Hollandse hebzucht: het probleem van SDE
Is de trage groei van de productie van duurzame energie in Nederland het gevolg van een slecht
opgezette regeling of is er iets anders aan de hand? Een column op www.energieexpert.nl.

Minimum subsidie, maximum duurzame energie
In voorgaande jaren was de SDE een loterij. Maar dit jaar hebben de beleidsambtenaren van ELI een
sterke regeling opgezet. De strategie is helder: met een minimum aan subsidiegeld een maximum
aan duurzame energie. In Den Haag heeft men van de Duitse situatie geleerd dat het subsidiëren
van dure energievormen het systeem op den duur onhoudbaar maakt.

Hollandse hebzucht
Het probleem zit nu dan ook niet zozeer in de regeling als wel in de hebzucht van de aanvragers.
‘Laat ik maar een aanvraag indienen. Als ik een toewijzing krijg, kan ik altijd nog beslissen of ik
gebruik ga maken van de subsidie’. Dat is de gedachtegang van een deel van de aanvragers dit jaar
en ook in de voorgaande jaren.
Voor het ministerie van ELI is dit een lastig probleem. Er zijn een aantal toetsen ingebouwd in de
SDE+ van 2012 om te zien of het om serieuze projecten gaat. Voorheen ging dit op basis van de
aanwezigheid van een bouw- en milieuvergunning, maar nu wordt ook de financierbaarheid van het
project getoetst. Dat is een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren, maar geeft nog geen
zekerheid. Het is nu eenmaal onmogelijk om bij een toewijzing voor subsidie het gebruik daarvan te
verplichten.
In voorgaande jaren was de toetsing lichter. Zo heeft zich in de loop der jaren in de SDE en ook in de
voorgaande regeling MEP een enorm stuwmeer van toezeggingen opgebouwd, die niet worden
gebruikt omdat de aanvrager heeft besloten om toch niet te investeren.

Geld niet laten verschimmelen
Dit probleem is niet uniek voor de SDE+. Ook andere subsidieregelingen worden geteisterd door de
Hollandse hebzucht. Er blijft nogal wat geld op de planken van de ministeries liggen, omdat
aanvragers voor subsidie lang niet altijd serieus genoeg zijn bij de indiening van een aanvraag.
Het zou mooi zijn als dit ongebruikte geld opnieuw wordt ingezet. Maar dan moeten bedrijven, die
niet gaan investeren, wel bereid zijn om hun beschikking terug te geven. En de overheid moet bereid
zijn om het, voor die beschikkingen gereserveerde, geld opnieuw in te zetten. Dan is er weer ruimte
in de SDE+ en kan er wellicht ook weer eens een tender worden uitgezet voor innovatieve
energieprojecten. Agentschap NL had daarvoor een mooi instrument: de Unieke Kansen Rrojecten
ofwel UKR. Ook daar is nog wel wat geld overgebleven, maar nieuwe tenders zijn nog niet in zicht.
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