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AMSTERDAM (Energeia) - Zon PV en wind op land zijn de opvallende stijgers in de najaarsronde
van toegekende SDE+-subsidies met respectievelijk EUR 988 mln en EUR 745 mln. In de
voorjaarsronde ontvingen beide gezamenlijk slechts ruim EUR 200 mln. EUR 2 mrd gaat naar de
bijstook van biomassa in kolencentrales.
Afgelopen vrijdag publiceerde de Rijksdienst voor Ondermend Nederland (RVO) deze definitieve
cijfers van de najaarsronde 2016 van de SDE+-regeling, waarmee in totaal EUR 5 mrd aan subsidies is
verdeeld. Het bedrag van EUR 2 mrd voor de bijstook van biomassa in kolencentrales is een
bevestiging van cijfers die vorige week al door tv-programma Zembla naar buiten werden gebracht.
In de voorjaarsronde kreeg de bijstook EUR 1,5 mrd van een totaal budget van 4 mrd.
Met een toekenning van EUR 3,5 mrd voor bijstook van biomassa is bijna de limiet gehaald (niet
meer dan 25 PJ energieopwekking per jaar gedurende acht jaar) die is afgesproken in het
Energieakkoord. De gesubsidieerde productie komt op ruim 55.000 GWh waarmee 0,6% van de
afgesproken limiet overblijft. Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) zal later deze week een
brief met verdere uitleg over de stand van zaken rond bijstook naar de Tweede Kamer sturen, zo laat
een woordvoerder van het ministerie desgevraagd weten. Het parlement is al lang kritisch is over
deze bijstook.
Zon-PV
De komende jaren zullen andere methoden en technieken dan biomassa bijstook ruim baan krijgen
in de SDE+ regeling, nu de limiet van biomassa is bereikt. Het ministerie beoordeelt aanvragen niet
op wijze van energieopwekking maar uitsluitend op bedrijfseconomische criteria. Toch schreef
minister Kamp afgelopen vrijdag al aan de kamer bij de aanbieding van de cijfers over 2016 dat "met
name het grote aantal zon-PV projecten opvalt" en dat hij "verwacht dat deze trend zich ook in de
SDE+ in 2017 doorzet".
"Het is een logische versnelling", zegt zonne-energiedeskundige Peter Segaar. Hij wijst op de stijging
van het aantal grote zonneparken in de laatste ronde: 12 gehonoreerde aanvragen met een
vermogen van 10 MWp of meer, waaronder een aantal die achtereenvolgens de media hebben
gehaald als zijnde het toekomstig grootste zonnepark van Nederland, met als uiteindelijke winnaar
het zonnepark Midden Groningen in Hoogezand-Sappemeer van ruim 100 MWp. "Het grootste
zonnepark tot dusver stamt nog uit de subsidieronde van 2014: Delfzijl met 30 MWp", zegt Segaar.
"In 2017 wordt het nog veel meer", voorziet Segaar. "Er is EUR 6 mrd beschikbaar in de eerste ronde,
biomassa doet niet meer mee, zonnepanelen zijn nu belachelijk goedkoop en ook de financiering
hoeft niet veel te kosten dankzij de lage rente." Windturbines profiteren deels van dezelfde factoren,
maar hebben, meent Segaar, te maken met grotere problemen bij de aanvraag van vergunningen en

het meekrijgen van de lokale bevolking rond een windpark-locatie. Zon-PV zal daarom sneller kunnen
profiteren van de extra ruimte in het subsidiebudget.
Uitbetaling
Lang niet alle toegekende subsidies worden uitbetaald, blijkt uit de brief van Kamp aan de Tweede
Kamer. Van alle projecten die door de jaren heen een positieve beschikking hebben gekregen in het
kader van SDE en SDE+ is tot dusver 28% gerealiseerd en 17% afgeblazen, waarbij er dus ook geen
subsidie is uitgekeerd want subsidie loopt pas als een project ook werkelijk is gestart en energie
produceert. Om de kans op realisatie te vergroten zijn strengere criteria ingevoerd voor
haalbaarheidsstudie en financiële onderbouwing.
Gesubsidieerde projecten (inclusief de windparken op zee) zullen in 2020 verantwoordelijk zijn voor
6,1 procentpunt van de regeringsdoelstelling van 14% hernieuwbare energie.
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