Kamerleden spreken zich voor en tegen afbouw van salderen uit:

'Huidige salderingsregeling inhoudelijk
goed verdedigbaar'
Minister Kamp kondigde in de zomer van 2014 aan dat de huidige salderingsregeling
ten minste tot het jaar 2020 blijft. In 2017 vindt een grondige evaiuatie plaats. Vanaf het jaar
2020 denkt minister Kamp aan een 'nette overgangsregeling'. Achter de schermen werken
diverse stakeholders, waaronder Holland Solar en de stichting Zonne-energie Ondernemers
Nederland, sindsdien aan voorstellen voor een overgangs-regeling. Maar wat vinden de
Tweede Kamerleden eigenlijk van dit dossier? Solar Magazine maakt een rondje langs de
velden en spreekt met vrijwel alle energiewoordvoerders van de verschillende Kamerfracties.
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