: Ik vind het 
vreemd dat een demissionair minister een beleidsinhoudelijke uiteenzetting gaat geven over wanneer een 
bijmengverplichting door een volgend kabinet wordt ingezet. Moet M BZK niet gewoon zeggen: mooie oproep, 
herken belang hybride warmtepompen, aan een volgend kabinet om een keuze te maken (evt. aangevuld met: ten 
behoeve van besluitvorming door volgend kabinet, wordt ambtelijk onderzoek gedaan naar de hybride 
warmtepomp). 

Evt kunnen we even bellen? 

Afhankelijk van je reactie sturen we 'm ook graag even langs■ 

Groet, 

Van:— fi)minbzk.nl> 
Verzonden: donderdag 22 april 202109:28 
Aan: @ minbzk.nl>; 

CC: = - =• @minbzk.nl>; 
Onderwerp: QandA verplichtstelling hybrides voor AO vanmiddag 
Urgentie: Hoog 

Hi alien, 

@minbzk.nl>; 
@minezk.nl> 
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Vanochtend in het nieuws veel aandacht voor hybride warmtepompen nav een verklaring van Techniek NL. 
Daarbij ook een oproep van Maarten van Poelgeest om hybrides over 5 jaar te verplichten. 
Kunnen jullie even meekijken op deze Q&A? 

@ _: ik heb als voorbeeld voor een alternatief voor hybride opgenomen: Misschien is een thuisbatterij voor 
iemand met veel zonnepanelen wel een betere optie. Eens? 

Groeten, 

'Stimuleer hybride warmtepompen voor het klimaat' - https://nos.ni/1/2377722 

'Binnen drie jaar verkoopverbod voor cv-ketels' 
https://www.rtinieuws. nl/nieuws/nederland/artikel/4122866/binnen-drie-iaar-verkoopverbod-voor-cv-ketels 

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 dé afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakei jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information-that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to Inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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A8.5 

Van: 

Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

donderdaa 22 april 2021 12:02 

RE: Notitie Hybride-WP verplichting 

Notitie verplichting hWP in de GO_ (002) - LdR.docx 

Ha., 

Goede voorzet! Het duurde even voor ik er naar kon kijken, want het debat vanmiddag slokte de aandacht op, maar 

bij deze nog wat aanvullingen en suggesties. Lijkt me goed om nog een keer samen in overleg stil te staan bij de 
inhoud: welke van deze routes zouden we adviseren, onder welke randvoorwaarden, voor welke doelgroep en per 

wanneer, etc. 

Groeten, 

Van: 

Verzonden: dinsdag 20 april 202110:27 

Aan: 

Onderwerp: Notitie Hybride-WP verplichting 

Hoi allen, 

In de bijlage vinden jullie een aanzet voor een notitie 'verplichting hWP in de GO'. Het doel van de notitie is m.n. 
om een antwoordt te hebben richting verkiezingsprogramma's, formatie ( etc.) welke mogelijkheden er zijn om de 
hybrideWP middels normering meer te stimuleren in de GO. Zie de notitie als een eerste versie, vul vooral aan 
met track changes, suggesties, opmerkingen. Het lijkt mij nuttig om de notitie bondig te houden, dus evt. te 
werken met bijlagen. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker 

M inezk.nl 

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

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 toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages 
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A80.1 

Van: 
Verzonden: vri'da 4 februari 2022 11:35 
Aan: ; _@bynex.nl 
Onderwerp: Onderzoeksvoorstel Hybride 

Bestel11111111111111111111111 en 

ik ben benieuwd wat jullie gedachten zijn bij het onderzoeksvoorstel. Is hier genoeg basis om tot een concrete 
opdracht te komen, of zijn er te veel vraagtekens? 

Met vriendelijke groet, 

Van: _ -) 
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 09:15 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Beste en 

@bynex.nl 

We hopen dat jullie een goede start van het nieuwe jaar hebben gehad! Hierbij komen we bij jullie terug op het 
verzoek een onderzoeksvoorstel te schrijven over de zachte kant van hybride warmtepompen. We zijn benieuwd 
naarjullie reactie. 

Hartelijke groet, 

end 

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. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use 
it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages. 
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A81.1 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

@enpuls.nl> 
onderdas 20 mei 2021 17:09 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.,1.0 
@bynex.nl , 

RE: Hys no e warmtepomp on. erzoeksopzet 

Klantreizen_ Enpuls_ final.pdf; Persona's Enpuls digitaal.pdf; Wikkel_Persona's Enpuls.pdf 

Hallo, 

En hierbij de resultaten van onze klantreizen. 

Met vriendelijke groet, 

5_1.2.e 

Projectleider 

Enpuls B.V. / Ontmoet ons in Lab.073 / Orthen 6315231 XP's-Hertogenbosch / Postbus 856 15201 AW's-
Hertogenbosch/ 
M+31 
KVK-nummer 

- / en uls.nl / en uls.nl 
BTW-nummer 

=enpuls 

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e 

Verzonden: donderdag 20 mei 202116:54 
Aan: 5.1.2.ebynex.nl' ; 

Onderwerp: RE: Hybride warmtepomp onderzoeksopzet 

Dag alien, 

Hierbij het rapport van het Milieucentraal-onderzoek'Consumer insights Warmtepompen', dit beantwoordt en 
bevestigt voor een groot deel de door ons geconstateerde belemmeringen voor bewoners. Bijna drie jaar oud maar 
nog heel relevant. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 5.1.2.e 

—Oorspronkelijke afspraak---- 
Van: s' Z e , "` 5.1.2.e t@minbzk.nl> 
Verzonden: donderdag 22 april 202112:23 

5.1.2.elb nex.nl; 5.1.2.e ); 

Onderwerp: Hybride warmtepomp onderzoeksopzet 
Tijd: donderdag 20 mei 202115:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 

Locatie: Webex 
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Beste allen, 

Morgen is de brainstorm over onderzoeksopzet. Super dat jullie daar bij zijn  
Er is geen voorbereiding van jullie nodig. Jullie parate kennis is voldoende. 

Het doel is te komen tot schetsmatige onderzoeksopzetten om de 'zachte kant' van de marktontwikkeling van de 
hybride warmtepomp die helpen om de opschaling van de hybride warmtepomp ondersteunen. 

Allereerst zullen we een voorstelronde doen, en context schetsen vanwaar de behoefte komt om te komen tot een 
onderzoeksopzet over de zachte kant van de hybride warmtepomp. 

We doen een brainstorm over welke onderzoeksvragen we kunnen stellen. (Hoe wordt de bewoner ontzorgt? Hoe 
kom je tot een hogere valorisering offertes? Hoe verbeter je de bekendheid van de pomp, etcetera) 
Vervolgens kijken we of we die onderzoeksvragen kunnen bundelen in logische 'pakketjes' 
Als dit leidt tot logische pakketten vragen, kunnen we tot slot een plan van aanpak formuleren over hoe we de 
onderzoekideeën doorzetten naar voldragen onderzoeksopzetten. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directoraat Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 
Directie Bouwen en Energie 
Programma Aardgasvrije wijken 
Turfmarkt 147 ( 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

M +31 á.1.2.i 

— De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. --

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

á.1.2.iVergaderingnummer (toegangscode): 

Wachtwoord voor vergadering: hybride 

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

Deelnemen via telefoon 
Netherlands Toll 
United States Toll 
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Algemene inbelnummers 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 

Kies 
U kunt ook® kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

Kies 5.1.2.1 Cc•íivnc.webex.com 

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

Hebt u hulp nodig? Ga naar http-llhelp.webex.com 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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. 
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betrokken lij wad dam 
.I"betrelendu etoketmldffr 

weeryetlwnn mat "a "aar` 
5takeMlders ziet Mrsonx, 
of parfjen die oen bepaaldrs 
ml sMk'n la de stoppen ven „ 
het proces, 

t 

r 

De cv-ketel goot kopot 

Mansra ploft op de ketel amt atdckef 
ie ompaalt of do diromralfenus kern' 
rvel of niet km voordm atoMadd rtret 

Met we nietnVe -wier 
a ultbn.king hoef )e a M 
kannnri. vt#tlm jaar Met ' 
mep nor w te kijkers 

fie Mv•Alntairc 
Gads eon groan 
„Ocw~oct 

os ore dogeajkse vYaadvat st 
rotdl gahoDsn [pal aart imp 
pen, dm w dote poep te w- 

flox b~eon ssnM,asxrrkted. 

L 

D— upede sin 
dare personen vol 

Ie wedellen voor een 
LuseaxplNrselrp' 

W Wd001AMproevan eer vakmade 
ketel d— oen Inaplkdax zool 

sarlr.novermfm tod matlof om rete 
omkap arst aan akamanet systemx 

Informatie aar (hr[tpddel 
wamtapmw ~schuif m 
rk., het wachten op de 

kiskrimtoor 
tie k)etakmeMnndre is 
aRprda auk wormeer de 
keto. —er oat gaven pre 

hel klxatkx wo dL 

doordat hat plm 
nop met kon vrondsa 
gereaksesa em cw-
ketel rrtrmralroesn. 

tedae ew rodra fe 
nuP.ipjka I.wrkapal 
tafafartd antlm her 

orprmionels • 

boaart a peertvema,wenn ee 
a.ems+tl ts, een M.uwe cv-kwel 

LANTREIS ONGEPLANDE VERVANGING VAN DE 
Eventueel naar klontreis'geplande 

vervanging" vooreen geplande uitbreidin 

19% 

41•ia!vun 63% gelntereS6^md Is 
Ir, som (hu'oddel • 
WUrinrf•p,rllll' •  

14% 

wat mnpomp 

44% 

weervan 3e% gelmeressMrd dis 
in een (hgbdde) mfrrtepomp. 

15% 

M 1 -is 16% 
:In oen fhgbndn) 
Wqi nil••Innnn 

vervongen 

Opties overwegen Oriënteren 

Repareren 

De trerschefede 0PLleó xatdlY4
m eettlorrrm to 

n •A•k•om 
k'00, "rouw - 

w-ketel zalen er ageren rog mogeljkhoden zijn voor tiet 
woei). tol non daufddng 

flatar 
.haagding piaatedrr 

t$ d, cv vetvalJ 

.,+- - DrlsvapelNNtg 
• 
i 

• met amore 
stnpateare. 

i  sHMp daor 
.+. ifdxrwdrx 
kaorRballO ma! 

rsaotial. 

Keuze maken 

~.l"— kan paxrtlk anken 
van het ~M= welarral 
b.. cep vagefl~o 

IetanadW 

AWabran•:tann0 
wngemaen 
Gaar het 

kek sen 
uVladen orp but 

verNWnvrg961zaeam 
krip k, rrm beter 
Bnadaktxt 

tw,"nol 
0t Wnt 

1 e+na%p Is war een 
rtlttrniMxi 

Vmeidnp [nt.m 
ultxMding dm de 
tservlcevoxdeur. 

a•"at^n•°^. W0t 
pr.m a rnst de wlk 

Nbrceu kon 
,mmd ren opda 

debeWem . mepe'<&hc-0dto[ 
eklxadkg se pedeCt ' 

[NB korst mot - 

H.baV e als 
maolarldelmad)n 
hehak#m di de 
wrkNgeiUsmml 

i's mm— moet 
eenyaedp 

bNormak+am 
rNn tgplms de 
k6taHMie 

t_q , : 

Nut doe de ovPMrid9 Net iedereen, Is matagd dat áe ~m vwr de 
w ' . rd stall houden worp js hal werk is a awn VW )as em nleuw pion 

Als de —hola echt ara— vel krggat ~,lr zij hun Mngerem .$[ 
echt wstieftri Met dot het ado dille kerken werk bNgesreld wordt. 

1Clig SLIMME KEUZE 

De kk owteve 4ulNdWóstne denken m weer il) háen 
lm In de toekomst omtrent voorvin m ron het pas of 
M. Wnt Is een Slimme keUzrz 

V'{qt Iaat een systeem is wcor we er vijfdo )nar geen 
'klson van Ipetaberk ik vind Itdi narde om te irwvpsteren In 

$Veterven waarwn we denan hadden we ~r sen 
and ere keuze gomaakC 

4 EFFECTIEVE VRAGEN 

ore rxtwadéae kav$:duaXsten dneken gósd na war de 
vragen tle zij zullen stellen aan de betrokken partijen. 

lip PLAN B 

ÓInnovliéve Ir1dFAduaNsten hebben Zlch aÍpeoijnnlwlyd Da 
op de toekomst. In dam urgente sttuehe goal zij ~t op 
pon B. Zij volpen w long mogelijk met de ne~ cv-ketel 
doem 

00 EXTRA TUD 

2oicrg een reporntíe rmgë Is, s da wode•g voor de 
Mrrbwdeve IndMdualsten Zo krijgt deze groep merk rijd 
om hun meerjarenplan uit te werken en voorberstdende 
maatregelen te tronen Zij verkiezen vervangen boven 
radaroha zodra ze merken dot het op de large termijn 
kostenbesporedis. 

IF'M kus wol von alles bedepion maa wij trekken orrs 
+gen plan wet Wel een beetje met de wat op de rom. 
zodat het wel past in wat de gemeente met deze buurt 
van [dm Is' 

4 TECHNOLOGISCHE KICK 

overwegen von apdee stoot voor deze groep 
dunzomntafd en te bmb4. (de moto woadn het systeem 
is uáontMkkeld) oorai). 

Z@Itvroaserend zijn In enelglebmmefte, nWr zal 
ik wel een kick ven krlgen Nis Nen wel mem een 
tetrvldlo Whe klok den een cits~heldsMCk' 

CP ZUN ALOM 

De ImowRteve mdlNd (sten zijn dom wat betreft een 
ur til &ng op een w-ketel Het bespaart energie en gelden 
het is een stap richting ron het gas of. Het Is een wn-Mn 
situede. 

dome dm )o er riet king nee moet vochtmi )e kim 
rM1p wachten tot stappen In tacMlek m vooruitgang 
wolden gezel. Noor ales vrat je nu m dom, vegen )e el 
terug.' 

OP PROFESSIONEEL: 

kadiw'dómsS 
frestaNateurs de pfafesslaa 
baste na~nk weren 

llqb VOLLEDIG PLAATJE 

De ldeolstiéclré Vóorblaers wapen zich af welke Dlek de 
hybnlde warmtepomp heeft in het wledlget plaatje dat zij In 
hun hoofd hebben. 

WTkwll de ~Mulo energiebesparing realiseren. En in het 
kader ma iet gasvrij maken von waangel dm noot je 
rok niet om zon hybrde regionen Dar loop je het risico 
dat je over pen jour werk wat aders wroet !rebben.' 

«Iig INFORMATIEBRONNEN RAADPLEGEN 

k)eaXstisëhe Voóripoesr nëmén dé[ ÍJtlómopdoek 
te geen maa frdomotle. Dit doen zij door te beien met 
bekenden de dezetfde duazmmheldsovertdging hebben 
Doornoost raadplegen zo het inzamel 

lr•pp•Yk kan in de winter best een tobde ronder cv, dus Ik zal 
tof geen stiel van hebben Ik ga bever gericht uitzoeken 
wat voor om geschikt Is, dan dat Ik ron medaaste 
beslissing treem.' 

♦ EXTRA TUD 

Een érporadé ls wadëN.g orrliÍa[ d2aé grtiepdin meer 
tijd beeft om hun duurzame meerjaerplan uit te vorken. 
Als het echt te koud wordt In huls, zet deze groep pon 
~aken wat reparatie, vetvangen of overstappen. Ze 
Mezen dan vroor tle meest duurzame maatregel de In het 
tijdsbestek en ZIMancfe:e situatie past 

r % 0p cie ponMrg staat perst tsootie, don zohtaponelen 
dm warmtopomp. ocht de w-ketel eerde kapot geen. 
moeten we arp mek Mram een alternatief voor ons plan' 

4111110 SPAARPOTJE 

Deze greep zal hun spoormiti3 bneutten voor [ie reparatie 
of vervanging van de cv-ketev 

U brio spaarpotje Is nu wel leeg m de vemouwkg. We 
W*zulen korvend ins weer wat geld opzij zetten voor 

orgeponde kosten' 

01111111̀  BEKENDE PARTIJ 

Deéz ggrrooep bèIL éen bkeende pártfj,óf121 téparade 
'mmnetlé dat ze Na Na kennen 

Vvla mijn man kwamen m dm het bauwmannetle'. We 
hebben meerdere gehad moa bij beviel ons het meest. 
Mi [vert goed vork m heeft er voel verstand von. Daar 
Mi le dan wel bij blijven.' 

CIP VOORDELIGER 

De Peáistische Afvogers zulen het Norst Mezen voor ` 
een reparatie ais zij denken dat dit voordeliger Is dan een 
verzenging. 

F é j moa ml echt goed kapot gijn, want anders Iaat ik 
hem mpormen' 

41 ONDERHOUDSCONTRACT 
van het moment dat ed w-ketel kttpa gaat, tto de keuze ven reparode of vervangen zal deze groep zich treruepaa op Ma aderhoudseintwcr- Deze groep verhtstA . samen met de 
Dageljkse Weredvemetemas, op experts mals de monteur de langs komt. Dit vertrouwen Is groot omdoe Ze zelf weinig kennis hebben veer de mogeljkheden ram betrekking ta het 
verwarmingssys[mm. 

sn 
`kw hebben een onderMudscoarm[ bij een 
nstaNatíebedrof. Toen de cv-kete( op zijn eind was, 
hebben we hen ook om advies gevraagd' 

OP DUURZAAMHEID 

ór de ItiMg'stiscne Voórtapers staat duurzaamheid ákjd Vwo 
~R da ~egt zvoader in de keuze dan bijvoorbeeld 
kosten Doantrast moet het systeem In het totale 
duurzaanrheldspkn passen. 

Cp KOSTEN $ PERSOONLUK GEWIN 

Dé Réaisl[fcstéi Afwégeis biernge kostenen pasoonók 
gewin in kaart. Ze wegen in oen keuze gemist een 
verwmmingssusteem tegen Iets heel orders. mals 
bijvoorbeeld een nawo badmime[ cd 

7W0 hebben er een Investering war Duet maa het moot 
fok betaalma zijn. Ik ga er zeker niet al mijn 
spaargeld Instoppen. Het moet me ml iet comfort 
opbaren dat Ik rad of het moet beter worden' 

4111111 1 KOSTEN EN PERSOONWK GEWIN 

De Stmdvrasdge Awfmhters brengen kosten én persoonlijk 
g rwIn M kaag, Zadel ZIJ een voordelene keuze kunnen 
=kom 

CP BEVESTIGING DOOR BEKENDE 

gj uIreZe de de Sátazwsdg0 Af~fiters gaan maken' 
hebben zij bevestiging nodig da het daadwerkeljk de 
goede keuze Is. Zij zullen advies wagen bij een bekende. 

OP NIEUW PLAN 

éD Idéiítlstísctél llóoriopers rnokëri eenrit." visntao(r 
pkan, met een nieuwe context Dsak oom een volledige 
warmtepo" of een pdi tkachel om grrsoos te worden 

41 GROENE OPLOSSING 

Dé IdéoNstÍscÁe +hwdopers ïuM'en aáijd po ioeii gáan nok 
sen zo groen mogeljke opbssing 

41111 1110 ONDERAAN LIJSTJE 

De t jbritle wamKëpnop siSa riderdan I lijstje: andere 
aanpassingen In en om het huis hebben nu nog voorrong. 

r Meecol anken m ml fysiek ff~. Ik hou wel 
IN van mistjes Gewom omdat het dan Inzichmtjk is, von 

hoe ziet het eruit Als je het opschrott denk je a toch 
serieuzer over rm dan warxeer je het erover hebt' 

*0 AFWACHTEN 

De Standvastige Afwachten moe even bijkomen von het 
plotseling kapot gaan vod cie w-ketel en alles wat erbij 
kromt kJlken. Do~ vergeet deze groep hot armbod ven 
een nieuws w- kortel In combinatie met een Wtbredlog vrij 
snel 

«P TIPS & TRICKS 

óIdëlist:sc ie V rÍopérs pre 
die dmrzaamheld oak hoor 
Zij zoeken actief noot tips f 
teven )t 

CP ZORGVULDIG WEI 

De Realistische Afvvegers w 
zorgvuldig zijn werk doet H 
kosten aders kiezen ze a 
Na Na de installatie te late 

Cip ERVARING 

De in tialnlie wordt ut[gé 0 
Standvastige Afw moer  
Daze groep stapt gemakkel 
zij niet tevreden rijn, 

Mie na 2 jaar geurden I 
:ketel stuk en dan heb je 
konen, en toen kworel 
)o. dan ga Ik wei maa er 
voer niets en dan heb ] 

A!' 

9% 

weervan A% ge)ntemssoad fe 
Ineen (hybride) 
wamtepomp- 

111 ONDERHOUDSCONTRACT 

De Dagelijkse Weelmerbete alfa; zullen In deze stoppen hetzelfde reageren als de Sátndmsdge ÁfáwcMáe. 
Von het namem dat de w-áetei kapot gaaf tot tle keuze ven reputatie m vervorgen zal deze groep zich bumper, op hun onderhoudscent met Deze groep vertrouwt samen met 
de Stonmestig. Afvochten.:, op ..ouds zocis de monteur de t~ komt. Dit vertromven Is groot omdat Ze zeg veemg kennis hebben ova de nageljkteden met betrekking tot het 
verwaMrlgssgsmeen. Daaramst zoeken zo contact met andere portden de zij vertrouwen m woon zo een goed gevoel bij hebben zoals Iemand uit de kennissenkring of een ledenorganisatie 
wan zij bij aangesloten zijn 

Ik zoo contact zoeken roet Vereniging Eigen Huls. Ik bod ot 2.3 jamr gd m het bemá me 
pnma lt zoo het je echt potloden Het kost lets vm (26 por jaar en)„ Mei het er dtijd 
uil )e belt met wagen m zij kijken of w je kunnen heipen Er zit ook altijd een stukje 
duurzmmhefd In het Limietje.* 

e komen dan macrooren m je hebt gem onderhoudskosten Ik heb een keet 
gemaakt dat de ketel het Met deed op eefste kerstdog. Dan komen ze gelijk en 

hoefde bloem de maerimlkostm te baaien. Het geeft me een veilig gevoel 

'GOEDE SERVICE 

De Dagelijkse Wareneb 
een goede wette. 

4* KOSTEN EN PERSOONLIJK GEWIN 

6e Dagelijkse Wereldvorbetermm bekijken de 
Mrsmntljk gewin 

•Dezef MAKKEWK IN BEWEGING 

gmep (s makFártflk nI beweging (;'krÍjgen wfÍ bé[fet[ 
tourzaamheld, als het gaat om kleine maatregelen. 

(• BEKENDE 
De Dagelijkse Wereklvadmteoors zullen odNes wogen bij 
Iemand uit hun persoonlijks netwerk. 

IS TE VERLEIDEN 

De Dagelijkse wereldirerbeterafr le te verleden tm een mm^° 
dtkeidng ven de w-ketel mits er geld Is. Een lange termijn 
ponning zal ton balpan om In te Eden afat een bijboa 
warmteporro wel voordelen met zich meebrengt zowel 
voor zichzelf dis voor het mdleu. - 
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van de CV-ketels Is de afgelopen 
drle jaar vervangen naar 

aanleiding van een 
verbouwing. 

D.Z. kkxoels geen het 
proces wrier von oen 
—bll.Mrg van een wormeg. 
en de wmwetArgen o",e" 
een hgbnde warmtelamp 
die daarbij komen kaken. 

Dd zijn de stappen b teel 
profes win een wrt.>U M, g 
met een korte uitleg per slap 
ven d0 k nrtroiS. wenn. 1( 

e wem 1,1 11 

Reu stap in het proces wor[tt 
."Igegewn Ine posttiet tle 
impact kam zijn van kortyen 

.a hoe negrxlef rodj.!~t kan zijn van banes. 

D. kleurenrerx.serteren 
vam welko vrmdnyelyderaren 
de kans of hamere rebvmt 
is 

• Elk lype wrningeigeranr 
! InnovOOOve IredividuaAsrOn 
•- beo9stiscte Voorbpers 
.,-, R@oA9tlScta Afwegers 
+• SltlraVoytlg9 AfwaCN.rs 

[_, DOgeA)ksa 
r W.reldzmbetmams 

Zodra een stukehmbel 
Netrukken is, wordt deze 
desh.baffende stuk.hdmr 
waergeg~n met een icoon 
Smkehoktom zijn mtsonm 
of portij.. de ma hepoakde 
ral spelen m (te stoppen ven 
het proces. 

mmn 43% ge9ntern•,s .wd 1 
een thlrb^Nel 
[xrnlap'unp 

waarvan 46% p.ín[er.ss.rutl 
kl een (hgtrc!rk;j • 
rnrntepona. 

-sans 38% gelnteresseenll 
in een (hubnde) wmmtepomp. 

wtrvnn a%gakd.resseerd IB 
• een (ngbdda) _ •rs 
armtBtamp. _tiy t 

.v [arvan iz% gainteressenxd 1 
in am (tlgbdtta) 
v.mntegxma. •.. 

IIIIIP PERSOONLIJKE SITUATIE 

ItOOnint .H Iep )rl rt0 fk1rs00ntdke BlUatge 
wnmdnrt zaal& Ipzzlrgslamnill9nfL Is er 
eon Oontek913g Om de hddlpe wrobg te 
tbmw.sn 

{-q- LATER 

a• krroaitp;izli Wlvkulvi<Sntud•eken 
wmRt llet hlAs MmBt geSCll!kt ltln vrat 
btet ds zy radBr m Nipnkmr M 

Oieck9Cun van Je huls 
(mstala.ix) dat tent 
Hon oat .,g" 
t met heirekking ta 

drxxzaxnheta. 

E4 CIet (nakm wait ma 
hu~ wmmterom, kost en 

wot het OO—t, 

LANTREIS VERBOUWING 

OP PERSOONLIJKE SITUATIE 

Doordat erkti to Cé përsoóntljka sttuátte 
mm~ zoals gezomiltbreldirg. Is er 
een izm1101drg tin de huidgo wankg te 
vertlouvmn. 

{@F DUURZAMER i._ 
Oa kfeótlstlsété Vóórbóèié Ï1ébt•én ons' 
Zetvide am m duurzaam M~,k te 
kAgn De wens om de I11ddi9e woning te 
velduurzman km Berg mnlefdirg zijn. 

♦ PERSOONLIJKE SITUATIE 

Doatdot ei Iets ln dé pmeoórttijka SltutAfe 
wttmdert mat Eoll uil)rel(IlM ter 
een oadekMg om de hu~ tmunng te 

verbouwen. ,.. 

(-• COMFORT .._.• 
De b.hoene Zen e.n mmfortntaler huts 
km een aanleiding zijn om de I.Adlge 
woning te gomt omhouwen. 

CP PERSOONLIJKE SITUATIE 

Esn ómY::rSmg kón 0én umam.rae 
pereaonr:)kesituotie nn. . _  . 1. - 

•• COMFORT 
.T __.-,. -.•..-e...•,....•,....... 

Er km belaefte oan MIOer carrd'mt zbtt 

OP PERSOONLIJKE SITUATIE 

Naar doze Wwp km den vod wWng 
namm~ zijn, tavAE do wndnp 
(g r*Ajkl gedhaoed is. 

.•y.. 
it •rnró'noer 

:ka e 1 
-nang. 

Ontwerp Aonleiding Oriënteren 

m.nmer'. hoe wma 
ds reeervre/uftaobouwM 
renmte wxwamd en vva 
H!n de mopell!khedae? 

Men le aam Raar mot de 
wxbouvmlp beffg en heeft 
poen nijd om om andere 

dingen te denkra. 

♦ PROFESSIONEEL 

DTI evwkad-0 hkpvldunA51@n goon op 
zaak ram Berl pltltosymBl9 parafa. W 
ene gade deug pontAmt. 

Z een gegeven moment gingen 
- vw naaf een t~, alert raat 
Nwwna ON"l „xkgx>ytDom hebben 
r+7 otrz lu" war Ach m aunt hoe ven 
GIBS Iel beste don komen pokken We 
lapben mik onto kteean kram zen" 

DUURZAME VISIE 

Gé klèá@st5é Vaórlópers g&ii óp h 
van hm duurzme viste tewerk. 

1khob eigenlijk twee lslow on 
net pos of m DgMppm aan het 
klemt MIJ kunnen ze rx in leder 9esd 
Net op rokken* 

9 

CP ERVARING & KOSTEN 

De RiriatstiSche Afwepars zofÏen oD m 
gaan of m Oen hij~ warmtepa-
In bun v~ past oom mleng 
palm proem. d~ ~ g to vim 
pegsopftke orrigp'lag mgt of ~ de 
kosten te toop zipt. 

Irilwnngen delen en mMPZBn vragen 
Xis toch wel teel erg belongdjk. Zeker 

rxrldd de hgbdde WINMltepom' em 
_ beetje In de kinderschow en stmt• 

IIIIIP WEINIG 

0e Etàred ii. Afwmhtm oden 
zich wdntg op ondwe portpen aslaat 
zij tel refit aflas zelf doen deden d. 
"rb.Wfg. 

E' Ios op Plet~ zoeken zaagt. 
imkert Met ales past in fr huh rk zee 
voel nado doelen maar raat asos pmt 
teen In dit hals.« 

4 WAT GOED VOELT 
rata gtwp k oD Mék ram 

goad wiet, meestdi tAo vi.. Ook het 
y•rr&gssgstBenl uwatIen tikt wax 
n een gate step. 

Vo hebben overwogen om hier Hoer• 
mwmntng te leggen. Moor tat was 
zo"n prob!pem. Het wee Net geT~cL 
wat enk woo moet gebeuren. Er 
kwamen m wet dingen bij dat m 
dm,trten kttY naex zitten' 

@ qWdt eenadttwp em een bouwpin 
pNNmkt. Df[ km Zegt pedaan kvatkxr . 
d dabn 6en extdne pastijk mdl tien . 
fxCtQeOt d OdNBtlbllreOLL 

4 OVERTUIGEND 

Het ontwerp ámc! prWl.,seomet én 
Omtorgend zjft 

9 rv- keet M'bben we een rotnemer 
'1111, lnenerarnen want ruim non had ne 

lekoen hoe hl vrat de wib.,rM g ma 
de gang W»%hae dat tat de cv,k" 
ande,9 moest.' 

OP DUURZAAM 

VOm ci;kQ0id;ë ié VOwlo0pr0 ;w 
~rep tld het ontwerp duurzaam Is 

het 

, 'AÍheel snel kwamen v a met de vfuug 
roti@ we het Nes gingen ~man. 

Dit Is wel be~ mm je .loet tiler 
(Wjk rota gam kJken Vaar je begint 
met do mbmWng.• 

CIP GOEDE PRIJS 

weili rrio®t voor ëen WBda Dol. 
zijn 

Ïa 

• STAP VOOR 5TAP 

Narde 11AP sela AfwageF9 t N;l 
bobrgdyk d[t la vetti 
(labeurt. 

ng geraseerd 

•We gaan OCht altaar voor stap. 
Anders word le gek' 

O4 GOEDKOOP 
o~,0 moat rerterjk Raadsaap t 
rmfis.ren zift 

Ldo!.n wA er dun Omtmb —~n" 
Xtri! nJ n V.ammn wem het er reet 

nee eeras. Hen lock het vol fijn Ns get 
wnsm km tja balen' 

IIIIP GOEDKOOP 

ontwOrp tngOt érdekk pDetllaOop 1. 
mt1Xs@ren zijn. 

'Dok het ontwerp nethan we ZK 
gemaakt Het Is oen grote kas•mant 
reel Leuk Zen zelf op te ho~ en te 
zen dar je tot km' 

r;emeenxe w11a aa 
mWekJktedmm geeft 
kdamotle ararm[ de 

(hdxide) v.mraapam b 
aam ven een 

Em 9rahk.ut km wgzen op 
duurzame wamt.-InstaiMaee. 

Vergunning 

Q TOT IN DE PUNT)ES 

• 0ir±lrrlovnb.'wÍ.r a1"vldneetlstwl gasre lux 
!n de panties natmaken of wat é.l v: Ilan 
lrai9MRn 0cceptobet is. 

{t V!o da gemeente h bN 1 war een 
n Wgu,.ln9 nlo.t.n a..jM n 0. ~0,4 

dakporren te r.gel.n werst dezeade 
worden niet renar genldokt' 

CP GEMEENTEAMBTENAAR 

De k"Wb.sche Vombpnrs.ereben reet 
naaste boa b9 een geaa.n[sornbtenour 
die meederdd onwent lokale eub,̂  d 
cone Irotattievan Om een om aan nog 
duurzamer huls te rmtsorm. 

00 NIET COMPLEX 

De 41stïsclié Afv éii; s zits lí tc áe 
s~ mmpevn ponnen hebben. Omdat 
zij E~ gefttseslá w~ 

lkR wA• at9ngd fiere stak 
frgewdkkBkkf are is een best~ 
huls hebt. Domom doen ure ases (mar 
stapje wol stapjé.• 

OOP PROBLEEM 

ge 5 MI&Mege k vwnctami lapra soms 
tegen pmblemm run zeis omkddetjka 
afspraken met de buren. Dit wm1t 
b!Áaoibeekl veroorzaakt dom een gebrek 
am penning. 

_o[ was eervr rMalAlke dstxaak 
-oda ze het nanet met mzO parelen 
asos worm. [Raas nagit le men trage 
aam. ~ hebben* 

dlb ERVARINGEN 

Lesbui ll..í Wrwekhw•lóEi[arorx wodgt -. 
'n tin ke9rhssetlkring [om Of lemend . 
aszwing heeft mat het ~Oom~ 
wrguivNngen in deze situatie. Zo hebben 
m een beter beeld ven win ze te ~Men 
Stoot in deze stap. 

Financiën regelen 

oa Nandedfg var rr wgtimttww noet 
wdtim pnepea. Dk km vla en eidid 
T1ygoUlnK txowelepot d bpkbdbepd 
eloen $popqtdd  ' 

Subsidies omtrent 
varanrzaning op hm pad 
loten kmre11(doo Mm id 
armfat- mgt nstagaome). 

Een 19rD0 0 kost 
a m Kef Bole 

OP BEGROTING 

Dé in 0vni'a é i f d )UaTstBn moker, Oen 
begroting mi wtsChltmde scenmo's In 

el. 

rN 9rr*g werk. scenofIft ar 
rumen pt wfmprk Mdutlk km 
schakelen wanneer tat krap vvardt riet 
de beg tin) 

OIP BEREID TE LENEN 

Oé kéln4eft4í¢ lbórbpëra ztln ébreid 
te Ieren wxx het treffen Vul dlru2arte 
maatregelen. 

kie je het enmoerautruul wel nurken 
lxod Ja wel ova (3DODD. Mrt pijn m 
mnelte heb Ik tom een hppntlaek 
g.tangen om de oanpuesbigrn te 
karelen doen' 

.P PLAN 

Dsl ?nn i_n én i• n 5nI Ajn zijn met ha 
Op9mtekje pun 

• IMPACT SUBSIDIE 

Zadrd d@ kbaestl9Cle A8 9gzlen dat 
de kwestming, In eomNrxme dot substd'ae. 
zichzelf terug V~ m een bep~ 
tijd, zijn ze bemiel om ~t te stappen. 

41P IMPACT SUBSIDIE 

MMS~ 
mogelijk gun I~tednp terug zied en 
bApt de grote Imzustenng een barsere bij 
de Standvastige Afwacntem 

419 IMPACT SUBSIDIE 

©e aéhisdé kon wou dé f)gne8jkse 
Wemld~etwam iet julsta middel '-
m 01mOt dit munt km zorg- dat de 
maanegel Nnen de ~1eM snuabe 
pust en ze H.W9 don WI t.ge lesalen om 
een duurzame wereld. 

DB aarnrxikr Bedt een 
grfwte 0011 wel Geil 
e~,ir In emnenotle 
,a tle Imtol ota, ven een 
(nt>onMa)wamaltparp. 

IIII VEEL OFFERTES 

DO AdvfdlKdl$ten Vingen voel 
wrstMlleMO namies om bel ~, 
parelra zodat Ze keuze Hebben en 
asten therrg pïnk9rt'. 

hlAende 

DUURZAME AANNEMER 

Oé 1dáaAs[!xlïé Vaorlópnrsgoon d0 - 
zoek reap een duurtaim amn9rnet de 
ra ni tij hun vide op het gevb!etl ven 
duutnxmlluu. 

CP ONWAARSCHIJNLIJK 

Z9Márrgáëkenl zeg furic[fiagëer't. is 
eeg armstap raaf een rlleM sgsteem 
mgwlxsdgrylspc 

Apparaten mo rag warkan wog 
d^ da is pm wrwAtenrl Hm heeft 
Ook (pita gekast om die gerst re 
gaffiC eren Pr~. ~Part en 
tocuelen kost dek em oe' 

een 
:aan Is te duur 

f'je km mancm pet dwingen dit te 
\d~.a9 hut gek! not hebb.,C 

ONWAARSCHUNWK 

Tamp d. kAnop hicttpr léetC k 
een aNtstaD rotor Ben rivuw ag3[eem 
onnvaor9tll•fgfjk' . 

" «P ONWAARSCHUNWK 

.. ZOhigg tle éketl nnoogg G~ 
' ewg 4wu.fstup ranr em làeuw sgs 

mwtrustilqnllw. 

' 'Eerst was er innam geweest en die 
gd een eoni heatie ven vmerwrwarndrip 
en mantepomp• alleen we hebben de 
otfrxte w* gerod Toen dacNem we )a. 

Offertes oonvrogen 

Uitvoer zelf doen 

IJftW auwtz kon ar wanpa W~ dan 
ami mm~ dan oombnetUt!wwn. 

Si TE VERLEIDEN 

De InmAattpa IndfJtfuMshm Fn • -
niikvw de wlbmM g vr ~bMmnvmr 
urxie.•. muntregelen zodra zij imnken 
let efhciaMOf is en tar extra Gashaft 
Opkwe't 

n. Ja het niet pact dun tab ju W loam 
'•pijl V^ o goat aaa won knar je hele 
Nop OV r~ 9~ ie Yt doll toch cl[ 
hh de rumnet• 

IIP MEERJARENPLAN 

DáIdéaAsttectiê Wálopies Walen aneBër ' 
~Den zetten uit hun memiarenpk9k at 
het op die nemer efhclMrtet km wonen 
gwe~rcL 

Q,•tOm hebben eve 9.Mjk rvt'twarrtllrg koren ant.g(pa. o zR 
dan tom d In de gonvigel' 

CP MOGELIJKHEDEN 

Da iiéo7!afïechë Ifv+opme ukmen Ïgderre 
da vet(taawdng [eg MageHkneden 
tepedauren rtm te s9fdummmeft 

rTadalken Okef dummnre rnmbegeMn 
• dag b in de vaso0p waud tan de 

bouw vYe hebeen nnpedocM pag 
dubbelpbs, dat is vd) oarmad In deze 
tgd' 

OP MOGEWKHEDEN 

De uiRMI.O>itige Atwapf405 
L~ d. verbouwing mg ~rik~ 
tapenkomen om te verduurzamen dm te 
[wie~. 

r-W. hs~ de krlalb Van tot dak 
Vlilre+betera dat wos ook d 28 )cm oud. 

+Are Inudren oN gWaptxen pad m 
z[igefl wat .melder ra. gaar naeten 
na toen mch wen Zen pon doen 

OP TUDL7DKE MAATREGELEN 

0 
zullen ze weak tugen kleding oarak,am ab 
de kazjram worden wrvoregm In pleats 
ven de thermostod hoger zotten 

Verbod 

DewheattFpxmavt 
IeMsnitlnsetink101) 
wshlssNtp, rrdrelf y 
YY9ar ze nep IRR, gt9rrr: 

Al9 re toch a bezkr zin 
mawee.!m shaax: 
om mee te nanen In 

kerN.0 Nna. 

Varia dk punt Aa de 
de kko-S 2arxando 
focussen m d. — -. 
ryihlde ee,W mom. 

sarder mogen 

,).ketel +. 
9+m Not ij 

CIP FOCUS OP M 

Tims de vare 
VOKI zdnng ven[c 

op FOCUS OP vi 

TWr- 19rWirertio12w.  
verduurza ding ven M 

op FOCUS OP m 

lijk nse dBiwrbWow 
wfduurzmning van ht 

-Dat zijn dingen d 
kit. ram kijken. D 
Ik veel Ingrijpende 

OP FOCUS OP M 

tfjd.'n9 dè verhuuVAry 
veaduuizomkg ven N 

1 

UITLOOP 

uibtod k mogetgk pfd 

FOCUS OP VI 

de vet fx 
wan N 

•• UITLOOP 

tptkmp ge m9getjk•t  
Wereklwfb@[etoafe IE 
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von de cv-ketels is de afgelopen drie 
jaar vervangen naar aanleiding 

van een verhuizing. 

Deze kbMrels poef[ 
het ~waar van 
een Verhuizing en de 
omr« pen omtrent een 
ny~ wormterrorro de 
d~ komen kamart 

é 

Per stap In het proces wordt r 
weefgegeven hoe paaltiet de 
-Impact km zijn ver kanen 
en hoe negatief de inpast 
loin zijn ver baldries 

Deltauren representeren 
voor welar wworárgeigenww 
de korre of badere relevant 

Zlldln eelt staketlalder 
babokken ijs, wordt daze 
~betreffende stokehotder 
weerpepewn met een Icoon 
Gmkdotdme zijn pet~ 
of parttlen die een bepaalde 
rd spelen kl de stappen van 
tiet paces. 

woonvan D% geinterass-,d is 
la een (hybnde) 
wamtepomp. ier. 

oe bdaerte am een rieuwe wvMrg pn~ 
Ptt km tef¢ChNerrde redertert hebbon, - 

n 43% Qr`rMefl'SSfe: n 
ar^en(hy,e.97 

14% 

woorvun zrs%ge5nteressnetd is 
In een (hghrtle) • 
wmmmeoomp. 

44°ró 

waarvan 3e% gelnletassmrd Is 
In een (hvbd(o) ~ Mepomp. 

15% 

wa,.cvon 16% gwMeresseed is 
In mn (hybd(le)  wu .• ̀  

rmtepamp. 

Oriënteren Behoefte Don nieuwe woning 

CP PERSOONLIJKE SITUATIE 
DóordoÏ w iets In dê persoonlijke situat•9• 
verandert. zoals gezinsu!tbreidig otnieuwe ' 
baart is e een aanleiding om op zoek te paan 
mar een nieuwe woning 

De Inr ov«iew adviduaAstne denken vroMt 
V Is een geschikt huis nodig mor beet ols zij 
ouder en beperkter zijn 

(OP PERSDONLUKE SITUATIE 

Doordat er lets 1n da persnorrFiké sftíiatle• 
verrrrdert, zoals pezirsW[bfefdrq d nieuwe 
boer, y er sen fmMeldrg om np zoek te poon 
ma een nl~ waring. 

III DUURZAMER 

De deosstisché Voórlopers he bbén als ámbië; 
urn m duurzaam mogelijk te ~. Vetruizen 
nos een duurzamer huis kan sen aanleiding  zijn 
voor een verhulztng. 

«P PERSOONLUKE SITUATIE 

Dmrdót er kits Ïn ëë pérsóonijké sftuótle 
verardeft. zoals gezimuftbreidirg of nieuwe 
boon, is er een aanleidag om op zoek te gaan 
nam een nieuwe ~hing. 

410 COMFORT 

De behoefte sonnee tromfor:abebrthis kan 
een mrdefdng zijn om m te denken over een 
nieuwe woning. 

t00 PERSOONLBKE SITUATIE 
Een mNeidgn kan een verordende persoaMjke 
situatie zijn 

C• COMFORT 

Behoefte aan comfort kna eeó ááknidÍrg ájn 

NOODZAAK 

De Stórrdwstlge Afwóchtme deenkn niet 
ver vooruit en kunnen dooron plotseling 
gemalzmkt zijn m le gaar —hulzen, 

OP PERSOONLIJKE SITUATIE 

Ene ann—Q Mg kan een vërdrvlÁrde p;ómunlijke 
shame zijn— 

,COMFORT 

Bahama ern comfort km son mnlekfing pt , 

#• NOODZAAK 

, De Dagelijkse Woreldvwbéteraors denken 
Met ver wolup en kunnen dooroer plotseling 
g.~-kt zlln m te gen wntdzen. 

LANTREIS VERHUIZING 

Men poot tkdr adedmeh op kerscrnlmfda 
w~ en gaat oveMueel op mok mar een 
omkoop m~ 

Talnds frituren op 
mwpitreeunopl 
grcerrfffnoent 

® 
Vedrwzen isd ., 
gedm ommo.:. 

Bezichtiging(en) 

Na net ~k~ volpen badentltJirpelt De' -
Ilereoort poot verschDende hullen bdtiiken en 
afwegen welke het meest geschikt te, 

Duurzwre 
bezw~ 

9—gd ~d doe 

Oriënterend hypotheek advies 

•weawkreqMseYt adNesdoappnk d 
P•er wan• • hPdaeelmd+ffieur (w&en aa eLadleó 

etc) en w zoeen Ou3beeeaaeevm 
mpksrt.Zrlaawemifvaprdeaumrfase • 
wMwnwampernoeldkdekeuiean 

over teffroipenvwrebeljlat 

wartrtalrartpaldene 
beLadNAna fi 
® :r^ 

somernvaklw von beoken 
_® tatlpeprewdw van gNwrik 

tiCP ENERGIELABELS 

GIJ het selecteren en bezichtigen van Iwfzert letten de lh~eew kdMndmiste goed goed opop 
energlelobels, omdat dit hun stookkosten kan besparen en het dm eomfoftohel warm zat zijn in het 
nieuwe huls. 

OVERWEGINGEN BIJ BEZICHTIGING 

Grootte en loctals iljn brikangdjk biij het jeénteren op en bez(ctthigen ven woningen banaxtasi 
villen ze wel weten wat de leeftijd is ver de huidige cv-ketst 

^Oq> ENERGIELABELS 

BIJ hët selecteren ën 6izichdgen wn'h—é u Íëttén dé M wits sèl é Vóo lopser póéd op lotwwg 
energleklbels, antiut zij het belangrijk NMen dat er niette wel warmte verloren gaat door slechte 

NIET OP GAS KOKEN 

dmistlsche Voorlopers vAAen absduut vlet op gas Imkert ln de toekomst 

«P OVERWEGINGEN BIJ BEZICHTIGING 

Grootte m locatie zlJre bebnpdJk bij het odAMeren op en be.7chtígén ven woningen. Dnaamst 
willen ze wel weten wat de leeftijd is ven de huidige cv-koeel 

«P OVERWEGINGEN BB BEZICHTIGING 

Gróotté en krcuffe zlpl bekxgdjk bij het ór!Lntenre ep én bezichtlgéri ven tawoningén.OaiErnaást 
willen ze wal weten ruit de leeftijd is ver de huidige cv-ketel. 

r2gk als we naar huizen kijken nemen we de leeftijd ver de aanwezige cv wel free, je gaat er 
kwel over node_nkenJ 

OP INVESTERINGEN PRIORITEREN 

Deze gfoep Zd op dit raament nog wal willen ifwesteren 4r !ets waar ze getljk pmfll[ von hebben 

r'Ms )e ergers mg maMmaal een jaar blijft gore niet hrvesteren In iets wat je er pos m vjftien 
  ,.jaar uithaalt In tla Ivan wil Ik rog wel investeren. wnnt daar heb je gefilk plezier 

in OVERWEGINGEN BU BEZICHTIGING 

Grootte en bcath; bekvgrijk blij hetrIë rilste n  ópén bézfchtlgen nwEwningne. Sems lijn er 
veel bezichtigingen nodig, oerdot de huizenmafkt op springen staal 

S;n begeef je je op de huizenmarkt m ga je zoeken. Dan merk je dat het gekkenhuis Is m dat 
Xa op tem open dog vijftig d zestig man op of komt En ais je -s nmdags om half twee langs 

korts, don Is er om negen uur al een bod gedaan God zegen de greep dat ais je een bod doet 
dat je dan de hoogste bent Utelndeljk zijn we wel een jaar bezig geweest 

*P OVERWEGINGEN BU BEZICHTIGING 
..•....V. •,.........,.. _  _».w __.- 

Grintte en bcotie zÍjn hebngdjk alj (iet odenteren op en beztchr'Nan ven woningen. 

OIIP THUISVOELEN 

len In tem woning. Voof dá DgdeAJkse Worektvëíf eterams Fs het belangrijk dat zijiÍdr ttéd 

41P PROFESSIONEEL 

Het Is your Ell bnovatieé Individwlst 
bankrijk tla het pdvl. profaseaneel 
asheat 

De Iroowteve r dualisten gaan' -
op btemet vergelijken wat war soort 
hypotheken er aangeboden worden. Zo 
bepalen zij wat eet beste bij den past 

OIP GEWKGESTEMDEN 

Dé IédaA'scdst•o ovodrpers ngaa op zoekk 
nm1 ervaringen von an)erso, Ze veteen . 
een hypotheekadviseur cie meedenkt 
over veduur7~ng ven het huis. ZIJ Zijn 
nieuwsgierig welke mogelijkheden er zijn met 
betrekking tot subsidie. 

ir Met de werkgroep zaan we avonden fa een 
gebouw en dan gingen we praten over dit 
smart onderwerpen, fret Is leuk tem te zien 
hoe zij over duurmomheid dochten.* 

@IP EXTRA KDSTENPOST 

Elke extra kostentros[ komt lóperop het 
pdorReltenAJsje tot dm het dwdel jk Is hoeveel 
geld er nog over is. 

r. nergiewmruik speelde wel een rd toen we 
It In gesprek gingen met de hypotheek-

advlseur. Ns je groter gom wonen krijgje 
ook een hoger energeverbrufk en worden de 
lasten hoger.  Karaten we dat betalen?' 

*Ip EXTRA KOSTENPOST 

Emngpotheek bfsluitentsbl spannend 
genoeg wor tla Standvastige Af~mer. 
Ele.1. kostenpost zat vooruit waden 
geschoven totdat het duidelijk Is hoewel geld 
of rog over Is. 

dM SUBSIDIES 
De Da,•?Ajksé WéiékNárae[sermr zijn te 
verleiden zodra zij merken welke subsidies 
en andere regelingen er zijn omtrent 
verduurzaming in combinatie fat een 
h~heek. 

Huis Donpossen 

Ilat hufs -2 iost om.YéL 
de fdmMB bewmtsdslAls er vaa vmbo 
moetxmden Dmt dam kbdrels wm n 
klmbels vedrmrvNni- - 

asc i is urn een u nr warmt o 

De mere kosten meen oma lu 
ver Ye1WalMfgebetf1M . is 

Van bod doen tot 
accepteren van het bod 

Jdplk 

welart neten Dutszaan advee d-

mm~ rrtd beaebarp ta w kpetaploape. 

Er ~ een bed vetgeus~ N~ het 
tod te 9aocreptemd wordt de tlypmieek 
geregeld Na de overdnmht b$ de narats; b 
dies officieel geregeld 

IR FOCUS VERHUIZING 

•g t• un wiledfQ op de wrhw 

PIJN DE CAMPAGNE 

De Innovatierv IndhAduáAnstn trebben een plan 
de campagne met betrekking tot besparing. Ze 
hebben hun toekorrstbeeld op eet gebied van 
zelfvoorziening en verduurzaming uitgedacht 

IIP FOCUS VERHUIZING 

Foucs Ilpt nu mged!g op de• .ërhulzfng 

alillia PLAN DE CAMPAGNE 

Hr:Obéó éêrr ptáníÍácámpónge 1i2 
betekking tot duurzoomreld. Ze hebben 
hun toekomstbeeld op het gebied ven -
emgiebmpedag m verduurzamfrig ultgeducht 

Cp FOCUS VERHUIZING 

Focus Age nU wiled9 op de •ed;tnziar 

R FOCUS VERHUIZING 
Foccurr l9t uir V6Q9rip c e wffi zing 

W 'We Zijn overgegaan noor een kleiner huis, vore noesten wel keuzes naken en hadden 
pfoblemen met vergunningen ie ziet m mi dm een gemeente wel fouten maakt, door gaat 
wel heel wel geld ron wrbren' 

Sleutel krijgen 

t•s 

CP FOCUS VERHUIZING 

Fnros tlpÍ w wlIea D  rteiwhtdáng 




