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Geachte Voorzitter,
In de Comptabiliteitswet 2016 is bepaald dat subsidieregelingen een vervaltermijn
van maximaal vijf jaren bevatten. De subsidiemodule Investeringssubsidie
duurzame energie (hierna: ISDE) van de Regeling nationale EZK- en LNVsubsidies, die op 1 januari 2016 in werking is getreden, bevat om die reden een
vervaldatum van 1 januari 2021. In overeenstemming met artikel 4.10, zevende
lid, van de Comptabiliteitswet 2016 leg ik de regeling die strekt tot wijziging van
genoemde vervaldatum bij dezen aan u voor en zal ik deze regeling niet eerder
vaststellen dan 30 dagen na verzending van deze brief.
De ISDE beoogt de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat
daarbij met name om relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen
maken van de exploitatiesubsidie die wordt verstrekt op grond van het Besluit
stimulering duurzame energieproductie (SDE+). Ik ben voornemens de
vervaldatum voor de ISDE te verlengen met vijf jaar, tot 1 januari 2026.
Uit de evaluatie van de ISDE is gebleken dat de ISDE conform de doelstellingen
wordt ingezet voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame
energie, dat door de ISDE gesubsidieerde projecten een bijdrage leveren aan
duurzame energieopwekking en dat de ISDE een toegankelijk subsidie-instrument
is (Kamerstuk 31 239, nr. 306). Mede dankzij de toegankelijkheid wordt een
substantiële bijdrage geleverd aan het gebruik en de productie van duurzame
energie.
De ISDE richt zich op dit moment op het subsidiëren van de aanschaf van
kleinschalige warmtepompen en zonneboilers. In het Klimaatakkoord is
afgesproken dat de ISDE zal worden gecontinueerd en zal worden verbreed door
toevoeging van isolatiemaatregelen voor particuliere koopwoningen. Over mijn
voornemen om de ISDE te continueren en verbreden heb ik u eerder geïnformeerd
met mijn brief van 12 november 2019 (Kamerstuk 31 239, nr. 306) waarmee ik
de evaluatie van de ISDE aan uw Kamer heb aangeboden.

Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat
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