Groene warmte topper in SDE+, wind op nul
De steunregeling voor duurzame energie, SDE+ 2012, ging op 13 maart open. De inzet van het
ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI) is om met een minimum aan steun een
maximum aan duurzame energie te realiseren. Zo wil minister Verhagen de afspraak van Nederland
met de EU voor 2020 halen met een minimum aan budget. Column op www.energieexpert.nl.

Subsidie voor duurzame warmte
Het is voor het eerst mogelijk om voor de productie van groene warmte subsidie aan te vragen.
Groene warmte past perfect in de strategie van ELI. Geothermie en warmte uit biogas, hout en afval
zijn namelijk lekker goedkoop per eenheid energie vergeleken met elektriciteit uit wind en groen gas.
Zo is met het budget meer mogelijk om het doel van 2020 voor duurzaamheid te bereiken.

Succes van duurzame warmte
Voor de beleidsmakers was het even spannend. Het was moeilijk om het succes van de nieuwe
strategie te voorspellen. Om een aanvraag in te dienen, is voorbereiding van je project essentieel. Er
moeten bouw- en milieuvergunningen zijn en de financierbaarheid moet zijn onderbouwd. De
hamvraag was of er al voldoende projecten met duurzame warmte zo ver waren.
Al op de avond van 13 maart konden de beleidsmakers opgelucht ademhalen. Er waren al meer dan
voldoende aanvragen binnen om het hele budget voor 2012 te vullen. Volgens de woordvoerder voor
energie van het ministerie van ELI gaat het meeste geld naar warmteprojecten. Van de 489
aanvragen waren er 128 voor projecten met groene warmte. Met 353 aanvragen waren projecten
met zonnestroom veruit het grootst in aantal. Deze projecten zijn in omvang echter veel kleiner dan
de warmteprojecten.
Geen aanvragen voor windenergie, weinig voor groen gas
Opvallend was de volledige afwezigheid van aanvragen voor windenergie. Voor groen gas waren er
slechts zeven aanvragen. Hiervan waren er, opmerkelijk genoeg, zes voor mestvergistingsinstallaties.
De reden? Deze technieken zijn per eenheid energie duurder dan warmte. In de vrije categorie was
het wel mogelijk aanvragen in te dienen. Echter voor een lagere subsidie dan volgens ECN
gemiddeld nodig is. De ontwikkelaars van windparken zagen het niet zitten om onder de kostprijs
aan te vragen. Kennelijk durfden een stuk of wat boeren het met groen gas uit mest nog wel aan.

Sterke vertegenwoordiging mestvergisting en geothermie
Mestvergisting was opvallend sterk vertegenwoordigd in de categorie warmte. Het ging dan om
projecten met het verstoken van ruw biogas voor directe warmteproductie. Dit is uiteraard per
eenheid energie veel goedkoper is dan opwerking naar aardgaskwaliteit wat nodig is voor groen gas.
Met 28 aanvragen was geothermie ook goed vertegenwoordigd in de categorie warmte. Het gaat bij
geothermie altijd om grote projecten. De investeringen voor een geothermieproject liggen al gauw
op 10 miljoen euro bij een diepte van 2 kilometer.
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Hoogste opbrengst duurzame energie
De SDE+ telt dit jaar maar liefst vijf fasen. In de eerste fase komen de opties die voor de overheid
economisch het gunstigste zijn. Elke volgende fase kost meer per eenheid energie. Voor minister
Verhagen is het dus gunstig dat hij het hele budget al in de eerste fase kwijt kan. Dat brengt het
meeste op aan duurzame energie voor het beschikbare geld. Voor degenen die in de tweede of
volgende fasen een aanvraag willen indienen, is het wel wat zuur. De kans dat ze dit jaar nog kunnen
meedingen naar subsidie in de SDE+ is klein.

Wie is de slimste?
In Duitsland werkt de steun voor productie van duurzame energie anders. Daar kun je ook voor dure
opties subsidie krijgen. Dat is goed voor innovatieve ontwikkelingen of voor opties die extra
voordelen bieden, zoals vermindering van kunstmestgebruik en methaanemissie bij mestvergisting.
Duitsland hikt inmiddels echter ook aan tegen de grote stromen geld voor duurzame energie. Vooral
voor zonnestroom.
De vraag is nu: waar zijn ze het slimst? In Berlijn of in Den Haag? In elk geval groeit duurzame
energie in Nederland nu maximaal. Daarnaast verwacht ik dat de warmteprojecten veel
werkgelegenheid opleveren. De aanleg van warmtenetten kan de Nederlandse aannemerij een mooie
impuls geven in deze moeilijke tijden.
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