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• Rapport van CE Delft / SEO op 23 december 2016 naar 2e Kamer gestuurd 

• Aanpak: 

- Literatuuronderzoek, data-analyse, een enquête onder projectontwikkelaars en 

ervaringsdeskundigen   

• Aanbevelingen: 

- Basisbedragen: Beschikbare kennis en gegevens bij RVO beter te benutten    

- Correctiebedragen: Meer informatie verschaffen over de totstandkoming 

- Basisenergieprijzen: Aandacht voor risico-rendementsprofiel voor biomassaprojecten 

lastig: divers van aard, fluctuerende exploitatiekosten, kosten duurzame biomassa  

methodiek ontwikkelen: b.v. internationale indexen voor houtpellets 

- Fasemechanisme: geen aanleiding voor andere veilingsystematiek 
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Aanbevelingen uitvoering van de regeling 

• Tijdig aankondigen van wijzigingen 

• Wijzigingen tot het noodzakelijke beperken 

• Stroomlijnen en verder digitaliseren van het E-loket  

• Beoordeling RVO in lijn brengen met beoordeling door banken 

Toekomst 

• De SDE+ is een belangrijk instrument voor het behalen van de doelstellingen voor 
hernieuwbare energie in 2020 en 2023.  

• SDE+ is doelmatig en doeltreffend en functioneert over het algemeen goed. 

 

 



SDE + 2016 Kasuitgaven 
 



SDE+ 2016 

Indiening  
2016 voorjaar 

 

 

Indiening  
2016 najaar 

 

 



SDE+ 2016 

• Constatering SDE+ 2016 ronden: 

- Veel aanvragen zijn niet volledig 

- Eigen vermogen vaak niet goed onderbouwd 

- Benutting warmte vaak niet onderbouwd 

• Daarom introductie Model haalbaarheidsstudie: 

Model exploitatieberekening is uitgebreid naar invulformat  

“Model Haalbaarheidsstudie”   

 



SDE+ 2017 

• Budget 12 miljard, waarvan 6 miljard voor de voorjaarsronde 

• Najaarsronde september/oktober 

• Meestal lagere basisbedragen door: 

- Lagere rente op geleend geld 

- Meer vollasturen 

- Gevolgen schrappen 4e fase voor basisbedrag bij wkk <100 MWe 

- Meeste categorieën biomassa komen in fase 1 al in aanmerking 

• BMS is nog beperkt te verlenen (0,16 PJ) 

• SDE+ subsidie-uitkering stopt bij negatieve elektriciteitsprijzen ook voor wkk 
> dan 6 uur aangesloten, aansluiting > 0,5 MWe, aanvraag SDE na 1-12-2015 

• GVO-regeling, nuttig aangewende warmte: 
In de aanhef van de definitie is als extra voorwaarde opgenomen: …voor zover 
daarmee de inzet van niet-hernieuwbare energie wordt voorkomen... 

• Veel kans, gebruik het model haalbaarheidsstudie!  



SDE 2017 Monomest tender 
onder voorbehoud goedkeuring EC 

• SDE+ tender monomestvergisting ter goedkeuring voorgelegd aan Europese Commissie. 

• Doel: uitstoot BKG van mest verminderen, geen extra druk op co-producten markt, 
kostprijsdaling door seriematige productie van installaties, weinig transport van mest 

• Warmtekrachtkoppeling (7200 vollasturen) of hernieuwbaar gas (8000 vollasturen)  

• Tenderen op ingediende tenderbedrag, gedacht wordt € 0,125/kWh voor wkk en  
€ 0,088/kWh voor gas. 

• Inputstroom uitsluitend (100%) dierlijke mest 

• Opgesteld vermogen niet groter zijn dan 400 kW. 

• Een aanvraag kan worden ingediend zonder opgave van locatie en/of vergunningen, in 
tegenstelling tot de reguliere SDE+ 
Risico op niet-realisatie, daarom uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie 

• De installaties moeten daadwerkelijk binnen 2 jaar na afgifte van de beschikking 
hernieuwbare energie leveren. 

• Per locatie kan voor één installatie subsidie worden aangevraagd. 

 



Aandachtspunten voor 2018 
• Duurzaamheid biomassa  

- Pellets voor BMS en industriële stoomketels >5MWth 

- Vloeibare biomassa voor verbranding, RED 

- Draft RED, duurzaamheidseisen voor overige biomassa? 

• Basisbedragen voor 2018 door ECN,  

- 12 april – 17 mei marktconsultatie op basis van eerste bevindingen 

- Op basis van consultatie worden uitgangspunten concept BB rapport opgesteld 

- Het concept rapport wordt alleen nog schriftelijk geconsulteerd in de zomer  

• Voorbeelden van aanpassingen die onderzocht kunnen worden: 

- Wenselijkheid van differentiatie in vollasturen of type biomassa voor ketels 
“Inventarisatie van markttoepassingen van biomassaketels en bio-wkk” 

- Mogelijkheden inzet B-hout, beschikbaarheid op korte en langere termijn 

- Ombouw van fossiele wkk naar biomassa (bv. via cycloonoven of vergasser)  

- Thermische conversie van biomassa zonder ketel (ovens fornuizen) 

- Mogelijk maken van bredere inzet van restmaterialen uit biobased economy 

- Meerdere beschikkingen voor biogas op een samenstel van installaties 

- ??? 

 


