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• 14% duurzame energie in 2020 
16% duurzame energie in 2023 
 

• Concurrentie tussen Elektriciteit, Warme en Groengas 
 

• Alles onder 1 budget 

- 3,5 miljard EUR voor 2014 
(2013: 3 miljard, 2012: 1,7 miljard, 2011 1,5 miljard) 

- gefaseerde openstelling vanaf 1 april 

 

• in 2014, ontwikkeling van: 

- bij- en meestook van biomassa in kolencentrales 

> wijze van subsidiëring en duurzaamheidscriteria 

- wind op zee 

> Tender en elektriciteitsnet op zee 
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• In 2014, onderzoek naar: 

- Wind op land, 

> Winddifferentiatie 

> Maximering voor windrijke locaties 
 

- Samenwerkingsmechanismen,  
Duurzame energieprojecten buitenland 

 

• Geen samenloop met EIA meer: 

- Vanaf subsidieverleningen 2014 

- Betere budgetbeheersing EIA en eenvoudiger effectmeting 
per subsidie-instrument 

- Compensatie in basisbedragen SDE+2014 
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• Verlengde levensduur, ex (OV)MEP 
 

- Samenloop SDE “verlengde levensduur” met SDE “warmte-
uitbreiding” gerepareerd,  

> SDE warmte-uitbreidingbeschikking stopt bij start van 
SDE-verlengde levensduurbeschikking 

> Geldt voor subsidieverleningen SDE2012 – 2014 
 

- Subsidieperiode van (OV)MEP moet worden afgemaakt 
 

- Aanvraagperiode voor verlengde levensduur vervroegd, 
7 jaar na startdatum (OV)MEP-subsidie (was 8½ jaar) 
 

- Heringebruikname termijn verlengd, 
3 jaar na subsidieverlening (was 18 maand) 
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• Thermische conversie vaste biomassa voor warmte is gesplitst 

- ≥ 0,5 MWth en < 5 MWth, 
minder vollasturen en hoger basisbedrag dan 

- ≥ 5 MWth 
 

• Mest monovergisting (≥ 95% mest) 

- Alleen de opties elektriciteit en groengas worden nog 
ondersteunt 

- WKK is vervallen, meestal weinig mogelijkheden voor 
warmtebenutting buiten vergistinginstallatie 

- Eventueel uitwijken naar aanvraag “covergisting wkk” 
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    Haalbaarheidsstudie van het project 

- Voorkomen dat onrealistische projecten budget vasthouden 

- Geldt voor grotere installaties: ≥ 0,5 MW of ≥ 50 Nm3/uur 

- Rekenmodel op de site  
 

1. Exploitatieberekening: 

> Specificatie van de investeringskosten,  

> Kosten en baten 

> Berekening van het projectrendement over de 
subsidielooptijd 

2. Energie opbrengstberekening 

3. Financiële onderbouwing: 

> Financieringsplan voor de productie-installatie 

> Inzicht in eigen vermogen van de aanvrager 

> Intentieverklaring financier bij minder dan 20% e.v. 
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• Voor geothermieprojecten een geologisch onderzoek 

- Model geologisch onderzoek SDE+, of SEI; 

- Een subsidieaanvraag  voor een productie-installatie 
kan bestaan uit meerdere doubletten; 

- De subsidiabele jaarproductie gemaximeerd per 
doublet 

- Verleende opsporingsvergunning Mijnbouwwet moet 
bij de subsidieaanvraag worden gevoegd 

- Specificaties geologische onderzoek voor SDE+ en 
SEI staan op: 
http://www.nlog.nl/nl/geothermalEnergy/geotherm
alEnergy.html 

- SDE aanvragen op basis P50-vermogen 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Doublet_(aardwarmte)
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• WKK, Warmte of Groengas 

• Warmte en Elektriciteit optellen en voor 1 tarief subsidiëren 

- Warmtebenutting is nodig om voldoende subsidie-
inkomsten te genereren 

• Alleen nuttig aangewende warmte, zie GVO-regeling 

• Vergister moet altijd nieuw zijn, ook bij uitbreiding 

• Uitbreiding met Warmte voor bestaande installaties onder 
(OV)MEP of SDE2008 

• Hub van: WKK of Warmte of Groengas zijn mogelijk 

• Verlengde levensduur 

- switch mogelijk naar Groengas of alleen Warmte 

• Aparte categorie monomestvergisting (>95% mest) 

- Groengas, vanaf fase 4 hoger tarief dan covergisting 

- Tot fase 3, indienen onder covergisting of allesvergisting 

•  
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WKK, Warmte of Groengas 

• Warmte en Elektriciteit optellen en voor 1 tarief subsidiëren 

- Warmtebenutting is nodig om voldoende subsidie-
inkomsten te genereren 

• Alleen nuttig aangewende warmte, zie GVO-regeling 

• Vergister moet altijd nieuw zijn, ook bij uitbreiding 

• Uitbreiding met Warmte voor bestaande installaties onder 
(OV)MEP of SDE2008 

• Hub van: WKK of Warmte of Groengas zijn mogelijk 

• Verlengde levensduur, (OV)MEP-ers 

- Switch mogelijk naar Groengas of Warmte 

• Uitbreiding met Warmte voor bestaande agrarische 
vergistinginstallaties(“maisvergisters”) onder (OV)MEP of 
SDE2008 
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 • WKK, Warmte of Groengas 

• Warmte en (evt.) Elektriciteit optellen en voor 1 tarief 
subsidiëren 

- Warmtebenutting is nodig om voldoende subsidie-
inkomsten te genereren 

• Alleen nuttig aangewende warmte, zie GVO-regeling 

• Vaste brandstoffen, 95% van de energetische waarde uit 
biogene deel brandstof 

• Vloeibare brandstoffen moet aan duurzaamheidscriteria RED 
voldoen 

• Verlengde levensduur, ex-MEP 

• Uitbreiding met Warmte voor bestaande installaties onder 
MEP of SDE2008 
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• Thermische conversie vloeibare biomassa voor warmte 

- > 0,5 MWth 

- ook ombouw van een bestaande ketel mag 
 

• Thermische conversie vaste biomassa voor warmte 

- ≥ 0,5 MWth en < 5 MWth 

- ≥ 5 MWth 

- alleen nieuwe ketels 
 

• Thermische conversie vaste biomassa voor WKK 

- <= 10 MWe 

> E / (E+W) > 6% 

- >10 en <= 100 MWe 

> E / (E+W) > 10% 
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• AVI 

- Uitbreiding met Warmte voor bestaande installaties zonder MEP of 
SDE 

> Alleen warmte-uitkoppeling uit bestaande installaties 

> Beschikking met looptijd 15 jaar 

> Alleen voor de warmte die nog niet nuttig wordt aangewend 
 

•  AWZI/RWZI 

- Elektriciteit 

> Alleen installaties met “Thermische drukhydrolyse” 

> “Thermische drukhydrolyse” moet nieuw zijn 

- Groengas 

> Gasopwerkinstallatie moet nieuw zijn 

> Geen hub aangesloten installatie 

 



Elektronisch indienen van aanvragen 

Intelligent aanvraagformulier 

• Formulier stelt zich samen naar aan te vragen categorie 

• Controleert zichzelf en voorkomt fouten bij indiening 

• Vooraf invullen en klaarzetten kan 

• Uploaden (indienen) kan vanaf openstelling regeling 

• Maximaal 20 Mb per bijlage, meerdere bijlagen 
uploaden is mogelijk 

• Certificaat nodig voor eHerkenning (bedrijven) 
tip: vraag certificaat eHerkenning bijtijds aan! 

  

 



 

 

Vragen  

 

 



• Bedankt voor uw aandacht 

 

• Meer informatie kunt u vinden op 
www.rvo.nl/sde 

http://www.rvo.nl/sde
http://www.rvo.nl/sde
http://www.rvo.nl/sde

