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CO2-rangschikking van bio-energieopties
in de SDE++



› Wat wordt ondersteund in de SDE++?

› Wat is de functie van de rangschikking?

› Hoe komt het CO2-effect voor in de rangschikking?

› Welke kaders worden gebruikt voor het CO2-effect?

› Wat is het effect voor de bio-energiekansen in de SDE++?

Opbouw



› SDE: hernieuwbare energie
(elektriciteit en gas)

› SDE+: hern. energie
(ook warmte)

› SDE++: andere opties die
CO2-uitstoot beperken

Wat wordt ondersteund in de SDE++?



› Bio-energieopties in de SDE++ 2020:
– Vergassing van biomassa (≥95% biogeen; B-hout)
– Warmteketel (0,5 MW-5 MW; ≥5 MW; vloeibare biomassa; B-hout)
– Ketel op houtpellets ≥ 5 MW (stoom; warmte)
– Direct inzet van houtpellets voor energie
– Levensduurverlenging ketel op vaste of vloeibare biomassa ≥ 5 MW
– Vergisting (grootschalige; monomest ≤400 kW; >400 kW)
– Verbeterde slibgisting
– Warmte uit compostering
– Levensduurverlenging bestaande vergistingsinstallaties

Wat wordt ondersteund in de SDE++?



› Nieuwe opties in de SDE++ 2021 (in onderzoek):
– Recyling van kunststoffen (PET-productie via depolymerisatie en EPS-

recycling);

– Biobased-productie (etheen uit ethanol of bionafta);

– Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer (bio-LNG,
gehydrogeneerde pyrolyse-olie (HPO) en bio-ethanol uit land- en
bosbouwafval);

– CO₂-afvang en levering aan de glastuinbouw;

– Elektrificatie op offshore-productieplatformen.

Wat wordt ondersteund in de SDE++?



› Budgetplafond

› First come, first serve

› Gefaseerde openstelling

› “Goedkoopste” opties kunnen als eerste aanvragen

› Functie van rangschikking is het verhogen van de
kosteneffectiviteit van de SDE++-regeling

Wat is de functie van de rangschikking?



› Rangschikking in SDE+ was op productiekosten (basisbedrag)

› Rangschikking in SDE++ is op subsidie-intensiteit:

𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 =
𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔 − 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑗𝑛𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔

𝐶𝑂9𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝐶𝑂9𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝐸𝐹) =
𝐸𝐹?@AABCD×𝑄GH@IJKLBC − 𝐸𝐹BMGJL×𝑄BMGJL

𝑄GH@IJKLBC

Hoe komt CO2-effect voor in de rangschikking?



› CO2-emissiefactor: uitstoot-reductie per geleverde eenheid (kWh, 
kg H2, etc)

› Grondgebiedemissies in Nederland

› IJkjaar: 2030 (voortschrijdend)

› Directe emissie-effecten op locatie

› Indirecte emissie-effecten bij levering of ontvangst van energie

› Géén ketenemissies

› Kaders balanceren tussen principe en pragmatisme

Welke kaders worden gebruikt voor het CO2-effect?



Elektriciteit: gemiddelde marginale optie 
(afhankelijk van vollasturen)



Emissiefactoren



Wat is het effect voor de
bio-energiekansen 
in de SDE++?
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