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DE AMBITIE

DE AMBITIE VAN DE

Dutch Heat Pump Association (DHPA)
Om onze ambitie richting te geven en concreter te maken formuleren wij
als DHPA de generieke doelen voor 2020 en 2030 als volgt:
Dit is de visie
van de DHPA

•

2020: bewoners/eigenaren, woningcorporaties, kennisinstel-

over een duur-

lingen, bedrijven en de overheid zorgen voor experimenten

zame energie-

en uitrol van bewezen oplossingen die bijdragen aan ver-

voorziening in de

duurzaming van de gebouwde omgeving;

gebouwde om-

•

2020: door grootschalige voorbeelden is de robuustheid van

geving in 2020 en

de techniek bewezen, en de bekendheid van de technologie

2030. Als de bran-

in alle geledingen een feit;

cheorganisatie voor

•

2030: de gebouwde omgeving is minder afhankelijk van

warmtepompen,

fossiele energie en heeft alternatieven ontwikkeld als econo-

willen wij nadruk-

mische drager.

kelijk bijdragen aan
een 100% duurzame
invulling van de vraag
naar energie voor ruimteverwarming, koeling en
warm tapwater door middel van warmtepompen.
Duurzaamheid betekent
processen van keuzes maken
op een andere manier benaderen.
Als brancheorganisatie hebben
we daarvoor met onze achterban een breed draagvlak om
ontwikkelingen te initiëren, stimuleren en coördineren. De DHPA
ziet verwarming, koeling en warm
tapwater op basis van hernieuwbare
energie met behulp van warmtepompen, als de basis voor comfortabel en toekomstbestendig wonen,
werken en recreëren.
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1 Inleiding
De DHPA heeft met de betrokkenheid van het voltallige bestuur gewerkt aan deze visie op de duurzame ontwikkeling
van onze gebouwde omgeving met warmtepompen.
Om er nadrukkelijk voor te zorgen dat onze inzet in de komende jaren een helder afwegingskader heeft, is deze visie
opgesteld. Geen onnavolgbare toekomstdroom, geen overdreven doelstellingen van een groep bedrijven, maar een document dat heel pragmatisch de inspanningen van de DHPA
relateert aan de relevante thema’s in ons werkveld. We willen
daar energie in steken, waar we zelf concrete invloed op hebben, in de hoop en verwachting dat ook anderen delen in de
opbrengst van ons succes. We zijn een groep gedreven realistische en trotse mensen, duidelijk economisch gedreven,
maar nadrukkelijk ook maatschappelijk betrokken.

CONCREET:
Als DHPA kunnen we het verschil maken als het gaat om
duurzaam wonen, werken en recreëren in de gebouwde omgeving.

2 Globale trends en
positie DHPA
2.1 AANLEIDING
Sinds het midden van de 20ste eeuw heeft onze welvaart
(onder andere door de vondst van aardgas in de jaren ’60)
een sterke vlucht genomen. Onze huizen zijn groter en comfortabeler geworden, een uiting van collectieve welvaartsstijging waar we geen afstand van gaan doen. Het besef
dat deze verworvenheden ook een keerzijde hebben wordt
echter sterker. Begin jaren ‘70 van de vorige eeuw is voor
het eerst op onweerlegbare wijze kenbaar gemaakt dat er
grenzen aan de groei zijn. Sindsdien zijn die signalen sterker
geworden.
We kunnen een 2-tal globale trends onderscheiden die we
hier toelichten:

KLIMAATVERANDERING
De rol van de mens in de verandering van het klimaat was
lang onzeker en discutabel. Het Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) maakte hier duidelijk korte metten
mee; door de mens geproduceerde broeikasgassen dragen
wel degelijk bij aan klimaatverandering. Dit heeft vooral te
maken met ons gebruik van fossiele brandstoffen. Door de

DE DHPA STAAT VOOR:

‘De leidende rol in duurzame en comfortabele
verwarming, koeling en warm tapwater
met warmtepompen,
in de wereld van nu, en morgen’.

toenemende concentraties van CO2 in de atmosfeer warmt
de aarde langzaam maar zeker op.

ENERGIETRANSITIE
Aan het einde van de vorige eeuw constateerden wetenschappers dat de voorraden goedkope olie snel begonnen
af te nemen. En dat gold ook voor andere fossiele energiedragers. We zijn nu ongeveer een decennium verder en het
wordt steeds duidelijker dat het aanbod van gemakkelijk
winbare en goedkope olie de groeiende vraag niet meer
kan bijhouden. Onze autonome energievoorziening door de
gaswinning in Groningen heeft altijd voor een betrouwbare
energievoorziening gezorgd, maar blijkt in toenemende
mate voor lokale problemen te zorgen. Dit zal leiden tot een
versnelde afbouw van de gaswinning, waardoor we nog
meer fossiele energie moeten gaan importeren.
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Daarbij komt dat een groot deel van onze fossiele energie in
toenemende mate uit politiek instabiele regio’s afkomstig is.
Het gevaar daarvan is dat de leveringszekerheid op termijn
onbetrouwbaar kan worden.
Dit zijn dwingende redenen om samen te werken aan een
energietransitie richting een duurzame energiehuishouding.
Tijdens die transitie wordt de afhankelijkheid van een beperkt aantal uitputbare fossiele bronnen omgebogen naar
een energievoorziening op basis van duurzame (hernieuw-

2.3 POSITIE VAN DHPA IN NEDERLAND
Al jaren werken we als brancheorganisatie voor warmtepompen actief aan duurzame energie. Met recht kunnen we
zeggen dat de DHPA behoort tot de nationale en internationale (i.s.m. de European Heat Pump Association – EHPA)
voorvechters op dit gebied. Maar welke ambities en doelen
liggen aan die droom ten grondslag? En hoe kijken wij überhaupt tegen duurzaamheid aan? Bij deze vragen staan wij
stil in het volgende hoofdstuk.

bare), betaalbare en breed beschikbare energiebronnen.
Bijvoorbeeld omgevingsenergie die m.b.v. warmtepompen
voor verwarming, koeling en warm tapwater inzetbaar is.
Een van de meest prangende drijfveren voor een dergelijke
transitie is gelegen in de wereldwijde klimaatverandering
die zich aan het voltrekken is.

2.2 EEN KORTE TOELICHTING OP DEZE
TRENDS
De globale trends zoals hiervoor zijn beschreven kunnen
niet los van elkaar worden gezien. Het ziet ernaar uit dat
de huidige manier van omgaan met energie in onze maatschappij op de langere termijn geen houdbare oplossingen
zal gaan bieden voor deze problemen. We staan daarom aan
het begin van een lastige, taaie, uitdagende, maar ook zeer
kansrijke en perspectiefvolle transitie naar een duurzame
maatschappij.
Daarnaast is het noodzakelijk dat de benodigde energie om
deze beweging te ‘voeden’ duurzaam is. Dus opgewekt met
behulp van hernieuwbare grondstoffen en bronnen als zon,
wind, biomassa, omgevingsenergie (warmtepompen) en
restwarmte.
Overheden hebben een belangrijke rol als het gaat om
het bieden van een kader aan de noodzakelijke duurzame
wijze van produceren en consumeren. Zij kunnen een sterke
bijdrage leveren door vraag naar duurzame energie oplossingen zoals warmtepompen te stimuleren, door bewustwording bij burgers te versterken en door zelf het goede
voorbeeld te geven. Maar ook door duidelijke wet- en regelgeving op te stellen en deze consequent te handhaven.

VISIEDOCUMENT

5

ten) nodig, welke zorgen voor een optimale ontsluiting

3 Duurzame ontwikkeling gezien vanuit
de DHPA:
3.1 HOE WIJ AANKIJKEN TEGEN EEN
DUURZAME ONTWIKKELING
DYNAMISCH KARAKTER

en aansluiting. Daarnaast biedt verduurzaming door
middel van warmtepompen een weg naar structurele
kostenreductie voor ruimteverwarming, koeling en
warm tapwater met een lager risico ten aanzien van
fluctuerende kosten niveaus:

• NATUUR EN MILIEU
	DHPA draagt door het realiseren van haar doelstellingen bij aan een reductie van de CO2 emissie ten ge-

Een ‘duurzame ontwikkeling’ is niet eenduidig te omschrij-

volge van gebruik van hernieuwbare energiebronnen

ven, wat we dan ook niet proberen. Enerzijds is duurzame

in de gebouwde omgeving.

ontwikkeling een normatief begrip. Anderzijds is duurzame ontwikkeling een subjectief begrip. Verschillende
partijen maken verschillende inschattingen bij het maken
van keuzes en wegen die op verschillende manieren. Duur-

• MAATSCHAPPELIJK ASPECT
	De DHPA wil door verduurzaming bijdragen aan een
meer ‘houdbare’ samenleving waarin wij verantwoord

zame ontwikkeling kenmerkt zich door een dynamisch

om gaan met alle energiebronnen. Daarnaast zoeken

karakter. Veranderende opvattingen in de samenleving

wij actief eenbsamenhang zoeken tussen diverse duur-

en het beschikbaar komen van nieuwe technieken leiden

zame energiebronnen zoals zonPV en warmtepompen.

voortdurend tot een vernieuwde invulling van het begrip.
Dat vereist flexibiliteit in uitvoering en in samenwerking.

UITDAGENDE OPGAVE
Juist vanwege de complexe materie zijn wij ons er van
bewust dat het in de praktijk vormgeven aan duurzame
ontwikkeling een uitdagende opgave is. Van belang is
daarbij dat we in staat zijn bij te sturen wanneer er belang-

3.3 AANHAKEN OP BESTAANDE
STRUCTUREN
De DHPA werkt actief samen met een tal van organisaties
waaronder (maar niet beperkt tot):
•	Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE);

rijke vernieuwende inzichten zijn, zonder daarmee met alle

overkoepelende organisatie voor alle organisaties

winden mee te waaien of vast te lopen.

en bedrijven welke actief acteren t.a.v. hernieuwbare
energie
•

Ministerie van Binnenlandse Zaken

•

Ministerie van Economische Zaken

•

Ministerie van Financiën

We zijn onderweg naar een duurzame samenleving. Als

•

Provincies

DHPA vinden wij het belangrijk dat warmtepompen een

•

NGO’s

bijdrage leveren in die trektocht over drie domeinen van

•

Partners in de bouwkolom

duurzaamheid: economie, natuur & milieu en maatschap-

•

Borgingscommissie SER Akkoord

3.2 ONZE STRATEGIE NAAR
DUURZAAMHEID

pelijk aspect. Uitgewerkt per domein zien wij onze bijdrage alsvolgt.

3.4 ONZE AMBITIE EN DOELEN

• ECONOMIE

Om onze ambitie meer richting te geven en concreter te

	De DHPA streeft naar een bijdrage aan de economi-

maken formuleren wij hier onze doelen voor 2020:

sche groei en werkgelegenheid. Om deze economische
ambities invulling te geven, zijn onder andere een
goed functionerende economie, een ‘level playing

•	Bewoners, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties
en de overheid zorgen voor concepten en uitrol van

field’ voor bedrijven en een infrastructuur (energienet6
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bewezen oplossingen met (tenminste) behoud van
comfort en gezondheid, die bijdragen aan het slim omgaan met (hernieuwbare) energie. Partijen weten elkaar
te vinden en werken samen aan oplossingen;
•	De gebouwde omgeving moet meer onafhankelijk
worden van fossiele energie en heeft serieuze alternatieven al geruime tijd beschikbaar;
•	Wij stimuleren nadrukkelijk de toepassing van warmtepompen bij consumenten.

4 Maatschappelijk
fundament onder
duurzaamheid
Een eerste zichtbare stap naar een volledige verduurzaming van verwarming, koeling en warm tapwater in de
gebouwde omgeving in 2050 is alleen haalbaar als ook de
maatschappelijke wil en daadkracht daartoe aanwezig is.
Als brancheorganisatie onderkennen we dit nadrukkelijk.
Daarom staan we hier stil bij de basis waarop naar onze
mening de beoogde duurzame ontwikkelingen met warmtepompen moeten gaan plaatsvinden.

4.1 VOOR, DOOR EN MET MENSEN
In de eerste plaats is duurzaamheid voor, door en met
mensen. Voor ons staat daarom voorop dat we veel waarde
hechten aan het sociale en economische welzijn van iedereen, het maatschappelijk fundament onder ons engagement als brancheorganisatie.
Voor het imago van warmtepompen is het van groot belang dat er geen concessies worden gedaan aan het geleverde comfort, energetische prestaties en betrouwbaarheid van de gebruikte techniek.
In de afgelopen jaren is gebleken dat de problemen en
kansen van warmtepompen in de markt continu aan verandering onderhevig zijn. Dat blijft grote aandacht en steeds
nieuwe samenhangende oplossingen vragen van onze
organisatie.

4.2 DUURZAME KEUZES DOOR
ENTHOUSIASME EN ZICHTBARE
RESULTATEN
Duurzame ontwikkeling is een andere benadering in processen van keuzes maken. Een belangrijke schakel naar
een duurzame woning- en utiliteitsbouw wordt dan ook
gevormd door het gedrag van mensen en door de keuzes
die daaruit voortvloeien: het belang van duurzame keuzes
moet tussen de oren zitten bij alle partijen.
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daarom actief in op een strategie die gericht is op duur-

CONCREET ZICHTBARE VORDERINGEN IN
DE DIRECTE LEEFOMGEVING

zame, robuuste keuzes.

Duurzaamheid zoals we dat voor ogen hebben zal bijdra-

Zonder de wijsheid in pacht te willen hebben, zetten wij

INFORMEREN, INITIEREN, COMMUNICEREN, ENTHOUSIASMEREN

gen aan continuïteit van de hoge kwaliteit van leven binnen onze maatschappij. We streven naar meer scholingsmogelijkheden en werkgelegenheid. Ook streven wij naar

Bewustwording ligt ten grondslag aan het maken van

geldbesparing voor een huurder/eigenaar-bewoner door

duurzame keuzes. Het gaat om gedragsverandering achter

een verbeterde energieprestatie van zijn of haar woning/

de voordeur. Inzicht in de consequenties van keuzes op an-

gebouw, met daarbij een verhoogde kwaliteit/comfort

dere plaatsen in ketens is daartoe essentieel. Dit noemen

van wonen. Deze resultaten zullen zeker enthousiasmeren

we bewustwording. Kennisoverdracht en communicatie

wanneer deze duidelijk zichtbaar zijn.

zijn bij uitstek manieren om deze bewustwording te bevorderen. Onderwijs en educatie in de branche zijn belang-

VIEREN VAN BEHAALDE SUCCESSEN

rijke instrumenten.

Als DHPA willen we zichtbaar maken hoe goed de warmtepomptechnologie daadwerkelijk is door succesvolle

Kennisoverdracht en communicatie moeten gericht zijn op

toepassingen. In zowel grootschalige toepassingen (bijv.

praktische verduurzaming en bijdragen aan participatie en

hoogbouw Rotterdam) tot en met individuele woningen

sociale cohesie. Hierbij moet aandacht zijn voor de speci-

(verspreid in geheel Nederland).

fieke wensen, leefstijlen en kenmerken van diegenen die
we willen bereiken.

4.3 MOMENTUM

Enthousiasme is een belangrijke voorwaarde om over de

Uit het bovenstaande blijkt dat - alleen als we samen met

volle breedte mensen aan te zetten tot duurzaam hande-

eigenaar/bewoners, eindgebruikers, woningcorporaties,

len en zo het maatschappelijk momentum te versterken.

bedrijven en instellingen samenwerken aan verduurza-

Dit enthousiasme ontstaat en groeit met het beleven van

ming - wij samen succesvol kunnen zijn. Om dit momen-

duurzaamheid en door te ervaren wat het een ieder ople-

tum te creëren en te onderhouden moeten we werken

vert in termen van energie, comfort en kosten/baten. Het is

aan concrete doelen met zichtbare en enthousiasmerende

daarom belangrijk dat duurzaamheid op microniveau voor

resultaten, gekoppeld aan een eenduidige en sterke con-

iedereen zichtbaar wordt.

sistente communicatie.

INSTRUMENTEN
Om kennisoverdracht en enthousiasme te genereren hebben we een aantal specifieke wegen in beeld:

DUURZAME ONTWIKKELINGEN ETALEREN
We laten zien en horen welke duurzame ontwikkelingen
gaande zijn in het land en vooral wat deze opleveren. De
beoogde ontwikkelingen worden zoveel mogelijk meetbaar opgesteld, zodat de resultaten eenduidig en helder
gecommuniceerd kunnen worden en een vast onderdeel
vormen binnen de bestaande communicatiekanalen.
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5 Speerpunten
binnen de DHPA

Het is van groot belang dat met de eerste ‘grootschalige

We weten nu wat onze ambities zijn en op basis waarvan

5.3 ROBUUST

we dit willen bereiken. Maar waar zetten we concreet op
in, wat gaan we realiseren? In dit hoofdstuk geven we aan
welke we prioriteiten kiezen, wat dit inhoudelijk betekent
en welke perspectieven het biedt. Deze perspectieven zijn
veelal gericht op de langere termijn, dus richting 2020 en
2030.

ervaring’ er een positieve robuuste attitude achter blijft.
Daarbij moet nadrukkelijk het comfort (t.a.v. verwarming,
koeling en warm tapwater) worden gerealiseerd.

De warmtepompinstallaties die worden aangeboden, moeten de toets der kritiek ruimschoots doorstaan ten aanzien
van een betrouwbare combiketel.
Met de gebruikte componenten en de geleverde installatie, mag de gebruiker dezelfde degelijke robuuste installatie verwachten als men van een combiketel gewend is.

5.1 ENERGIE
Al jaren werken we actief aan duurzame energie in de gebouwde omgeving.
De DHPA timmert hiertoe actief aan de weg.
Onze activiteiten richten zich op de volgende doelen:
•

Lager energiegebruik op basis van de Trias Energetica;

•	Creëren van een comfortabele en gezonde omgeving
voor wonen, werken en recreëren;
•	Voorzieningszekerheid: vermindering van de afhankelijkheid van fossiele bronnen uit instabiele gebieden
voor burgers, bedrijven en instellingen;
•

Gebouwde omgeving, energie: besparing en innovatie;

•	Substantiële energiebesparing in de woningbouw en
utiliteit;
•	Ontwerp met partijen een ‘duurzaamheidsarchitectuur’
voor de gebouwde omgeving.
		

ZONNE-ENERGIE
Warmtepompen ‘hebben iets’ met zonne-energie, niet
sinds vandaag, niet sinds gisteren maar al veel langer.
Hiertoe de samenwerking meer structureel opzetten en
uitrollen.

5.2 COMFORT
Voor het leveren van warmte en warm tapwater, zijn warmtepompen nog onvoldoende bekend onder het brede publiek in vergelijking tot de ‘robuuste combi-ketel’.
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6 Partijen, rollen en
verwachtingen

te geven. Meerdere stakeholders zijn actief betrokken bij

Duurzame ontwikkeling is een proces dat alleen kan slagen

De ambities die zijn verwoord in deze visie kunnen ab-

wanneer alle betrokken partijen er de meerwaarde van

soluut niet door één enkele brancheorganisatie worden

inzien en op basis daarvan meewerken. Warmtepompen

gerealiseerd. Maar, we kunnen ons wel een bijdrage in de

hebben hier beslist een belangrijke rol te vervullen. Maar

volgende rollen voorstellen:

wij kunnen en willen het niet alleen doen. In de komende

de totstandkoming van deze visie.

6.2 ROL VAN DE DHPA

zelf weggelegd ziet en wat van de overige betrokkenen

REGISSEREN
VOORTREKKERSROL

verwacht wordt. De rollen van de overige partijen zijn

De DHPA neemt in de initialisatie van ontwikkelingen het

mede tot stand gekomen op basis van overleg.

voortouw, wij stellen de voorwaarden. Wij maken de eerste

paragrafen geven we aan welke rollen de DHPA voor zich-

stap door duurzame concepten te formuleren en te com-

6.1 WERKEN AAN DUURZAAMHEID

municeren, en wij zorgen ervoor dat projecten door de
individuele bedrijven daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Om de visie van de DHPA te verwezenlijken willen wij als
volgt aan het werk gaan.

INTEGRAAL & INNOVATIEF WERKEN

INITIËREND
Wij hanteren als uitgangspunt:
‘denken, durven, doen!’

Het zoeken naar een evenwichtige balans en het afwegen
van verschillende belangen vergt een integrale benade-

De DHPA initieert het wegnemen van drempels die het

ring, waarbij in een vroeg stadium van beleidsvorming of

grootschalig gebruik van warmtepompen in de weg staan.

projectontwikkeling gebruik wordt gemaakt van kennis en

Doordat de warmtepomp veelal als substituut van een

inzichten van warmtepompdeskundigen. Dit is vooral van

combiketel wordt toegepast, ondervinden we daarbij veel

belang omdat werken vanuit duurzaamheid soms vraagt

hinder van het low-cost imago van deze techniek.

om vernieuwende benaderingswijzen, concepten en instrumenten. Werken aan duurzaamheid is een leerproces

REGIEROL

waarin ruimte is voor experimenten en de bereidheid om
gebaande paden te verlaten.

•	De DHPA neemt én houdt het initiatief met warmtepompen;

FLEXIBEL SAMENWERKEN

•	De overheid met de exclusiviteit t.a.v. regelgeving,

In zo’n gezamenlijk leerproces zijn ‘flexibiliteit’ en ‘samen-

maakt zich sterk voor het wegnemen van belemme-

werken’ sleutelwoorden. Duurzaamheid kan niet anders

ringen zoals beperkende maatregelen, al dan niet in

worden vormgegeven dan met interne en externe partijen.

samenwerking met provincies en gemeentes;
•	Wij realiseren ons dat wij alleen geloofwaardig zijn als

EXTERN

wij zelf het goede voorbeeld geven. Vanzelfsprekend

Samenwerking vanuit de DHPA met andere partijen zoals

behoort bij dit meerjarige proces een gedegen strate-

marktpartijen, kennisinstituten en maatschappelijke or-

gisch communicatiebeleid. Hiervoor moet een strate-

ganisaties, is essentieel voor het mobiliseren van kennis,

gisch communicatieplan worden opgesteld.

het verzamelen van gegevens en het verbreden van het
draagvlak voor warmtepompen. Wij zetten daarom actief
in op het ontwikkelen van activiteiten om samenwerking
met en tussen verschillende partijen te faciliteren en vorm
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SAMENWERKING
De DHPA is actief op het vlak van strategische samenwerking op verschillende niveaus: provincie, rijk, Europa en

7 Uitvoeringskader

‘verduurzaming gezinde’ gemeentes. Maar ook bottum-up
via www.warmtepompplein.nl, voor bevolking, bedrijven

Hiervoor hebben wij beschreven wat onze generieke am-

en instellingen.

bitie is en welke doelen wij nastreven als het gaat om duurzaam wonen, werken en recreëren.

FACILITEREN
De DHPA faciliteert de leden bij het realiseren van de
individuele doelstellingen in lijn met het oppakken van
collectieve taken welke deze doelstellingen dichterbij moeten brengen (zoals regelgeving, roadmaps).

BELEID
De DHPA zorgt voor een bijdrage aan een consistent (overheids)beleid voor de lange termijn zodat de risico’s van
duurzame investeringen beperkter blijven.

6.3 ROLLEN VAN ANDERE PARTIJEN
Wij stimuleren andere partijen in de bouwkolom om hun
verantwoordelijkheden nemen als het gaat om duurzaamheid. Landelijke en decentrale overheden, collega brancheorganisaties, netbeheerders, NGO’s etc.
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www.dhpa-online.nl

www.bdho.nl

