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Grootouders voor het Klimaat:  
“Kabinet, ontmoedig aanschaf warmtepomp niet!” 
Wij hebben met waardering kennis genomen van het Kabinetsplan om burgers te 
compenseren voor de hoge energiekosten. In het aangeboden Prijsplafon signaleren wij 
een fors financieel knelpunt voor de groeiende groep bewoners die voor hun 
huisverwarming over gestapt zijn van de gasketel op een (hybride) warmtepomp. 
Hierdoor frustreert het kabinet onbedoeld haar eigen klimaatbeleid om het gasgebruik te 
beperken.  

In het voorgestelde Prijsplafon gaan bewoners met een warmtepomp veel meer betalen voor de gebruikte 
elektriciteit boven de 2.900 kWh  en 1.500 m3 gas.  

Waar wringt de schoen?  
Een warmtepomp gebruikt veel minder of helemaal geen gas, maar juist wel veel meer elektriciteit.  In 
energetisch opzicht is dit positief: het bespaart per saldo veel gas. Dit is juist maatschappelijk zo gewenst!  

Daarom stellen wij aan het Kabinet voor dat bewoners met een warmtepomp hun extra 
stroomverbruik mogen verrekenen met het bespaarde gas.  

Als het kabinet dit niet zou toestaan vrezen wij dat mensen ontmoedigd zullen worden om van gasketel 
over te stappen naar een (hybride) warmtepomp. Terwijl nota bene het Kabinet  burgers toe op roept.  

Grootouders voor het Klimaat 
“Wij maken ons ernstige zorgen over de wereld waarin onze kleinkinderen zullen leven ten gevolge van de 
opwarming van de aarde. Dit leidt, indien de overheid niet de hoogste prioriteit geeft aan de reductie van 
de uitstoot van broeikasgassen, tot een klimaatcrisis, die o.a. gekenmerkt wordt door hittegolven, extreme 
droogte, bosbranden en overstromingen, verwoestende stormen, misoogsten in meerdere wereldregio’s. 
Een en ander leidt tot steeds meer (klimaat)vluchtelingen. Wij willen daarom zoveel mogelijk grootouders 
en andere senioren mobiliseren om zich bij ons aan te sluiten en/of mee te werken om met verenigde 
stem invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke 
organisaties. Wij zijn een schakel in de internationale beweging van Grootouders voor het Klimaat.” Voor 
nadere informatie: lees onze visie. 
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Voor meer informatie.   
Grootouders voor het Klimaat, Philip Beekman, tel. 06 502 666 90, philip@pbeekman.com 

pers@grootoudersvoorhetklimaat.nl
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