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Doel van de presentatie

• Het geven van een statusupdate van de

werkzaamheden van ECN/KEMA voor EL&I t.b.v.

duurzame warmte

• Als aftrap/aankondiging voor de komende

adviesronde voor de basisbedragen 2012

(warmte)

• Om feedback te krijgen op het lopende werk van 

ECN/KEMA t.b.v. de AMvB-aanpassing
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Duurzame warmte in de ‘oude’ SDE: 

warmtestaffel

• Uitgangspunt: subsidie per eenheid van primaire

energie gelijk.

• Geen OT-berekening achter staffel.
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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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Optimalisatie van de kosten is mogelijk

Nationaal actieplan is niet

geoptimaliseerd naar kosten.

Meer warmte en minder elektri-

citeit leidt tot minder kosten.

Biogas beter als groen gas 

inzetten dan als elektriciteit.
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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”.
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Opdracht voor ECN/KEMA

In de opdracht wordt de methode uitgewerkt om met 

behulp van basisbedragen, basisenergieprijs en 

correctiebedragen de jaarlijks uit te keren SDE-

plusvergoeding te berekenen. De vergoeding 

wordt daarbij bepaald op grond van de 

hernieuwbare warmte die meetelt voor de 

doelstelling en de hoogte van de relevante 

energieprijs. Hierbij worden ook neveneffecten, 

mogelijke knelpunten en oplossingen voor die 

knelpunten in kaart gebracht.
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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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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

• Doet ook recht aan principe „niet meer dan anders‟
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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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Keuze: 1 correctiebedrag of 2 correctiebedragen
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Keuze: 2 correctiebedragen of 1 correctiebedrag
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Sub: 1 correctiebedrag Sub: 2 correctiebedragen

Bio-WKK-installaties ontvangen

een vergoeding waarbij het

basisbedrag wordt gecorrigeerd

met één correctiebedrag. Dit

correctiebedrag stelt het gewogen

gemiddelde voor van de

elektriciteits- en warmteprijs.

Bio-WKK-installaties

ontvangen een vergoeding

waarbij het basisbedrag wordt

gecorrigeerd met twee

correctiebedragen: een

correctiebedrag voor elektriciteit

en een correctiebedrag voor

warmte.

Productie: Systematiek moet 

prikkel geven maximaal en 

kosteneffectief te produceren.

(+) Geen onderscheidend verschil 

ten opzichte van bestaande SDE-

regeling [+].

(-) Verschillende basisprijzen, 

waardoor de kans op 

onderstimulering groter is  [-]; 

evenzo grotere kans op 

overstimulering.

Complexiteit: Zo min mogelijk 

gecompliceerde systematiek.

(-) Een werkwijze met één 

correctiebedrag gebruikt een 

gewogen gemiddelde van warmte-

en elektriciteitsprijs. Dat is voor 

marktpartijen een wat 

intransparante of complexe 

rekenoefening [-].

(0) De inkomsten uit warmte en 

de inkomsten uit elektriciteit zijn 

voor marktpartijen afzonderlijk 

van elkaar eenvoudig in te 

schatten [+]; de uitbetaling via 

warmte- en elektriciteitsroute 

komt slecht overeen met de 

werkelijke kasstromen [-].

Oneigenlijk gebruik: Fraude 

moet worden uitgesloten.

(+) Geen wezenlijk verschil met 

bestaande SDE-regeling [+].

(+) Geen wezenlijk verschil met 

bestaande SDE-regeling [+].
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Afhankelijkheid van basisbedrag met 

vollasturen warmte



18 19-4-2011

Optie: 1 basisbedrag Optie 2 basisbedrag met hoger 

aantal vollast uren

Optie 3 staffel basisbedragen

Per categorie wordt één

referentie-installatie gekozen

met een vast aantal vollasturen

warmte. Vollast uren van de

referentie is gelijk aan het

maximaal te beschikken

vollasturen (analoog huidige

SDE voor elektriciteit en groen

gas).

Per categorie wordt één

referentie-installatie gekozen

met ORT gebaseerd op een vast

aantal vollasturen warmte. De

aanvrager kan beschikking

aanvragen voor meer vollasturen

dan de referentie.

Per categorie wordt het

basisbedrag ex-post bepaald aan

de hand van een staffel,

afhankelijk van het

gerealiseerde aantal vollasturen

warmte.

Productie: Systematiek moet 

prikkel geven maximaal en 

kosteneffectief te produceren.

(-) Vergoeding volgt niet goed de 

kostencurve [-]; Projecten met 

een afwijkende warmteafzet 

kunnen niet altijd uit [-].

(0) stimulans voor extra levering 

[+]; lichte overstimulering [-]

(+) Vergoeding volgt de 

kostencurve [+]; Beperkte prikkel 

tot maximale productie, omdat 

alle projecten uitkunnen [0].

Complexiteit: Zo min 

mogelijk gecompliceerde 

systematiek.

(+) Regeling gebruikt één 

referentie per categorie, analoog 

aan bestaande SDE-regeling [+]; 

Kasprognose is beter te maken 

omdat het basisbedrag en 

maximum beschikte vollasturen 

vast ligt gedurende de 

beschikking [+].

(+) Regeling gebruikt één 

referentie per categorie, analoog 

aan bestaande SDE-regeling [+]; 

Kasprognose is beter te maken 

omdat het basisbedrag en 

maximum beschikte vollasturen 

vast ligt gedurende de 

beschikking [+].

(-) Voor de regeling moet per 

categorie een gehele staffel 

berekend worden [-]; het 

variabele basisbedrag maakt 

kasprognoses complexer [-].

Oneigenlijk gebruik: Fraude 

moet worden uitgesloten.

(0) Geen wezenlijk verschil met 

bestaande SDE-regeling [0].

(-) Lichte oversimulering kan 

leiden tot strategisch gedrag [-]

(+) door nacalculatie wordt 

strategisch gedrag niet 

gestimuleerd [+].
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Indicatieve basisbedragen per warmte-categorie

Ketel met ruw biogas als brandstof; 5 MW 11 ct/kWh

Ketel met bio-olie als brandstof; 10 MW 11 ct/kWh

Ketel met vaste biomassa als brandstof; 10 MW, 8000 vlu 16 ct/kWh

Ketel met vaste biomassa als brandstof; 10 MW, 2750 vlu 21 ct/kWh

Stoom voor industrie 10 MW 17 ct/kWh

Diepe geothermie; glastuinbouw 5,2 MW 4 ct/kWh

Diepe geothermie; nieuwe afstandverwarming 6,2 MW 4 ct/kWh

Diepe geothermie; bestaande afstandverwarming 7,9 MW 3 ct/kWh

Warmte-koudeopslag in de glastuinbouw 4,8 MW 7 ct/kWh
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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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Focus nu op grotere installaties

• Aanpassingen aan de AMvB

• Ervaring krijgen met nieuwe regeling

• Kosteneffectiefste opties eerst benutten

• Initieel beperkt aantal categorieën
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Focus nu op 

grotere installaties
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Werkt systematiek ook voor kleinere installaties?

• Exploitatie-vergoeding voor kleine systemen?

• Slechte ervaringen bij zon-PV

• UK: Renewable Heat Initiative

- Vaste vergoeding per jaar

• De aanpak die hier gepresenteerd is, is niet per se 

ook handig voor kleinschalige initiatieven.
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17. ECN/KEMA heeft informatiebehoefte

Aard van de duurzame-warmte-initiatieven

Kostenplaatjes van de initiatieven

April/mei: Gesprekken met selectie in markt

Juni: Conceptadvies basisbedragen

Augustus: Marktconsultatie basisbedragen

Najaar: Eindadvies basisbedragen
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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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