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Kaders 

• Huidige SDE+ 

• Projectie Nationale Energieverkenning: NEV2016 

• Energieakkoord, Energierapport, Energieagenda over de SDE+ 

• Sturen op CO2 binnen de SDE+ 

• Verkiezingsprogramma’s politieke partijen 

• De toekomst van de SDE+ 



Huidige SDE+ 

• Richt zich op productie finale hernieuwbare energie 

 

• Rechtvaardiging in doelen uit Energieakkoord (14% 2020; 16% 2023) 

 

• Programma groeit door tot ca. 3,2 miljard euro uitgaven in 2023 

 

• (Half)jaarlijkse openstelling, (half)jaarlijkse keuzes 



Projectie nationale energieverkenning 

Stijging jaarproductie tussen 2016 en 2023

Meer dan een verdrievoudiging

Verdubbeling tot verdrievoudiging

Stijging tussen 0 en 100% t.o.v. 2016

Daling t.o.v. 2016



De Energieagenda 

• Energieakkoord t/m 2023: belangrijke rol voor de SDE+ 

• Energierapport: transitie naar duurzaam 

• Energieagenda: ”We blijven hernieuwbare energie stimuleren door continuering van de succesvolle 

stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+), ook na afloop van het Energieakkoord. Daarbij gaan we na of het 
mogelijk is om, met behoud van de SDE+-systematiek, de regeling te verbreden naar andere technieken die ook een 
bijdrage leveren aan CO2-reductie richting 2050” 

• Energieagenda: sturen op CO2 



Sturen op CO2 binnen de SDE+ 

• Verandering binnen de SDE+ 
– X Subsidiehoogte 

– √ Fasering/competitie 

 

• Uitbreidingen op de SDE+ 
– CCS 

– Energiebesparing 

 

 



Rangschikking op productiekosten 

(basisbedrag) 



Rangschikking op subsidie 

(basisbedrag – basisenergieprijs) 



Rangschikking op subsidie 

(met correctie voor groen gas) 



Rangschikking op subsidie 

(indicatief op primaire basis)  



Rangschikking op primair 



Verandering binnen SDE+ 

(rangschikking) 

• Huidige SDE+: 
Warmte --- Windenergie --- Elektriciteit --- Hernieuwbaar gas 

 

• SDE+ op subsidiebasis 
Warmte/Windenergie --- Elektriciteit --- Hernieuwbaar gas 

 

• SDE+ op basis van primair 
Windenergie --- Warmte/Elektriciteit --- Hernieuwbaar gas 

 



SDE+ in verkiezingsprogramma’s 

• Doorrekening PBL: 
 



De toekomst als context 

• De SDE+ als eindig instrument 

 

• Exitstrategie 
– Abrupt 

– Uitfasering eerder dan ETS 

– Uitfasering naar ETS 

 

• Robuustheid in politiek/bestuurlijke context 
– Groot subsidieprogramma, per definitie marktverstorend/marktcorrigerend 

– Merkbare lasten voor eindgebruikers (ODE) 

– Doelmatigheid (efficiëntie) zal continu in de aandacht staan 

– Rechtmatigheid (effectiviteit) valt of staat uiteindelijk met (lange)termijndoelen 



De SDE+ in 2018 

• De SDE+ blijft beschikbaar voor nieuwe projecten 
– Mits de periodieke bestuurlijke stappen gezet blijven worden 

 

• De SDE+ kan verbreed worden naar CO2-reductie 
– Maar ook al in 2018? 

 

• Sommige politieke partijen wensen het instrument te intensiveren, 
sommige laten zich er niet over uit, sommige richten zich op stabilisatie 
– Speelveld nog te onoverzichtelijk 

 

 

 

 


