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Doel van de presentatie

• Filosofie achter wijziging in de SDE-regeling

• Belangrijkste verschillen tussen SDE en SDE+

• Uitwerking bio-WKK in de SDE+
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Filosofie achter wijziging SDE naar SDE+

• Doel: 14% duurzame energie in 2020

• Budget: max. 1,4 miljard/jaar voor MEP/SDE/SDE+

• Alleen te halen als de kostenefficiëntie beter wordt

• Sterke focus van EL&I op €/%.

• Goedkopere bronnen van duurzame energie benutten

• Duurdere alleen gebruiken als goedkopere “op” zijn
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Ambitie duurzame warmte in Actieplan
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PBL/ECN-rapport ‘Aanvullend beleid’: 

extra potentiëlen voor duurzame warmte
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In de Kamerbrief  over de SDE-plusregeling van 30 november 2010  en tijdens 

de behandeling daarvan heeft de Minister van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie het volgende toegezegd:

• “De productie van warmte zal daarom toegevoegd worden aan de 

subsidiabele technologieën in de SDE-plus. Hiermee kom ik ook tegemoet 

aan de wens van de sector om ruw biogas te stimuleren. Het ruwe biogas 

wordt immers ingezet voor de productie van warmte”.

• “Ook gebruik van restwarmte bij hernieuwbare elektriciteitsproductie zal 

vanaf 2012 direct worden gesubsidieerd. De warmtestaffel kan dan 

verdwijnen”.

• “Overigens verwacht ik dat hernieuwbare warmte vanaf 2012 in de SDE-plus

gebracht zal worden, zodat er ook mogelijkheden zijn voor de glastuinbouw”.



Belangrijkste verschillen SDE en SDE+

• Financiering via opslag op energierekening

(stabielere financiering)

• Gefaseerde openstelling (4 fases)

(voorrang voor goedkoopste opties)

• Vrije categorie

(ontwikkelaar kan kiezen voor lagere SDE-

vergoeding met grotere kans op toekenning)

• Duurzame warmte in SDE+

• Bio-WKK in SDE+
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Behandeling restwarmte

• Kolencentrales (meestook)

Laagwaardige restwarmte; ongunstige locaties.

• AVI’s

Geen nieuwe installaties. Wel mogelijkheden bij 

bestaande. Overlap met MEP/SDE-beschikkingen. 

AVI-staffel via rendement.

• MEP/SDE-installaties

MEP: voor 2020 beëindigd. 

SDE: warmtestaffel.
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Structuur van de SDE

• Basisbedrag: maat voor de productiekosten, 

vergelijkbaar met levelized cost of energy. 

Nominaal constant bedrag.

• Correctiebedrag: maat voor de marktwaarde van 

het product (elektriciteit, gas, warmte).

Wordt ex-post bepaald.

• Basisprijs: bodem in het correctiebedrag/bepaalt

de maximumvergoeding.

Beperkt overreservering van middelen.
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Basisbedrag = kosten van het project

• Belangrijkste factoren in basisbedrag:

- Investeringskosten

- Brandstofkosten

- Operationale kosten

- Financieringskosten

- Verwachte energieafzet gedurende 12/15 jaar.
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WKK: coproductie met onzekerheid in 

verhouding E/W

Gasmotor-WKK Stoomturbine-WKK
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Afhankelijkheid van basisbedrag met 

vollasturen warmte
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Correctiebedrag = baten uit project

• Een marktplatform voor warmte met een prijsindex 

ontbreekt.

• Prijs van warmte locatieafhankelijk.

• Aardgas als referentie gebruiken.

• Prijs van warmte = prijs van aardgas min afslag



Warmtelevering aan netwerk (SV)

• SDE-subsidie dekt het verschil af tussen uitgaven 

(CAPEX, OPEX) en inkomsten (referentie 

warmtevergoeding)
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Stadsverwarming
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• Aanlegkosten transportleiding in basisbedrag

• Geen vergoeding voor warmtenetwerk zelf

• Onrendabele top t.o.v. referentie

• Werkelijke warmtevergoeding kan lager zijn dan 

de referentie warmtevergoeding (bijv. door 

warmtewet)

• Als “fossiele” SV onrendabel is, dan blijft dit onder 

de SDE+ even onrendabel.



Warmtelevering aan derden
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• Voorbeeld: digestaatdroging

• Levering van duurzame warmte aan derden, 

alleen rendabel in de SDE+ als die derde partij 

ook bereid is een equivalente prijs op basis van 

gas te betalen.

• Dus als digestaatdroging met behulp van gasstook

rendabel is, dan kan dit in de SDE+ verduurzaamd 

worden.



Rekenvoorbeelden

• Stel gasprijs: 20 ct/m3 (LHV) of 2,3 ct/kWhth

• Ketelrendement 90%

• Equivalente warmteprijs: 2,3/90% = 2,5 ct/kWhth

• Stel lange transportleiding met 20% verlies

• Warmte wordt gemeten aan het hek van de productie-

installatie (dus vóór de transportleiding)

• Equivalente warmteprijs: 2,3/90%*80%=2,0 ct/kWhth

• Hoe lager de equivalente warmteprijs, des te hoger 

wordt de SDE+-vergoeding
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Contactpersonen ECN/KEMA

Projectcoördinator, externe contacten: 

Sander Lensink (lensink@ecn.nl)

Expert duurzame warmte ECN

Hamid Mozaffarian (mozaffarian@ecn.nl)

Expert duurzame warmte KEMA/projectleider KEMA

Hans Wassenaar (hans.wassenaar@kema.com)
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