
31 374 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de
Gaswet ter verbetering van de werking van de
elektriciteits- en gasmarkt

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2009

In de brief van 11 maart 2009 aan uw Kamer (Kamerstukken 31 374, nr. 35,
vergaderjaar 2008–2009) heb ik u geïnformeerd over de beoogde invulling
van de subsidieregeling voor bezitters van een warmtepomp in verband
met de introductie van het capaciteitstarief. Na overleg met uitvoerder
SenterNovem en een vertegenwoordiging van de warmtepompen- en
installatiebranche is de regeling inmiddels definitief vormgegeven. De
subsidieregeling zal op korte termijn worden gepubliceerd in de Staats-
courant. Begin september zal de regeling worden opengesteld voor
aanvragen van bezitters van een warmtepomp. Hierbij stel ik u van de
inhoud van deze regeling op de hoogte.

In de brief van 11 maart wordt gesproken over het piekregelsysteem als
de maatgevende oplossing en zouden alleen deze investeringen als subsi-
diabele kosten worden vergoed. Uit nadere analyse blijkt echter dat per
situatie in een woning met een warmtepomp de meest geschikte oplos-
sing dient te worden bezien. Tevens is gebleken dat het overgrote deel
van de warmtepompbezitters kan volstaan met eenvoudigere en goedko-
pere oplossingen dan het eerder genoemde piekregelsysteem.

Om recht te doen aan deze verschillende oplossingen, verbreed ik de
subsidieregeling zo dat de verschillende technische oplossingen – naast
het piekregelsysteem – voor subsidie in aanmerking komen. Ook de nood-
zakelijke installatie en elektricienwerkzaamheden komen voor subsidie in
aanmerking.

De investeringen dienen wel nog steeds direct gerelateerd zijn aan de
warmtepomp en/of de elektriciteitsaansluiting van de warmtepomp-
bezitter, en dienen nodig te zijn om de doorlaatwaarde te kunnen
verlagen. Zoals in mijn vorige brief aangekondigd is het maximum
subsidiebedrag 400 euro. SenterNovem voert de subsidieregeling uit.
Onderdeel van de uitvoering is een communicatietraject gericht op de
warmtepompbezitter voor het identificeren van de juiste oplossing. Ook
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de installateur of monteur kan de warmtepompbezitter van advies voor-
zien over de juiste maatregelen.

Ik ga ervan uit dat ik met deze regeling afdoende aan de wensen van uw
Kamer tegemoet kom, conform de brief aan uw Kamer van 11 maart 2009.

De minister van Economische Zaken,
M. J. A. van der Hoeven
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