
Projectgroep Biomassa & WKK

SDE 2009

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie
uitgevoerd door SenterNovem
in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. 

7 mei 2009
Jan Bouke Agterhuis



Beleidskant SDE

• Jan Bouke Agterhuis, projectadviseur Senternovem
betrokken geweest bij MEP/SDE:
– Bepalen WKK-rendementen (grootschalige wkk)
– Ontheffingen (renovatie, uitbreiding en gehele vervanging)
– Budgetramingen MEP
– MSK-toetsen
– Aanloop SDE, advisering categorieën en uitvoeringsaspecten
– Uitvoer SDE2008, team biomassa



Doel en achtergrond SDE

• September 2007 werkplan Schoon & Zuinig:
– 30% minder broeikasgassen in 2020
– 20% duurzaam energiegebruik in 2020 (10% in 2010) 
– 2% energiebesparing per jaar 

• SDE is de motor van “Schoon & Zuinig” 
• SDE is een programma van EZ, de opvolger van de MEP
• SDE heeft betrekking op de productie van hernieuwbare 

elektriciteit en hernieuwbaar gas en WKK
• Níet in de SDE: warmte en opslag CO2  



Voorbeeld: 
Systematiek en terminologie: Subsidieontwikkeling 
bij een basisbedrag van 80 €/MWh en basiselektriciteitsprijs van 
40 €/MWh



SDE 2009

• Subsidiebudget per categorie
• Subsidiebedrag per categorie
• Heldere duurzaamheidscriteria

– Nog geen certificeringsysteem van kracht (NTA8080)
– Daarom ook in 2009 strak afgebakende categoriën 

• Hernieuwbare elektriciteit en groengas
– Warmtestaffel
– Waterkracht
– Grootschalige Zon PV-systemen
– Zon-PV, SDE over alle opgewekte kWh-en (dus ook over eigen verbruik)

• Emissie-eisen
– Geen specifieke eisen meer, aansluitend bij van kracht zijnde BEES



Verdeling 2009
2008 2009

[MWe] [MWe] opmerking

Wind wind op land                503              830  

wind op zee               450 openstelling eind 2009

Zon > 0,6 kWp en <= 3,5 kWp                  18    

> 0,6 kWp en <= 15 kWp                 15  

> 15 kWp en <= 100 kWp                   5  

Biomassa, elektriciteit stortgas / AWZI / RWZI                    8                  5  geen warmtestaffel

(co)vergisting                   45  ca. 50  warmtestaffel

GFT-vergisting  warmtestaffel

Vast < 50 MWe  warmtestaffel

Vloeibaar < 50 MWe   warmtestaffel,alleen dierlijke oorsprong /  reststromen

Overig vergisting (VGI)   geen warmtestaffel

AVI                  73                57  rendementsstaffel

Waterkracht < 5 meter                  13  

> 5 meter                    7  

     [Nm3/uur]  [Nm3/uur]  

Biomassa, gas stortgas / AWZI / RWZI             1.217           2.201  

covergisting              1.458  ca. 5.000  

GFT-vergisting  

Overig vergisting (VGI)   



Warmtestaffel



Nuttige aanwending van warmte

• GVO-regeling
• Publicatiedatum: 16 maart 2009
• Deel van de uitvoering ligt bij CertiQ

• Meetrapport op maandbasis
• Warmtepremie versleuteld in kWh-vergoeding 

elektriciteit
• Welke warmte geldt wel als nuttige warmte:

• Gebouwklimatisering
• Tapwater
• Industriële processen en tuinbouwkassen
• Koeltoepassingen
• Warmtedistributienet



• Welke warmte geldt niet als nuttige warmte:
• Stoomturbine of ORC voor Elektriciteitsopwekking
• Aardgasexpansie
• Drogen/verwarmen inputstromen
• Drogen van eindproducten (vb digestaat)
• Rookgasreiniging en waterzuivering
• Verwarmen van de installatie zelf

• Toezeggen van SDE-subsidie:
 op basis van verwachte warmte aanwending, 
ruimhartig

• Uitkeren SDE-subsidie:
 op basis van gemeten en geleverde nuttige warmte



Voorbeeld covergisting
Bij een elektrisch rendement van 35%

Vanaf [MJ/kWe] Tot [MJ/kWe] Basisbedrag
[EUR/kWe]

Thermisch 
rendement

0 0,25 0,152 0 – 2 %
0,25 0,5 0,155 2 – 5 %
… …    

1,75 2 0,174 17 – 19 %
2 onbepaald 0,177  19 %



Toekomst SDE

• Warmtekrachtkoppeling
– Apart besluit van de minister volgt nog 

• Grootschalige bij- en meestook
– Heeft aandacht, rond 2013 afname van MEP-aandeel 
– Apart besluit van de minister volgt nog

• Wind op zee
– Openstelling aangekondigd voor eind dit jaar 

• Duurzaamheid biomassa
– Streven naar invoer in 2010



Duurzaamheid van biomassa

• Nu nog geregeld door:
–  uitsluiting van “verdachte” NTA codes
– Duurzaamheidrapportage van de ingezette biomassa: 

naming & shaming op www.senternovem.nl/sde
• NTA8080:2009

– Gebaseerd op Cramer-criteria 
– Publicatiedatum: 1 maart 2009
– Nader uitwerking dit jaar, actie SenterNovem in overleg met 

marktpartijen 
• Streven naar invoer 2010
• Verwacht: EU-directive voor vaste biomassa
• Gepubliceerd: EU-directive voor vloeibare biomassa 



Andere subsidieregelingen

• EnergieInvesteringsAftrek 2009
– Biogasopwaardeerinstallatie
– WKK gestookt op biomassa
– Nettovoordeel circa 12% van de investeringskosten
– helpdesk (038) 455 34 30

• MIA/Vamil 2009
– Beperkt toepasbaar
– helpdesk (038) 455 34 80 

geopend van 8:30 uur tot 12:30 uur. 



• Groenbeleggen
– Elektriciteitopwekking uit schoon hout

• Regionale regelingen
– vb. Waddenfonds



Oproep

• Maak initiatieven en knelpunten vroegtijdig bekend aan 
SenterNovem:

• Zodat SenterNovem een goed advies aan min. Economische 
Zaken kan geven voor:
– categorie indeling
–  budgetverdeling



Bedankt voor uw aandacht

Meer informatie kunt u vinden op:

www.senternovem.nl/sde

www.minez.nl/Onderwerpen/Energie/Duurzame_energie/SD

7 mei 2009
Jan Bouke Agterhuis
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