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Ondersteuning van warmte in de SDE++



› Verbreding van de SDE+ naar SDE++

› Selectie van categorieën

› Basisbedragen

› Correctiebedragen

› Emissiefactor

› Subsidie-intensiteit

Opbouw



› Aanpassing van hernieuwbare energie naar CO2-emissiereductie

› Communicatie via kamerbrieven

– Thema’s die door het PBL onderzocht worden

– Subsidieparameters die door het PBL geadviseerd zijn

› Eindadvies PBL SDE++ 2020 gepubliceerd in februari 2020

› Omzetting in wetgeving (aanwijzingsregeling, goedkeuring voor 
staatssteun) moet nog volgen

› Details over de regeling SDE++ 2020 nog niet bekend

Verbreding van de SDE+ naar SDE++



› Hernieuwbare energie

– Aquathermie

– Daglichtkas

– Ondiepe geothermie

– Warmte uit compostering

› Verbreding:

– Grootschalige elektrische boilers

– Grootschalige warmtepompen

– Industriële restwarmte

Selectie van categorieën



› Energie uit oppervlaktewater (3500 vollasturen ; 0,115 €/kWh)

› Energie uit afvalwater (6000 vollasturen ; 0,077 €/kWh)

– Warmtewinning bij gezuiverd of ongezuiverd afvalwater?

› Energie uit drinkwater? → vergelijkbaar met energie uit afvalwater

Basisbedragen - aquathermie



› Ondiepe geothermie (basislast): 6000 vlu ; 0,060 €/kWh

› Diepe geothermie (basislast): 6000 vlu; 0,041-0,044 €/kWh

› Onderscheid niet op diepte, maar op karakteristiek ondergrond

Basisbedragen – ondiepe geothermie



› Daglichtkas: 3850 vlu ; 0,077 €/kWh
Niet geheel als add on te beschouwen van kas

› Warmte uit compostering: 5200 vlu ; 0,043 €/kWh
Openstaande vraag over toegestaan composteringsmateriaal 
(champost)

Basisbedragen – daglichtkas en 
composteringswarmte



› Elektrische boiler: 2000 vollasturen ; 0,072 €/kWh

Basisbedragen – elektrische boilers



› Elektrische warmtepomp: 8000 vlu ; 0,037-0,038 €/kWh

Basisbedragen – warmtepompen



› √ Restwarmte zonder warmtepomp: 6000 vlu ; 0,033 €/kWh

› √ Restwarmte met warmtepomp: 6000 vlu ; 0,044 €/kWh

› X Restwarmte op stoom: 7000 vlu ; 0,010 €/kWh 

Basisbedragen – restwarmte



› Benadering ongewijzigd als bij SDE+:
correctiebedrag gebaseerd op kosten fossiele opwekking warmte

› Beperkte differentiatie:

– Gasketel (zonder winning condensatiewarmte)

– WKK (zonder elektriciteitsderving)

Correctiebedragen



› Budgetplafond

› First come, first serve

› Gefaseerde openstelling

› “Goedkoopste” opties kunnen als eerste aanvragen

› Functie van rangschikking is het verhogen van de
kosteneffectiviteit van de SDE++-regeling

Wat is de functie van de rangschikking?



› Rangschikking in SDE+ was op productiekosten (basisbedrag)

› Rangschikking in SDE++ is op subsidie-intensiteit:

𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 =
𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔 − 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑗𝑛𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔

𝐶𝑂2𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝐶𝑂2𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝐸𝐹) =
𝐸𝐹𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑙 × 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒 − 𝐸𝐹𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 × 𝑄𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒

Hoe komt CO2-effect voor in de rangschikking?



› CO2-emissiefactor: uitstoot-reductie per geleverde eenheid (kWh, 
kg H2, etc)

› Grondgebiedemissies in Nederland

› IJkjaar: 2030 (voortschrijdend)

› Directe emissie-effecten op locatie

› Indirecte emissie-effecten bij levering of ontvangst van energie

› Géén ketenemissies

› Kaders balanceren tussen principe en pragmatisme

Welke kaders worden gebruikt voor het CO2-effect?



Emissiefactoren



Wat is het effect voor de
bio-energiekansen 
in de SDE++?



› Nieuwe opties in de SDE++ 2021 (in onderzoek):

– Recyling van kunststoffen (PET-productie via depolymerisatie en EPS-
recycling);

– Biobased-productie (etheen uit ethanol of bionafta);

– Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer (bio-LNG,
gehydrogeneerde pyrolyse-olie (HPO) en bio-ethanol uit land- en
bosbouwafval);

– CO₂-afvang en levering aan de glastuinbouw;

– Elektrificatie op offshore-productieplatformen.

Wat wordt ondersteund in de SDE++?
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