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› Proces van advies

› Vormgeving, uitgangspunten, subsidiehoogte

› Conceptadvies SDE++ 2022 / Eindadvies SDE++ 2021

› Specifieke consultatievragen

› Slotwoorden over communicatie

Inhoud
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Proces van advies
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Jan: adviesvraag EZK->PBL

Feb: uitgangspunten EZK->PBL

Apr: conceptadvies

Mei: reactieperiode

Jun: consultatiegesprekken

Jul: terugkoppeling consultatie PBL -> EZK

Sep: actualisatie 
uitgangspunten door 

EZK

Feb volgend jaar: 
publicatie eindadvies



› Primair advies: 

– subsidiehoogte (basisbedragen, correctiebedragen, vollasturen)

› Secundaire aspecten:

– bijv. afbakening categorieën, type projecten

› Vormgeving SDE++-regeling ligt primair bij EZK

– Soms heeft dit zijn weerslag op de uitgangspunten, soms op categorieafbakening

› Uitgangspunten

– Onderdeel van marktconsultatie

– PBL ontvangt inzichten en zet deze beargumenteerd door naar EZK

– EZK beslist in september over eventuele aanpassing

Vormgeving, uitgangspunten, subsidiehoogte
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› Beperkte update van cijfers

› Geen update van energieprijzen (volgt de KEV)

› Alle categorieën die zijn opengesteld in 2020:

– Beoordeeld of er substantiële nieuwe informatie is

› Sommige categorieën (etheenproductie, recycling van 
kunststoffen, geothermie) geen nieuwe informatie verwerkt

Conceptadvies versus eindadvies (1/2)
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› Zon-PV lager

› Windenergie (niet-hoogtebeperkt) hoger

› Vergisting beperkt lager

› E-boiler, warmtepompen: deels hoger, deels lager

› CCS/CCU: aanpassing bij combinatie met bestaande levering

› Nieuw: hybride glasovens, groene waterstof bij directe lijn, 
restwarmte bij gemeenschappelijke infrastructuur, meer opties 
voor diesel-/benzinevervangers uit lignocellulose

› Op herhaling: uitgestelde levering (zie advies zonne-energie)

Conceptadvies versus eindadvies (2/2)
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› Algemeen:

– Rangschikkingsmethode, inventarisatie aanpassingen

– Financiering, rente wel of niet meerjarig middelen?

› Benutting van restwarmte:

– Scope van een restwarmteproject

– Specificatie, praktijkvoorbeelden, vergoeding voor gebruik transportnet

– Correctiebedrag (90% x TTF), ondergrens categorie (5 MW), vollasturen

Specifieke consultatievragen (1/10)
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› CCS:

– Gerichte differentiatie mogelijk (CCS-ver?)

– Plannen voor CCS bij AVI, biomassaketels en groengasproductie?

› CCU voor de glastuinbouw:

– CCU bij bio-LNG-productie

– Diverse vragen met tot samenspel CCU en CCS

Specifieke consultatievragen (2/10)
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› Chemische en fysische recycling van kunststoffen

› Graag vernemen wij de grootste praktische problemen (bijvoorbeeld contractueel, eigenaarschap, aanvoer afval, 
ketenproblemen) waar projecten tegen aanlopen.

› Graag vernemen wij of de hoeveelheid plastic die als input moet dienen voor nieuwe chemische of fysische 
recyclinginstallaties aannemelijk beschikbaar is in Nederland/Noordwest-Europa.

› Graag vernemen wij goede betrouwbare bronnen voor de marktprijzen van virgin, maalgoed of regranulaat 
kunststoffen. Tevens is er tot op heden ook geen informatie gevonden over toekomstige productprijzen oftewel 
langetermijnprijzen.

› Graag vernemen wij suggesties voor andere technieken om kunststoffen chemisch of fysisch te recyclen.

› Graag vernemen wij suggesties om op een inzichtelijke praktische wijze de output van recyclingfabrieken te meten.

› Graag vernemen wij per recyclingtechniek hoe vaak een eenheid plastic kan worden gerecycled, met andere 
woorden; hoeveel cycli kan een eenheid plastic maximaal ondergaan voordat deze alleen nog maar verbrand kan 
worden in een AVI?

› Graag ontvangen wij gedetailleerde informatie over de verbrandingsemissies van de outputproducten.

Specifieke consultatievragen (3/10)
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› Hybride glasovens

– Algemene kosteninformatie (incl. energieverbruik)

– Status van de technologie (praktijkvoorbeelden)

› Waterkracht

– Kosten/kentallen visgeleidingssystemen/visvriendelijke turbines

› Aquathermie

– Onderscheid TEA/TEO/TED

– Onrendabele top TEO-met-koudelevering

– Kentallen warmteopslagsystemen

Specifieke consultatievragen (4/10)
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› Etheen

– Prijzen bionafta, fossiele nafta, etheen afgelopen jaar

› Biomethanol uit lignocellulose als transportbrandstof

– Gebaseerd op vergassing, niet vergisting

› Bio-FT als techniekneutrale benadering

– FT na vergassing (generiek) in plaats van hydrotreated pyrolyse-olie (specifiek)

– Is syngas voldoende voor juiste H2/CO-verhouding?

Specifieke consultatievragen (5/10)
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› Geothermie

– Wijze van gebruik warmtepomp (uitkoelen versus e-gebruik)

– Differentiatie: uitbreiding bestaande projecten?

– Hoe zien “niet ingediende projecten” eruit?

– Volloopscenario, geothermie in stedelijk gebied? Behoefte en vormgeving.

Specifieke consultatievragen (6/10)
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› E-boiler

– Grote spreiding in investeringskosten

– Vraag over onderhoudskosten

– Interactie (kosten) met netaansluiting

– Verschil tussen e-boiler voor (aansluiting op systeem voor) warm water en voor 
stoom

› Warmtepomp

– Vragen over slijtage (vervanging grote onderdelen, mindere efficiëntie)

Specifieke consultatievragen (7/10)
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› Verbranding en vergassing

– Beschikbaarheid internationale houtpellets i.r.t. duurzaamheidseisen

– Interesse in ketel op B-hout?

› Productie van syngas
› 1. Heeft u een project dat mogelijk interesse zou hebben in een categorie voor productie van syngas uit 

afval? 
› 2. Waarvoor gebruikt u het syngas?
› 3. Welke componenten voorziet u in uw concept om te komen van syngas naar het product?
› 4. Wat is de chemische samenstelling en condities (temperatuur, druk) van het syngas? 
› 5. Welke invoerstroom voorziet u? Voorziet u alleen afval of (ook) andere biogene stromen? 
› 6. Wat is de schaalgrootte van uw project?
› 7. Wat is de zuiverheid van het eindproduct (waterstof, aardgas, methanol) in uw concept? 

Specifieke consultatievragen (8/10)
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› Vergisting

– Schaalgrootte monomestvergisting

– Biomassaprijzen, -mix en eventuele prijsopdrijving

› Waterstof uit elektrolyse

– Wel of geen deellast noodzakelijk

– Verhouding tussen elektrolyzer en productiepark (bij directe lijn)

Specifieke consultatievragen (9/10)
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› Windenergie

– Investeringskosten naast turbineprijzen

– Realistische referentiegrootte windpark

– Relevante turbines voor ‘hoogtebeperkt’

– Transactie- en contractkosten

› Zonne-energie

– Kentallen voor concentrerende collectoren (zonthermie)

– Inpassing PVT met warmtepomp in de SDE++

– Bedrijfsmodi, kentallen en marktinzichten ‘uitgestelde levering’ bij zon/wind

Specifieke consultatievragen (10/10)
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› Consultatieperiode: open en intensief

› Nasleep beperkt: vervolggesprekken, nabellen

› Tijdens onderzoeksfase eindadvies: radiostilte, nadruk op ‘stilte’

› Reacties op eindadvies worden op prijs gesteld, maar via 
projectleiding

› Bij voorkeur via mail: sde@pbl.nl

› Via telefoon (Sander Lensink): 06-30165538 (gebruik voicemail)

Ten slotte over communicatie
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