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Geachte heer Wiebes, 

 

 

 
 

 
 

In de Kabinetsreactie beleidsevaluatie Investeringssubsidie Duurzame 

Energie (ISDE) van 12 november kondigt u een aantal wijzigingen met 

betrekking tot de Investeringssubsidie Duurzame Energie aan.  

 

Één van de wijzigingen heeft betrekking op nieuwbouwwoningen 

waarvoor de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is aangevraagd. 

Voor deze woningen geldt dat er na 1 januari 2020 geen gebruik meer 

kan worden gemaakt van de ISDE-regeling.  

 

Veel nieuwbouwkopers voelen zich overvallen door deze plotse 

wijziging, slechts 6 weken voor het einde van de regeling.  

 

Projectontwikkelaars en woningeigenaren hebben bij de keuze voor een 

duurzame installatie in de nieuwbouwwoning rekening gehouden met de 

subsidie. Deze subsidie valt nu ineens weg, waardoor nieuwbouwkopers 

zich  geconfronteerd zien met een flinke kostenstijging dan wel met de 

projectontwikkelaar in onderhandeling moeten over wie de extra kosten 

moet betalen.  

 

Daar komt nog bij dat tussen het moment van tekenen van een koop-

/aannemingsovereenkomst en de daadwerkelijke oplevering van de 

woning gemiddeld zo’n 1,5- 2 jaar zit. De PFAS- en stikstofproblematiek 

heeft voor een deel van de bouwprojecten extra vertraging opgeleverd.  

 

Ook is een deel van de woningen waarvoor de omgevingsvergunning op 

of na 1 juli 2018 is aangevraagd alsnog aangesloten op het aardgas, 

gezien de destijds gegeven uitzonderingsmogelijkheden.  
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De vereniging wordt over het onverwacht schrappen van de subsidie 

voor warmtepompen opvallend vaak gebeld en gemaild door leden. Zij 

uiten hierover hun ongenoegen en spreken van een onbetrouwbare 

overheid.  

 

Door uw besluit om onverwacht en op zeer korte termijn de subsidie op 

warmtepompen bij nieuwbouwwoningen af te schaffen wordt een deel 

van de nieuwbouwkopers volstrekt onnodig benadeeld.  

 

Vereniging Eigen Huis verzoekt u dan ook te overwegen uw besluit aan 

te passen. Dit kan bijvoorbeeld door voor nieuwbouwkopers die een 

koop-/aannemingsovereenkomst hebben afgesloten voor 1 januari 2020, 

waarbij de technische beschrijving, bestek, meerwerklijst of brochure 

melding maakt van een installatie die valt binnen de ISDE regeling, 

alsnog recht te geven op de subsidie.  

 

Daarnaast moeten nieuwbouwkopers die een woningen hebben gekocht 

waarvoor de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is aangevraagd, 

maar die alsnog zijn aangesloten op aardgas, recht houden op toegang 

tot de ISDE regeling, ook na 1 januari 2020.  
 

Tenslotte 

Indien gewenst zijn we graag bereid ons verzoek  toe te lichten. 

 
Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

Cindy van de Velde 

Algemeen directeur 

 

 

 


