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Geachte heer de Lang, 

 

Met uw brief van november 2018 heeft u (namens SportDrenthe) uw bedenkingen 

kenbaar gemaakt over het afschaffen van de salderingsregeling. Hierbij heeft u 

gevraagd om in de uitwerking van een nieuwe regeling rekening te houden met de 

specifieke situatie waarin buitensportverenigingen en dorpshuizen verkeren. Dit 

aangezien de situatie voor dorpshuizen en sportverenigingen aanzienlijk anders is 

dan voor woningen. 

 

In reactie op uw brief kan ik mededelen dat het Kabinet heeft besloten om, zoals 

ook in mijn kamerbrief van 26 april jl. heb gemeld, de terugleversubsidie niet door 

te voeren. Bij nadere uitwerking is deze subsidie veel complexer in de uitvoering 

gebleken dan in eerste instantie gedacht. Sindsdien hebben wij in nauw overleg 

met verschillende betrokken partijen gewerkt aan een werkbaar alternatief 

instrument voor de omvorming van salderen.  

 

Vanaf 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd, waarbij 

de hoogte van het fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031. 

Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden en zullen naar 

verwachting nog goedkoper worden. Door de geleidelijke afbouw van salderen 

blijven investeringen in zonnepanelen voldoende financieel aantrekkelijk. De 

verwachte kostprijsdalingen van zonnepanelen richting 2030 maken investeren in 

zonnepanelen ook zonder subsidie via de salderingsregeling voldoende financieel 

aantrekkelijk.  

 

Eerder is toegezegd om bij de omvorming van salderen ook te onderzoeken welk 

effect de nieuwe regeling zal hebben op een aantal specifieke doelgroepen in de 

utiliteitsbouw en het maatschappelijk vastgoed. Doordat nu is gekozen om de 

salderingsregeling af te bouwen en niet om te vormen tot een subsidieregeling, 

blijft de situatie voor deze doelgroepen in feite ongewijzigd.  

 

Zij krijgen net als de andere kleinverbruikers te maken met de afbouw vanaf 

1 januari 2023. Bij de nadere uitwerking en doorrekening van de afbouw van 

salderen wordt aandacht besteed aan specifieke doelgroepen, zoals sportclubs en 
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Het streven is om de resultaten in de zomer beschikbaar te hebben.   

 

Over de zelf opgewekte elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken 

of opslaan achter de meter, betalen zij overigens (net als nu) geen 

elektriciteitsprijs, energiebelasting en opslag duurzame energie. Hierdoor loont het 

om direct de zelf opgewekte elektriciteit zelf in eigen huis of gebouw te 

verbruiken. Ik begrijp echter ook dat dit voor sportclubs en buurthuizen op dit 

moment maar in beperkte mate mogelijk is, doordat activiteiten veelal in de 

wintermaanden en de avonden plaatsvinden (wanneer de zon niet schijnt).  

 

Naar verwachting ontstaat er met de afbouw van de salderingsregeling wel een 

markt voor diensten en producten voor de opslag van energie. Om ontwikkelingen 

op dit terrein te stimuleren is er binnen de Demonstratieregeling Klimaat- en 

Energie-innovatie (DEI+) een subsidiemodule ontwikkeld, gericht op het vergroten 

van de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem. Hierin kunnen innovatieve 

pilotprojecten een aanvraag indienen onder meer op het gebied van opslag en 

conversie van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit. Meer informatie hierover is te 

vinden op de website van RVO1.  

 

Op 7 maart jl. heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers 

van SportDrenthe, NOC*NSF, de provincie Drenthe en BOKD over de omvorming 

van de salderingsregeling. Tijdens dit gesprek is gesproken over mogelijkheden 

voor de omvorming van salderen, wat dit zou kunnen betekenen voor sportclubs 

en dorpshuizen, en hoe deze effecten nader onderzocht zullen worden in de 

komende maanden. Dit eerste gesprek zal een vervolg krijgen op donderdag 27 

juni 2019, waarbij ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

aanwezig zal zijn.  

 

Een afschrift van deze brief doe ik toekomen aan de Voorzitter van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Eric Wiebes 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 

                                                
1 https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies -energie-innovatie-topsector-energie/demonstratie-energie-

en-klimaatinnovatie 


