
31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 9 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vastgesteld 25 februari 2008

De vaste commissie voor Economische Zaken1, heeft een aantal vragen
voorgelegd aan de minister van Economische Zaken over de brief van
31 januari 2008 inzake de aanbieding van de concept ministeriële rege-
lingen Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (Kamerstuk
31 239, nr. 7) en de aanvullende brief van de minister van Economische
Zaken hierop van 12 februari 2008 (Kamerstuk 31 239, nr. 8).
De minister heeft de vragen beantwoord bij brief van 22 februari 2008. De
vragen alsmede de daarop gegeven antwoorden zijn hieronder afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,
Kraneveldt-van der Veen

De griffier van de commissie,
Franke

1 Samenstelling:
Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik
(CDA), Vendrik (GL), Ten Hoopen (CDA),
Kortenhorst (CDA), Hessels (CDA), ondervoor-
zitter, Van der Ham (D66), Van Velzen (SP),
Aptroot (VVD), Smeets (PvdA), Samsom
(PvdA), Dezentjé Hamming (VVD),
Kraneveldt-van der Veen (PvdA), voorzitter,
Irrgang (SP), Jansen (SP), Biskop (CDA),
Ortega-Martijn (CU), Blanksma-van den
Heuvel (CDA), Van der Burg (VVD), Graus
(PVV), Zijlstra (VVD), Besselink (PvdA), Gest-
huizen (SP), Ouwehand (PvdD) en Vos (PvdA).
Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Van Dijk
(CDA), Duyvendak (GL), Van Vroonhoven-Kok
(CDA), Vacature (algemeen), De Rouwe (CDA),
Koşer Kaya (D66), Ulenbelt (SP), Blok (VVD),
Boelhouwer (PvdA), Kalma (PvdA), Weekers
(VVD), Van Dam (PvdA), Karabulut (SP),
Luijben (SP), De Nerée tot Babberich (CDA),
Cramer (CU), Atsma (CDA), De Krom (VVD),
Madlener (PVV), Nicolaï (VVD), Blom (PvdA),
Gerkens (SP), Thieme (PvdD) en Heerts
(PvdA).
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1
Heeft u bij het bekijken van de ervaringen in andere EU-landen zoals
Duitsland ook de «Einspeisegesetz» als mogelijkheid beschouwd? Hoe
heeft u de voordelen van dit Duitse systeem ingebouwd in de systematiek
van de Stimuleringsmaatregel Duurzame Energie (SDE)?

Ik heb gekeken naar andere systemen in Europa waaronder het Duitse
Einspeisegesetz. Een belangrijk voordeel van het Duitse model is dat de
producent langjarig een vast bedrag voor zijn geproduceerde KWh
ontvangt. Ook onder de SDE krijgen producenten door het koppelen van
de subsidie aan de elektriciteit- en gasprijs langjarig (tenminste) een vast
tarief.

2
Welk rendement op kapitaal van investeerders is het uitgangspunt van de
basisbedragen die u voor subsidie hanteert? Hoe bent u tot deze keuze
gekomen? Welke mogelijkheden voor aanpassing c.q. verlaging hiervan
ziet u? Welke consequenties zou aanpassing c.q. verlaging hebben voor
het aantal subsidieaanvragen en voor het te subsidiëren energetisch
vermogen?

Bij de financiering van een project is sprake van een mix van vreemd
vermogen (bankleningen) en eigen vermogen. Deze mix verschilt per
categorie en is afhankelijk van het risicoprofiel. Eveneens afhankelijk van
het risicoprofiel en verschillend per categorie is een passend rendement
voor het vreemd en het eigen vermogen. In het ECN-advies is voor het
risicoprofiel aangesloten bij een internationaal geijkte risico-inschatting
van duurzame energieprojecten. Op grond daarvan zijn in het ECN-advies
voor de nu open te stellen categorieën (m.u.v. van zonne-energie) de
volgende waarden gehanteerd:
– aandeel vreemd vermogen: 67–80%;
– bruto rendement op vreemd vermogen: 5–6%;
– bruto rendement op eigen vermogen: 12–15%.
Met deze variabelen komt het gewogen gemiddelde projectrendement
(WACC ofwel Weighted Average Cost of Capital) in het ECN-advies uit op
een waarde tussen 6,0 en 7,1% wat in overeenstemming is met waarden
zoals die bijvoorbeeld ook in Duitsland worden gehanteerd.
Gezien de omvang van het aandeel van het eigen vermogen is een bijstel-
ling van het rendement daarop van slechts geringe invloed op het project-
rendement en niet of nauwelijks van invloed op het totaal van de project-
kosten en daarmee op de vastgestelde basisbedragen. Dit betekent dat
een dergelijke aanpassing ook niet of nauwelijks van invloed zal zijn op
het aantal aanvragen en het te subsidiëren energetisch vermogen.

3
Kunt u voorrekenen welke hoeveelheden duurzame energie u denkt op te
wekken via subsidiering uit de SDE? Kunt u daarbij aangeven hoe dit zich
verhoudt tot de ambitieuze doelstellingen uit het programma Schoon en
Zuinig?

Ik heb in de begeleidende brief bij de concept SDE-regeling die ik u op
31 januari jl. heb toegezonden aangegeven hoeveel nieuw vermogen ik in
de komende jaren denk te kunnen beschikken. Hierbij blijven de vermo-
gens zoals genoemd in het programma Schoon en Zuinig in beeld. In 2010
gaat het kabinet de voortgang evalueren.

4
Kunt u aangeven waarom u heeft gekozen voor harde budgetplafonds en
niet voor een openeinde regeling vergelijkbaar met Duitsland? Hoe
verklaart u dat in Duitsland de prijzen voor huishoudens per kilowattuur
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(kWh) lager liggen dan in Nederland, terwijl daar de kosten voor duur-
zame energie in de prijs wordt doorberekend?

De SDE wordt gefinancierd vanuit de Rijksbegroting. Daarbij heeft het
kabinet een bedrag beschikbaar gesteld voor het financieren van
hernieuwbare energie via de SDE. Een open einde regeling is daarbij
onwenselijk. Door het ontbreken van een plafond kan budgettaire onbe-
heersbaarheid ontstaan. Voor de ervaringen met een openeinde regeling
voor de stimulering van duurzame elektriciteit verwijs ik naar het rapport
van de Algemene Rekenkamer (Kamerstukken 31 028, nr. 1). De prijs van
elektriciteit van de eindgebruiker wordt door een aantal factoren bepaald.
De groothandelselektriciteitsprijs, transportkosten en de belastingen zijn
hierbij de belangrijkste componenten. In Duitsland gelden hiervoor andere
tarieven.

5
Is de kritiek terecht dat de openstelling van de SDE van april tot en met
augustus zeer krap is in relatie tot het aanvragen van bouwvergunningen
en cofinanciering? Is hier een ontsnappingsclausule voor opgenomen dan
wel op te nemen?

Ik heb in de conceptregeling voor de meeste categorieën gekozen voor
een openstelling tot 31 augustus 2008, omdat mij dit de mogelijkheid
biedt om nog gedurende het jaar de beschikbare verplichtingenbudgetten
tussen categorieën te schuiven. Als bijvoorbeeld op 31 augustus blijkt dat
het budget voor een bepaalde categorie niet volledig zal worden benut
dan kan dit budget via een wijziging van de ministeriële regeling worden
toegevoegd aan een categorie waar het beschikbare budget niet voldoen-
de is om het aantal aanvragen te kunnen honoreren. Bij een openstelling
gedurende het gehele jaar is dit in de praktijk niet mogelijk.

6
Kunt u de definitie van duurzame biomassa nader definiëren en daarbij
ook specifiek ingaan op de term «vloeibaar»? Betekent dit dat door het
stollen van vloeibare biomassa dit wel als duurzaam ingevoerd kan
worden?

De definitie van vloeibare biomassa is opgenomen in artikel 1, onderdeel
j, van de conceptregeling aanwijzing categorieën duurzame energiepro-
ductie 2008. Met mijn brief van 12 februari 2008 heb ik u geïnformeerd
over een correctie ten aanzien van dit artikel. Ik sluit de NTA-codes
540–548 uit binnen de SDE (zie ook het antwoord op vraag 88).

7
Welke voortgang boekt u met het opstellen en invoeren van duurzaam-
heidcriteria voor biomassa en wanneer verwacht u dat deze operationeel
zijn? Blijft vloeibare biomassa ook dan uitgesloten als energiebron?

De werkgroep «Duurzame productie van biomassa» (Commissie Cramer)
heeft duurzaamheidcriteria opgesteld. Het rapport Toetsingskader voor
duurzame biomassa is op 27 april 2007 aan uw Kamer gezonden (Kamer-
stukken 30 305, nr. 25). Deze criteria vormen de Nederlandse inzet met
betrekking tot het voorstel van de Europese Commissie. De Commissie
heeft in haar richtlijnvoorstel hernieuwbare energie van 30 januari jl.
(COM(2008) 19 finale versie 5421/08 reeds een deel van deze criteria als
eisen overgenomen, zoals de criteria inzake broeikasgasreductie, behoud
van koolstofvoorraden en behoud van biodiversiteit. Deze criteria zouden
vanaf 2010 in ieder geval gaan gelden voor biotransportbrandstoffen en
vloeibare biomassastromen voor elektriciteit. Lidstaten mogen geen strik-
tere duurzaamheideisen opleggen; vrijwillig mogen bedrijven dit wel.
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In de komende onderhandelingen over het richtlijnvoorstel zal ik er bij de
Commissie op aandringen om ook te laten rapporteren over de duurzaam-
heidaspecten die wel in het eerder genoemde toetsingskader, maar niet
direct in het richtlijnvoorstel zijn opgenomen. Daarbij gaat het om milieu-
aspecten (bodem, lucht, water) en sociale aspecten (bijdrage aan lokale
welvaart en bijdrage aan welzijn van werknemers en lokale bevolking). Tot
slot zal ik er op aandringen dat de criteria gaan gelden voor alle biomassa
voor energiedoeleinden.
Bedrijven zullen vervolgens zelf op betrouwbare wijze moeten aantonen
dat zij aan de duurzaamheideisen voldoen. Dit kan met behulp van certifi-
cering die voldoet aan adequate standaarden en met onafhankelijke audi-
ting. De primaire verantwoordelijkheid voor het opzetten van certificering-
systemen ligt bij de bedrijven tezamen met andere stakeholders. Dit is het
meest effectief en maakt het mogelijk voor bedrijven zich in positieve zin
te onderscheiden. Ik zal het bedrijfsleven waar nodig stimuleren en facili-
teren bij het opzetten van certificeringsystemen. Volgens het richtlijn-
voorstel zal de Europese Commissie, in samenspraak met de lidstaten,
beoordelen of certificeringsystemen accurate gegevens leveren voor de
toetsing van de duurzaamheid of dat deze aantonen dat voldaan wordt
aan duurzaamheidcriteria. Na goedkeuring door de Commissie moeten de
lidstaten dit ook als voldoende bewijs accepteren.
Als er gecertificeerde vloeibare biomassa op de markt komt is er uit
hoofde van duurzaamheidoverwegingen geen reden meer om vloeibare
biomassa uit te sluiten van stimuleringsregelingen. Vanzelfsprekend zal ik
bij de uiteindelijke keuzes ten aanzien van het al dan niet open stellen van
bepaalde categorieën ook de nu reeds gehanteerde criteria kosteneffecti-
viteit, innovativiteit en toekomstperspectief meewegen.

8
Hoe groot is het aandeel palmschroot (bijproduct van palmolie) als vaste
biomassa en kwalificeert dit als duurzame bron?

Het is mij niet bekend wat het aandeel palmschroot op dit moment is.
Palmschroot valt onder de code NTA 529, maar daar vallen ook andere
pitten, vliezen en schillen onder. De biomassastromen onder code NTA
529 waren in 2006 niet groter dan 5% van het totale aandeel biomassa.
Gezien de publieke discussie rond palmolie verwacht ik niet dat het
aandeel palmschroot sterk zal groeien. Ik zie een verschuiving naar steeds
meer houtachtige stromen.
Het is op dit moment nog niet mogelijk biomassa tot in detail te onder-
scheiden naar duurzaamheid, wegens het ontbreken van certificeringsys-
temen. Palmschroot lijkt de toets van de criteria wel te kunnen doorstaan,
omdat het gaat om een restproduct van de voor bijvoorbeeld margarine-
levering geproduceerde palmolie. Ik sluit deze categorie dan ook niet uit
binnen de SDE.

9
GFT staat genoemd als categorie die subsidie kan ontvangen voor
energieverbruik. In hoeverre kan hiermee concurrentie optreden met het
huidige gebruik van bijvoorbeeld GFT voor diervoedsel?

De regeling voorziet in het subsidiëren van de productie van hernieuw-
bare elektriciteit door verbranden van biogas uit vergisting van groente,
fruit en tuinafval (art. 2, eerste lid, onder b,19van de Regeling aanwijzing
categorieën duurzame energieproductie 2008). Volgens de Europese
verordening «Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijpro-
ducten» (1774/2002) mogen keukenafval en etensresten die producten van
dierlijke oorsprong bevatten niet worden gebruikt als voedsel voor dieren,
met uitzondering van pelsdieren. Plantaardig materiaal mag dus wel
gebruikt worden, mits dat geen resten van levensmiddelen bevat. In de
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praktijk zal groente-, fruit- en tuinafval (GFT) dat gescheiden is ingeza-
meld, altijd resten van dierlijk materiaal bevatten. Daarom is inzet van
gescheiden ingezameld GFT niet toegestaan als veevoer, hetgeen ook in
het landelijk Afvalbeheerplan zo is bepaald. Resten van (moes-)tuinafval
mogen wel worden gebruikt als veevoer, hetgeen waarschijnlijk ook op
kleine schaal gebeurt. Grootschalige concurrentie van GFT-vergisting met
GFT voor de diervoederproductie is dus niet aan de orde.

10
Waarom is naast kosteneffectiviteit, innovatie en toekomstperspectief niet
ook het energetisch rendement opgenomen als criterium?

Het energetisch rendement maakt deel uit van het criterium kosten-
effectiviteit. De kosteneffectiviteit wordt immers bepaald door de kosten
per geproduceerde energie-eenheid. Hoe hoger het energetisch rende-
ment van een installatie des te hoger de kosteneffectiviteit. Ik teken
daarbij aan dat het warmterendement met uitzondering van afvalverbran-
dingsinstallaties niet wordt meegenomen in de SDE. Zie voor het aspect
warmte verder mijn antwoord op vraag 91.

11
Kunt u aangeven waar nog knelpunten liggen bij het verlenen van de
vergunningen voor windenergie? Bent u bereid om de vergunnings-
verlening te stroomlijnen en het proces te versnellen zodat al in 2008
initiatieven in aanmerking kunnen komen voor de SDE?

Gelet op het tweede deel van de vraag ga ik er vanuit dat gedoeld wordt
op windenergie op zee. In de «Beleidsregels inzake de toepassing van de
Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve econo-
mische zone» (Staatscourant van 29 december 2004, nr. 252) is weerge-
geven volgens welke procedure vergunningaanvragen voor het realiseren
van windturbineparken op zee worden behandeld. Onder deze procedure
is een aantal stappen omschreven tussen het indienen van een startnotitie
en de beoordeling van de milieueffectrapportage. Niet voor iedere stap is
een maximale tijdsperiode gesteld. Dit geldt zowel voor de overheid als
de initiatiefnemer Daarom kan de hele procedure enkele jaren duren. De
kennis over de implicaties van windturbineparken voor de omgeving is
nog beperkt. Op basis van de huidige status van de behandeling van de
vergunningsaanvragen blijken de knelpunten vooral te liggen op het
terrein van de scheepvaartveiligheid, luchtverkeersveiligheid en het
ecosysteem. De lopende besluitvormingsprocedures zijn gericht op het
realiseren van de Kabinetsambities voor het committeren van 450 MW
aan «Wind op zee» in de huidige Kabinetsperiode 2007–2011. De eerste
vergunningen zullen naar verwachting mogelijk eind 2008 dan wel in 2009
kunnen worden verleend. Dergelijke initiatieven zullen niet vóór 2009 voor
SDE in aanmerking kunnen komen. Zie ook mijn antwoord op vraag 112.

12
Hoe voorkomt u dat de situatie ontstaat dat men gewassen gaat verbou-
wen die vervolgens dienen als co-vergistingsproducten van mest, zoals
maïs, gerst en rogge?

Slechts een beperkt aantal gewassen staat op de zogenaamde positieve
lijst voor covergisting (bijlage I, hoofdstuk III, typeaanduiding «co-vergiste
mest» van de Meststoffenbeschikking 1977, zoals deze luidde op 31 decem-
ber 2007). Dit houdt in dat het restant (digestaat) als meststof mag worden
verhandeld. Hoewel het verbouwen van deze gewassen met het oog op
co-vergisting ervan niet is verboden, betreft het veelal partijen die niet
meer geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn geteeld, zoals voedsel en
veevoer. Dat brengt immers meer op dan covergisten. Een uitzondering
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hierop vormt energiemaïs. Geteelde gewassen, waaronder energiemaïs,
zijn toegelaten binnen de SDE. Zoals aangegeven in mijn brief van
31 januari jl. heb ik er voor gekozen om in verband met de duurzaamheid-
risico’s vloeibare biomassa uit te sluiten (zie antwoord op vraag 6). Ik
teken daarbij aan dat ik vanaf het moment dat certificering van biomassa
voldoende robuust is, alleen nog gecertificeerde biomassa binnen de SDE
wil toestaan.

13
Is, gelet op de berekening van onderzoeksgroep Alterra van de Wagen-
ingen Universiteit, dat voor een bijdrage van 10% aan de Nederlandse
vraag naar elektriciteit, voor mest-co-vergisting, bijna de helft van het
huidige akkerland nodig is om de co-producten (zoals maïs, gerst en
rogge) te verbouwen, deze bescheiden bijdrage niet onevenredig aan het
grote ruimtebeslag?

Het gaat hier om een berekening waarmee een bepaald ruimtebeslag
wordt aangegeven als gewassen direct worden ingezet voor mest-co-
vergisting. Het is niet te verwachten dat de genoemde bijdrage aan de
vraag naar elektriciteit vanuit uitsluitend co-vergisting zal geschieden.
Daarnaast kan co-vergisting ook op basis van restproducten plaatsvinden,
indien het toepassen als meststof van het eindproduct ervan landbouw-
en milieukundig verantwoord is (zie ook mijn antwoord op vraag 12). Het
in de vraag genoemde ruimtebeslag zal dan ook vrijwel zeker nooit aan de
orde zijn.

14
Is het niet zinvoller om, aangezien het vergisten van alleen het co-product
zorgt voor een grotere energieopbrengst dan co-vergisting met mest,
vooral energieopwekking te subsidiëren met een gunstige energiebalans?

Er zijn drie voordelen van co-vergisting: in de eerste plaats levert
co-vergisting een veel stabieler vergistingproces opin vergelijking met
vergisting van uitsluitend co-producten. Dit komt door in de mest aanwe-
zige methanogene bacteriën die primair voor de methaanproductie
zorgen. Bij vergisting van uitsluitend andere biomassastromen worden
deze bacteriën apart toegevoegd. In de tweede plaats wordt de methaan-
emissie uit mest als gevolg van vergisting substantieel teruggedrongen.
En tot slot heeft het na co-vergisting resterende digestaat dat als meststof
kan worden ingezet een relatief betere stikstofwerking.

15
Dient, gezien de vele mitsen en maren ten aanzien van het soort vergis-
tingreactor, het management, de plek op het platteland voor het noodza-
kelijk gebruik van de restwarmte van de reactor en de levering aan elektri-
citeitsnet, die allen het halen van een positieve energiebalans &
broeikasgasbalans problematisch maken, er niet alleen subsidie verstrekt
te worden wanneer deze balans positief uitvalt?

Gesteld kan worden dat de emissiereductie van co-vergisting groter wordt
naarmate ook de geproduceerde warmte wordt benut. Is er geen behoefte
aan warmte op locatie dan bestaat het alternatief om het biogas op te
waarderen tot aardgaskwaliteit. Dit zogeheten groen gas kan vervolgens
in het aardgasnet worden geïnjecteerd. De broeikasgasbalans is in beide
varianten vergelijkbaar.
De broeikasgasbalans van vergisting zal onder meer afhangen van de
schaalgrootte. Grotere projecten hebben doorgaans een beter technisch
rendement en de procesvoering kan beter worden bewaakt (management
van de installatie), hetgeen positief uitwerkt op de broeikasgasbalans. Het
is gunstig de biomassa lokaal te verwerken ter vermijding van transport-
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emissies. Dit kan de schaalgrootte beperken. De exacte broeikasgasbalans
van een vergisting project is daardoor locatiespecifiek.
Momenteel wordt de ontwikkelde methodiek voor het opstellen van een
broeikasgasbalans aangepast aan de concept EU-richtlijn ten aanzien van
de stimulering van energie uit hernieuwbare bronnen (versie 15.4 d.d.
23 januari 2008). Het zal nog enige jaren duren voordat dit instrument
toegepast zal kunnen worden in een subsidie-instrument.

16
Hoe verhoudt zich de subsidiering van afvalverbranding als bron van
duurzame energie zich tot het de Ladder van Lansink? Hoe voorkomt u dat
de subsidieregeling de groei van het recyclen en hergebruiken van afval
frustreert?

De subsidie is ter compensatie van de onrendabele top voor investeringen
gericht op het opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Het tarief voor
verbranden gaat daardoor niet omlaag, waardoor het niet aantrekkelijker
wordt om te kiezen voor verbranding. Het te verbranden afval in AVI’s
betreft restafval dat niet op een andere wijze nuttig kan worden toegepast
of hergebruikt, waardoor er geen concurrentie met recyclen en hergebruik
van afval ontstaat. Concluderend heeft de SDE bij AVI’s geen effect op de
Ladder van Lansink.

17
Waarop baseert u het idee dat afvalverbranding in Afvalverwerkings-
installaties (AVI’s) een duurzame bron van energie opwekking is? Hoe
verhoudt zich het verbranden van afval energetisch tot het recyclen en
hergebruiken van het afval? Is dit laatste gezien zowel de hoge prijzen
voor grondstof als productietechnisch gezien niet veel energie-efficiënter?

Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dat verbrand wordt
in een afvalverbrandingsinstallatie bestaat voor een gedeelte uit biogeen
materiaal (momenteel 48%). In artikel 2 lid b van richtlijn 2001/77/EG
betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare
energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt valt te lezen dat onder
biomassa ook verstaan wordt «de biologisch afbreekbare fractie van
industrieel en huishoudelijk afval». De netto productie van energie door
AVI’s wordt daarmee voor een deel (namelijk het biogene deel van het
afvalaanbod) gezien als hernieuwbare energie. Hiermee wordt bovendien
energie opgewekt die anders met fossiele bronnen zou worden geprodu-
ceerd. Over de energetische verhouding van het recyclen van afval ten
opzichte van verbranden is geen algemene uitspraak te doen. Dit is zeer
sterk afhankelijk van het soort afval en gevolgde recyclingmethoden.
Alleen niet-herbruikbaar afval wordt verbrand. Of een afvalstof al dan niet
herbruikbaar is, is primair een technische kwestie (overigens wordt 84%
van het Nederlandse afval al hergebruikt) en is daarnaast ook economisch
bepaald: de kosten voor recyclen zullen moeten opwegen tegen de kosten
van verbranden. Daarnaast is het de verwachting dat met het aannemen
van de herziene Kaderrichtlijn Afval ook het verbranden met (hoge)
energieterugwinning zal worden gerekend onder nuttige toepassing.

18
Is subsidie op basis van de SDE op afvalverbranding niet overbodig voor
de bouw van de afvalinstallaties, omdat deze installaties via de afvalstof-
fenheffing toch al gebouwd worden met geld van de gemeenschap? Kunt
u niet beter aan de bouw van de installaties de eis verbinden dat vrijko-
mende energie en restwarmte nuttig worden toegepast?

Nee. De primaire functie van afvalverbrandingsinstallaties is afval-
verbranding. De SDE strekt ertoe te stimuleren dat grotere hoeveelheden
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(deels duurzame) energie worden geproduceerd met dergelijke installa-
ties. De kosten daarvoor worden niet gedekt door de afvalstoffenheffing.
Overigens hebben volgens de berekeningen van ECN bij de huidige
energieprijzen zelfs hoogrendementslijnen geen SDE-subsidie nodig.
In de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe installaties wordt
getoetst aan de IPPC-richtlijn, waardoor er tot op zekere hoogte al getoetst
wordt aan benutting van vrijkomende energie voor de opwekking van
elektriciteit en het benutten van geproduceerde warmte. In de in afge-
lopen jaren afgegeven vergunningen is hier terdege rekening mee
gehouden. Daarom worden in de SDE alleen AVI’s gestimuleerd met een
rendement van 22 en hoger%.

19
Kunt u aangeven vanaf welke hoeveelheden productie van kWh energie,
het rendabel wordt om als particulier en kleine ondernemer een beroep te
doen op de SDE?

In principe is dat aan de producent om te bepalen. Dit zal voor elke busi-
nesscase namelijk anders liggen. ECN is bij de berekening van de basis-
bedragen uitgegaan van zogenaamde referentieprojecten met een
bepaalde schaalgrootte. Voor de diverse categorieën is de schaalgrootte
van dit gekozen referentieproject verschillend. Voor deze details verwijs ik
naar het adviesrapport van ECN over de basisbedragen in de SDE.

20
Kunt u aangeven waarom u bij het vaststellen van subsidies voor wind op
land uitgaat van de 2200 vollasturen, terwijl die naar verwachting alleen
op zee en aan de kust worden gehaald?

De laatste jaren is het aantal vollasturen van windmolens toegenomen.
Met de keuze voor 2200 vollasturen is getracht beter aan te sluiten bij deze
praktijk. Bij moderne windmolens is dit aantal vollasturen ook haalbaar op
binnenlandlocaties, mits gekozen wordt voor windmolens met een
voldoende grote rotor en er geen beperkingen zijn aan de bouwhoogte,
welke soms voortvloeien uit streek- en bestemmingsplannen van provin-
cies en gemeenten.

21
Kunt u aangegeven hoeveel kosten SenterNovem zal maken voor de
uitvoering van de SDE, waaronder het verkrijgen van monitoringsinfor-
matie?

Het Kabinet heeft december jl. besloten voorshands ruimte te geven het
pakket opstarten SDE, WKK en voorbereiden overdracht MEP uit te voeren
met 30 fte bij SenterNovem. Dat komt overeen met voorlopige uitvoerings-
kosten van circa € 3 mln. op jaarbasis. Dat is inclusief het monitoringge-
deelte zoals dat op dit moment bekend is.
Medio 2008 verrichten EZ, Financiën en Binnenlandse Zaken een aanvul-
lende studie naar de uiteindelijke uitvoeringskosten van dit pakket en kan
meer precies de omvang ervan – ook meerjarig – worden vastgesteld.

22
Kunt u aangegeven hoe in de ons omringende landen, zoals Scandinavië
en Spanje, wordt omgegaan met dergelijke regelingen als de SDE? Kunt u
hierbij ingegaan op achtereenvolgens de soorten subsidies die in deze
landen worden verleend, de doelstellingen van deze regelingen, de kosten
en de effecten die deze subsidies zouden moeten hebben op het aandeel
duurzame energie in het totale energieverbruik?
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De Europese Commissie heeft op haar website een overzicht van de
verschillende stimuleringssystemen, de doelstellingen en de resultaten
van deze systemen in de verschillende landen in de Europese Unie. Ik
verwijs u voor de meest actuele stand van zaken derhalve naar deze infor-
matie: http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/facts_en.htm

23
Kunt u aangegeven of de decentralisatie van de opwekkingscapaciteit
gevolgen heeft voor de structuur van het Nederlandse elektriciteitsnet? Zo
ja, wat zijn deze gevolgen, zijn hier kosten aan verbonden en op welke
termijn zijn deze gevolgen voelbaar? Zo neen, waarom niet?

Decentralisatie van de elektriciteitsproductie heeft gevolgen voor het
elektriciteitsnet in Nederland. Als decentralisatie substantieel doorzet, zal
er minder groei zijn van de transportvraag over het hoofdnet van 380kV.
Dit komt omdat de gemiddelde afstand tussen afnemer en producent
daalt met decentralisatie van opwekking. Dit zal ook andere accenten
kunnen vragen in de taakvervulling van de regionale netbeheerders. Er zal
bijvoorbeeld de mogelijkheid ontstaan om bij onbalans in het net extra
decentrale productie «af te roepen», of decentrale producenten te vragen
een tandje lager te schakelen. De kosten hiervan zullen naar verwachting
het saldo zijn van extra investeringen in het regionale net minus de bespa-
ringen in het hoofdnet. In kwantitatieve zin valt hier verder nog weinig
over te melden.

24
Hoe verhouden zich bij de keuze voor subsidiabele categorieën de drie
selectiecriteria zich tot elkaar?

Bij mijn keuze voor de subsidiabele categorieën heb ik mij allereerst laten
leiden door het criterium kosteneffectiviteit. Daarna heb ik gekeken naar
de criteria toekomstperspectief en innovativiteit.

25
Wat verstaat u onder duurzame energie?

Voor het begrip duurzame (of in termen van de regeling hernieuwbare)
energie sluit ik aan bij de definitie zoals opgenomen in artikel 2 van de
concept EU-richtlijn ten aanzien van de stimulering van energie uit
hernieuwbare bronnen.

26
Indien CO2-vrij ook duurzaam is, waarom wordt er dan in de concept-
regeling dan niet over kernenergie gesproken?

CO2-uitstoot is niet het enige duurzaamheidaspect. Opwekking van elektri-
citeit door middel van kernenergie heeft zoals bekend een aantal risico’s
met betrekking tot onder meer veiligheid en kernafval op basis waarvan is
besloten dat in ieder geval gedurende deze Kabinetsperiode geen besluit
tot de bouw van nieuwe kerncentrales zal worden genomen. Kernenergie
maakt ook geen deel uit van de definitie van hernieuwbare energie (zie
antwoord bij vraag 25).

27
Waarom wordt er in de conceptregeling niet gesproken over het OPAC-
project in Limburg, terwijl u heeft beloofd de gouden jaren van het Zuid
Limburgse mijnverleden te laten herleven?
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De SDE-regeling beoogt de opwekking van duurzame energie te bevor-
deren en is niet geschikt voor eventuele investeringen in grootschalige
elektriciteitsopslag.

28
Deelt u de mening dat kernenergie op de lange termijn de goedkoopste
alternatieve energievoorziening is naast de steenkolenmijnen, in tegen-
stelling tot het lage rendement en lange terugverdieneffect van bijvoor-
beeld windenergie?

De productie van kernenergie gaat gepaard met enkele andere nadelen,
die ook moeten worden meegewogen bij de samenstelling van de opti-
male energiemix (zie ook mijn antwoord op vraag 26). Voorts is wind-
energie op land op dit moment één van de meest kosteneffectieve
hernieuwbare energie-opties.

29
Is het waar, zoals marktpartijen zeggen, dat rendabele exploitatie bij 2,8 ct
per kWh alleen in de kustlocaties mogelijk is? Zo ja, hoe is de beoogde
2000 MegaWatt (MW) langs de kust te realiseren? Zo neen, waarom niet
en kunt u aangeven in welke binnenlandse regio’s een groot deel van de
beoogde 2000 MW bij een subsidie van 2,8 ct per kWh rendabel is?

Nee, zoals bij het antwoord op vraag 20 is aangegeven, is bij moderne
windmolens 2200 vollasturen ook haalbaar op binnenlandlocaties. Of een
individueel project rendabel is, hangt af van de kosten en opbrengsten
van dat individuele windproject. Ver landinwaarts wordt het moeilijker,
maar niet onmogelijk. Overigens ligt meer dan 90% van de ruim 2 000
MW aan bestaande en vergunde windmolens in de vijf kustprovincies en
Flevoland. Zo’n 70% van de 2 000 MW aan projecten die bezig zijn met het
verkrijgen van vergunningen bevindt zich in dezelfde provincies.

30
Kunt u inzicht geven in de subsidiebedragen per kWh en de totale
budgetten (indicatief) in de periode na 2011?

Voor een antwoord op het eerste deel van deze vraag wordt verwezen
naar het antwoord op vraag 54. Voor het antwoord op het tweede deel
van de vraag wordt verwezen naar het antwoord op vraag 34.

31
Kunt u aangeven of en zo ja hoe, het Europese doel van 9% duurzame
energie in 2010 gehaald gaat worden, mede in het licht van de gestegen
prijzen van biomassa, waardoor biomassaprojecten die gebruik maakten
van de Mepsubsidie zijn stopgezet?. De Mepsubsidie is destijds door
minister Wijn immers stopgezet omdat het Europese doel van 9% duur-
zame elektriciteit in 2010 al haalbaar was met de toenmalige projecten?

Naar verwachting zal de doelstelling voor 2010 gehaald worden. Inclusief
de effecten van de SDE zal in 2010 het aandeel duurzame elektriciteit naar
verwachting uitkomen op meer dan 10%. De bijdrage van grootschalige
biomassa hierin is gebaseerd op de laatste meerjarenramingen van EnerQ
de uitvoerder van de MEP. Zelfs in het geval deze door EnerQ verwachte
bijdrage zou halveren, zou het aandeel duurzame elektriciteit uitkomen
boven de 9%.

32
Waarom heeft u voor zon PV voor een bovengrens van 3 Kilowatt (kW)
gekozen?
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Een zon-pv systeem met een grootte van 3 kilowatt (kW) produceert 2500
tot 3000 kWh per jaar. Dat is bijna de hoeveelheid elektriciteit die een
gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt (3350 kWh). Bovendien
beslaat een 3 kW systeem een oppervlakte van ongeveer 30 m2. Dat is
doorgaans het maximum dat op het dak van een gemiddeld Nederlands
huis aan zonnepanelen kan worden gelegd.

33
Waarom komen alleen particulieren in aanmerking voor de zon PV
subsidie?

Het is onjuist dat alleen particulieren in aanmerking komen voor zon-pv
subsidie. Iedereen, zowel particulieren, bedrijven, non-profitorganisaties
etc. die een zonne-energiesysteem tot 3 kilowatt plaatsen komen in
aanmerking voor subsidie.

34
Wanneer komt er zekerheid over de subsidiebedragen in de periode 2013–
2020, vergelijkbaar met het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Trans-
port (MIT) waarin investeringsbudgetten al tot 2020 (globaal) zijn vastge-
legd?

Op dit moment is er sprake van een indicatief beeld voor het aangaan van
nieuwe verplichtingen in deze kabinetsperiode. Deze verplichtingen leiden
tot subsidiebetalingen tot ver na 2020. Ook na 2011 zal de invoering van
hernieuwbare energie verder moeten worden gestimuleerd. De nadere
uitwerking en uitvoering daarvan zal door volgende kabinetten moeten
worden opgepakt, mede in het licht van de Nederlandse doelstellingen
onder meer als uitwerking van het Europees beleid voor hernieuwbare
energie.

35
Kunt u (indicatief) aangeven wat de subsidietarieven voor wind op zee in
2009 en 2010 worden, ook al wordt er dit jaar nog niet gebouwd, aange-
zien bedrijven tijd nodig hebben om concrete plannen hiervoor te ontwik-
kelen en daarom nu al inzicht nodig hebben in de te verwachten subsidie-
bedragen?

Neen, de SDE-systematiek is er op gericht om initiatiefnemers voor duur-
zame energie projecten, waaronder windturbineparken op zee, een
voldoende rendement op het eigen vermogen te kunnen laten realiseren
in toekomstige marktomstandigheden. Ik ben voornemens de basis-
bedragen voor subsidiëring van wind op zee projecten in 2009 vast te
stellen met de publicatie van de betreffende regeling (naar verwachting
eind 2008).
Ik verwijs voor het antwoord op deze vraag ook naar het antwoord op
vraag 54. Daarbij teken ik aan dat ik er vooralsnog aan denk om een
tender als verdelingsmechanisme te gebruiken voor het gunnen van een
beschikking bij wind op zee. Bij een tender is het vooral voor partijen zelf
belangrijk te berekenen welk bedrag ze nodig hebben om te kunnen gaan
produceren.

36
Waarom is er voor zon PV gekozen voor een correctiebedrag van ca. 23 ct
per kWh? Hoe waarschijnlijk is het dat particulieren met een zonnepaneel
dit bedrag krijgen van hun energieleverancier? Welke terugleververgoe-
dingen krijgen particulieren met een zonnepaneel momenteel van ener-
giebedrijven en wat zijn de verschillen tussen de bedrijven?
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Zie ook het antwoord op vraag 32. Artikel 31c van de Elektriciteitswet 1998
schrijft voor dat energiebedrijven de energierekening tot 3000 kWh terug-
geleverde hernieuwbare elektriciteit dienen te salderen met de afgenomen
elektriciteit. Het is mij niet bekend dat energiebedrijven zich onttrekken
aan de uitvoering van artikel 31c. Zie ook mijn antwoord op Kamervragen
van de leden Samsom en Crone (beiden PvdA) van 8 maart 2006, nummer
2050609230 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006).

37
Waarom vallen kleine windturbines buiten de regeling ondanks het inno-
vatieve karakter hiervan en de mogelijkheid van toepassing bij particu-
lieren en bedrijven, op locaties waar een grote windturbine niet voor de
hand ligt?

De SDE-regeling voor windenergie op land geldt ook voor kleine windmo-
lens. De tarieven zijn echter wel gebaseerd op de grote windmolens. Op
5 november 2007 is bij de beantwoording van Kamervragen van het
Tweede Kamerlid Duyvendak ingegaan op kleine windmolens. Bij de
beantwoording is aangegeven dat er geen specifiek rijksbeleid voor kleine
windmolens is. Ook is aangegeven dat om een even groot vermogen te
bereiken, een groot aantal kleine molens zal moeten worden geplaatst.
Voor het bereiken van de doelstellingen voor duurzame energie zijn kleine
windmolens echter nog geen kosteneffectieve optie. Het potentieel is
beperkt en de kosten per kilowattuur zijn hoog. Daarom is geconcludeerd
dat kleine windmolens eerst nog wat beter moeten worden bestudeerd op
de aspecten veiligheid, techniek en prestaties voordat eventueel een
besluit kan worden genomen over stimulering middels de SDE. Vandaar
dat er geen onderscheid is gemaakt bij de berekeningen.

38
Hoe verwacht u de beoogde 6000 MW wind op zee in 2020 te bereiken,
aangezien er in deze kabinetsperiode nog maar voor 450 MW wordt
gecommitteerd (zo dat al haalbaar is), en er tussen 2012/2013 en 2020 nog
meer dan 5000 MW extra moet worden geplaatst, dus meer dan 500 MW
per jaar?

Voor het realiseren van de Kabinetsambities van 20% duurzame Energie in
2020 is een substantiële inzet van wind op zee nodig. Het precieze
ontwikkelingstempo zal mede op basis van de leerervaringen met de
eerste windparken worden bepaald.

39
Wat is het netto energierendement van mestvergisting (dus alleen mest)
en van co-vergisting?

In het algemeen geldt dat de installaties hetzelfde technisch rendement
hebben ongeacht de verschillen in ingezette grondstoffen. Een vergisting-
installatie met warmtekrachtkoppeling heeft zo’n 40% netto-energieren-
dement, in het geval het uit de vergister geproduceerde biogas wordt
omgezet in elektriciteit, zonder nuttig gebruik van warmte. Een vergisting-
installatie met warmtekrachtkoppeling kan een netto-energierendement
hebben tot 80% ook als de geproduceerde warmte nuttig wordt aange-
wend (er wordt in deze situatie elektriciteit en warmte geproduceerd). Het
netto-energierendement kan tussen 70%–80% liggen als het geprodu-
ceerde biogas uit de vergistinginstallatie wordt opgewerkt en in het aard-
gasnet wordt geïnjecteerd (groen gas).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 239, nr. 9 12



40
Wat is de netto broeikasgasbalans van co-vergisting indien energiemaïs
wordt gebruikt als substraat? Kunt u bij de berekening ook de fossiele
brandstoffen en landgebruik van teelt van maïs betrekken?

Momenteel wordt de ontwikkelde methodiek voor het opstellen van een
broeikasgasbalans aangepast aan de voorgestelde Europese richtlijnen
(EC voorstel 23 januari 2008). Eerste resultaten laten zien dat de netto
broeikasgasbalans van co-vergisting met energiemaïs in het algemeen
positief is. In de methodiek zijn fossiele brandstoffen tijdens het productie-
proces en directe veranderingen van landgebruik meegenomen. Ook
wordt rekening gehouden met de mogelijke emissies van lachgas bij de
productie van energiegewassen.

41
Is het waar dat de hoeveelheid meststoffen (fosfaat en stikstof) niet
verminderen door co-vergisting? Klopt het dat deze iets toenemen door
toevoeging van maïs?

Ja, de hoeveelheid fosfaat en stikstof neemt toe omdat deze nutriënten
ook in maïs aanwezig zijn. Vergisting heeft geen invloed op de hoeveel-
heid fosfaat en stikstof. Wel wijzigt door vergisting in enige mate de schei-
kundige verbinding waarin stikstof aanwezig is: een deel van de organi-
sche stikstof wordt omgezet in minerale stikstof.

42
Is het waar dat het volume van het restproduct van co-vergisting groter is
dan de hoeveelheid mest daarvoor?

Ja, waarbij aangetekend kan worden dat de toename van het volume
afhangt van het percentage droge stof in het co-product.

43
Wordt er nu al op significante schaal kunstmest gemaakt van restpro-
ducten van co-vergisting?

Nee, want het restant van co-vergisting wordt aangemerkt als dierlijke
mest. In dit verband wijs ik op een door uw Kamer aangenomen
motie-Van der Vlies c.s. (Kamerstukken 28 385, nr. 99) waarin de regering
wordt gevraagd om toestemming te geven voor en ondersteuning te
bieden aan enkele grootschalige pilots waarbij mineralenconcentraat uit
(on-)vergiste mest aangewend mag worden boven de gebruiksnormen
voor dierlijke mest. Mijn collega van LNV bereidt op dit moment een
reactie op deze motie voor.

44
Is het waar dat fosfaat niet, of tegen zeer hoge kosten, uit het restproduct
van co-vergisting kan worden gehaald en worden verwerkt tot kunstmest?

Zuiver fosfaat uit co-vergiste dierlijke mest (digestaat) halen is alleen
mogelijk tegen relatief hoge kosten. Met relatief lage kosten is het moge-
lijk om digestaat te scheiden in een fosfaatarme dunne fractie en een
fosfaatrijke dikke fractie. De dikke fractie kan als meststof worden aange-
wend.

45
Recentelijk is de Energie-investeringsaftrek (EIA) gekort, deze korting is
verwerkt in de onrendabele top van de SDE. Echter door de korting van de
EIA is het budgetbeslag op de SDE groter geworden. Is dit gecorrigeerd
door een evenredige vergroting van het SDE-budget?
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De EIA heeft een maximaal budget. Omdat ik meer hernieuwbare energie
verwacht, moet dat budget over meer projecten verdeeld worden en
ontvangt men per MW dus minder EIA. Het totale bedrag voor wind in de
EIA is niet verminderd. De lagere inkomsten uit de EIA voor hernieuwbare
energie zijn verdisconteerd in het nieuwe basisbedrag voor de SDE en in
de systematiek van de SDE betekent dit een (iets) hogere SDE-subsidie.
Het subsidiebudget van de SDE is evenwel niet verhoogd als gevolg van
deze ontwikkeling.

46
Kunt u aangeven hoe de vrijvallende en overblijvende budgetten van de
Mepregeling benut gaan worden in de SDE?

Zoals ik in mijn brief van 5 november 2007 heb ik aangegeven zal de
vrijval uit de MEPaan de reeds beschikbare middelen voor de SDE worden
toegevoegd en ook via de SDE-regeling worden ingezet. Elk jaar zal bij
Voorjaarsnota/Begrotingsvoorbereiding aan de hand van dan actuele
ramingen van onder meer EnerQ (met ingang van 2009 wordt dit
SenterNovem), de dan heersende omstandigheden en de budgettaire
situatie, worden bezien of, en zo ja hoe er vrijval uit de MEP kan worden
ingezet voor de SDE.

47
Kunt u per categorie de onderbouwing geven van het verwachte effect
van de voorgenomen maatregelen op de gewenste verduurzaming van de
energievoorziening, zoals deze beoogd worden in pijler 3 van het coalitie-
akkoord «schoon en zuinig»?

ECN komt bij de doorrekening van het programma Schoon en Zuinig in
het EU hoog scenario op een aandeel duurzame energie van 17%. De
verdeling over de categorieën is daarbij ruwweg 2/3 deel duurzame elek-
triciteit, 1/6 deel duurzame warmte en 1/6 deel biobrandstoffen.

48
Kunt u per categorie aangeven welk budget per jaar benodigd is om de
doelstelling van 20% duurzame energie in 2020 te realiseren?

Dat is op dit moment niet aan te geven om een aantal redenen. In de
eerste plaats zal de doelstelling voor duurzame energie in 2020 met een
mix aan instrumenten en beleidsmaatregelen gerealiseerd moeten
worden. Deze mix kan en zal in de jaren tot 2020 wijzigen. Het subsidie-
instrument is in deze mix slechts één van de instrumenten. In de tweede
plaats zullen de omvang, inzet en verdeling van het subsidie-instrument
uit doelmatigheidsoverwegingen mede bepaald worden door de ontwik-
kelingen van en verhoudingen tussen de verschillende duurzame energie
opties in de periode tot 2020. Ook de ontwikkeling van de CO2 prijs en de
elektriciteitsprijs zal hierbij een rol spelen. In mijn brief van 31 januari jl.
heb ik al aangegeven dat bij de herijking van het werkprogramma Schoon
en Zuinig in 2010 zal worden bezien in hoeverre het programma op koers
ligt. Dan wordt ook bepaald of en in welke mate wijzigingen, aanvullende
maatregelen en/of middelen noodzakelijk of wenselijk zijn.

49
Bent u bereid om de bekostiging van de regeling te wijzigen en in plaats
van een ministeriële beschikking die de onrendabele top subsidieert en
welke jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld, een omslagregeling in te
voeren die door alle afnemers van energie wordt bekostigd middels een
opslag op het commodity- en/of transporttarief («Duitse systeem»)
waarbij de elektriciteitsbedrijven verplicht worden deze energie af te
nemen en de netinvoeding te realiseren?
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Ik zie daar op dit moment geen aanleiding toe. Voor een juiste appreciatie
van de SDE is het van belang om een aantal aspecten in deze vraag over
het Duitse systeem goed te onderscheiden.
Ten eerste, wordt in Duitsland evenals als in Nederland voor ieder kalen-
derjaar een nieuw basisbedrag (in Duitsland spreekt men van een tarief)
vastgesteld. De stelling dat dit anders zou zijn klopt niet.
Ten tweede, is in Duitsland de netbeheerder verplicht gesteld alle elektrici-
teit af te nemen van producenten en de aansluiting te realiseren. Dit lijken
prima voorwaarden voor de producent van duurzame elektriciteit. Er
ontstaan echter de volgende problemen door de duurzame elektriciteit uit
de markt te halen en de netbeheerder te verplichten deze toe te laten op
het net:
– Dit dwingt de netbeheerder grote hoeveelheden elektriciteit te verhan-

delen. Dit betekent dat er één marktpartij komt die alle duurzame elek-
triciteit gaat aanbieden op de markt. Bij grote aandelen duurzaam is dit
onwenselijk omdat de netbeheerder daarmee een grote marktmacht
krijgt en zijn rol als onafhankelijke netbeheerder verliest.

– De netbeheerder komt ook in de problemen doordat deze wordt
gedwongen grote hoeveelheden elektriciteit op te nemen. Omdat de
duurzame producent geen economische prikkels krijgt om de productie
van elektriciteit op de vraag af te stemmen, moet de rest van de markt
dit opvangen. Dit is een economisch suboptimaal systeem. In het
ergste geval kan er zelfs zoveel duurzame elektriciteit worden ingevoed
dat het systeem overbelast raakt en een black-out kan ontstaan. In
Duitsland is reeds gebleken dat dit een reëel risico is. Deze problemen
worden groter naarmate het aandeel duurzame elektriciteit toeneemt.

In Duitsland wordt daarom thans nagedacht over aanpassing van het feed
in tariefsysteem om de stimulering van hernieuwbare elektriciteit beter
inpasbaar te maken in de elektriciteitsmarkt. Spanje is reeds enige tijd
geleden overgestapt op een feed in premie systeem wat sterk lijkt op de
SDE, waarbij de opgewekte hernieuwbare elektriciteit gewoon op de
elektriciteitsmarkt wordt verkocht en in aanvulling hierop een premie
wordt betaald. Gelet op ervaringen uit andere landen is het daarom
verstandig met de ambitieuze doelstellingen in Nederland een feed in
premiesysteem zoals de SDE te introduceren. Ten derde is de financiering
van hernieuwbare elektriciteit in Nederland inderdaad verschillend van die
in andere EU-landen waaronder Duitsland. Voor een toelichting hierop
verwijs ik naar het antwoord op vraag 75.

50
Bent u bereid een oplossing te bieden voor het bemeteringsprobleem
voor de kleine PV installaties (geen dure meters)?

Om SDE subsidie voor elektriciteit geproduceerd door kleine zon-pv instal-
laties te verkrijgen dient een aparte productiemeter geïnstalleerd te
worden. De kosten van deze meter (aanschaf ca. € 80) zijn ten opzichte
van de totale investeringskosten niet hoog.

51
Wilt u overwegen de SDE te simplificeren en robuuster te maken? Zo ja,
op welke manier? Zo neen, schiet de SDE haar doel dan niet voorbij
doordat zij zo complex is opgesteld?

Vanzelfsprekend ben ik altijd bereid om te bezien of, en zo ja in hoeverre
de SDE simpeler en robuuster gemaakt kan worden. Concrete suggesties
daarvoor worden door mij dan ook op prijs gesteld. Ik ben echter van
mening dat de regeling, zoals die nu voorligt, op voorhand niet te inge-
wikkeld is gelet op de doelen en belangen die daarmee gediend worden.
Bij de consultatie over de regeling met partijen in de markt is mij ook
gebleken dat de regeling goed te doorgronden is. SenterNovem heeft
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overigens op dit moment al een helpdesk ingericht voor potentiële
aanvragers. Ik teken daarbij aan dat het feit dat de SDE wat complexer is
dan de MEP-regeling een direct gevolg is van het rekening houden met de
terechte kritiekpunten van onder meer de Algemene Rekenkamer op de
MEP.

52
Wat is de argumentatie om de indieningtermijn niet het gehele jaar open
te stellen? Realiseert u zich u dat dit bij ondernemers veel onzekerheid
met zich meebrengt, gezien de lange aanlooptijd van projecten? Wilt u
alsnog overwegen om de indientermijn het gehele jaar open te stellen?

Zie mijn antwoord op vraag 5.

53
Wat vindt u van het idee om de eis, om zowel de beschikking van de
milieu- als bouwvergunning te hebben ontvangen alvorens de SDE-subsi-
die te hebben aangevraagd, te vervangen door de eis om alleen de
aanvraag bouwvraag en milieuvraag te hebben ingediend en daarvan de
ontvangstbevestiging te hebben ontvangen?

Als voor een project een beschikking van een vergunning is verkregen,
dan is het project door het bevoegd gezag getoetst aan het bestemmings-
plan, aan redelijke eisen van welstand, aan de stedenbouwkundige bepa-
lingen van de bouwverordening en aan de technische voorschriften van
het Bouwbesluit. Het aanvragen van de vergunning geeft echter nog niet
de zekerheid dat een project aan deze criteria voldoet. In het geval waar
bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is kan deze
procedure veel tijd in beslag nemen en is de realisatie nog onzeker. Een
afgegeven vergunning geeft meer zekerheid op de realisatie en maakt het
risico op te vroege subsidieclaims kleiner.

54
Wat vindt u van het idee om de categorieën en bedragen vroegtijdig vast
te stellen, bijvoorbeeld voor een periode van minimaal 3 jaar zodat inves-
teerders gerichte plannen kunnen ontwikkelen?

In de brief van 31 januari jl. heb ik al in grote lijnen aangegeven welke
categorieën ik de komende jaren met welke omvang denk te stimuleren.
Het nu vaststellen van de basisbedragen voor een termijn van bijvoor-
beeld 3 jaar sluit niet aan bij de in de SDE gekozen benadering om de
daadwerkelijke onrendabele top te subsidiëren. Om tarieven voor een
langere termijn vast te stellen moet worden uitgegaan van een forfaitaire
aanname ten aanzien van de kostprijsontwikkeling. Het risico daarbij is dat
de uiteindelijke daadwerkelijke kostprijs hoger of lager blijkt te zijn, waar-
door projecten ofwel niet van de grond zullen komen ofwel overgesubsi-
dieerd zullen worden. Ik ben mij ervan bewust dat een dergelijk systeem
wel in andere EU-landen wordt toegepast.

55
Wat vindt u van het idee om de innovatiecomponent in de regeling een
plaats te geven, bijvoorbeeld door het belonen van een hoger rendement?

Een hoger energetisch rendement wordt inherent al beloond doordat dit
leidt tot een hogere energieproductie en dus tot een hoger subsidiebedrag
en energie-opbrengst. Daarnaast loopt bij de categorie afvalverbrandings-
installaties het basisbedrag op naarmate het rendement van de installatie
toeneemt. Bij afvalverbrandingsinstallaties heb ik daarvoor gekozen,
omdat er een duidelijke relatie ligt tussen de kosten en het behalen van
een hoger rendement. Bij de andere door mij subsidiabel gestelde catego-
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rieën is die relatie niet duidelijk te leggen. Verder wijs ik er op dat bij het
werken met een tarief dat afhankelijk is van het rendement van de instal-
latie het daadwerkelijk realiseren van dit rendement ook gecontroleerd
moet worden, wat tot extra lasten in de uitvoering zal leiden.

56
Kunt u de gestelde emissie-eisen uit de SDE verwijderen en conformeren
aan huidige en komende regelgeving met betrekking tot emissie?

De emissie-eisen zijn juist opgenomen om de SDE te conformeren aan
komende regelgeving met betrekking tot emissies. Momenteel wordt het
BEES-B geactualiseerd waarin de in de SDE-regeling genoemde emissie-
niveaus zullen worden vastgelegd voor de nieuwe installaties. Volgens de
huidige planning zal het BEES-B in het eerste kwartaal 2009 in werking
treden. Opnemen van de deze emissie-eisen in de SDE zorgt voor een
samenhangend beleid en voorkomt dat nu nieuwe installaties gesubsidi-
eerd worden die straks niet aan de wettelijk norm voor nieuwe installaties
voldoen. Om deze reden wil ik de emissie-eisen dan ook niet verwijderen
uit de SDE.

57
Bent u zich ervan bewust dat, indien biomassa niet met co-vergisting in
Nederland wordt verwerkt, het wordt verbrand, wat een nog slechtere
oplossing is, of naar Duitsland wordt getransporteerd en aldaar wordt
vergist? Realiseert de u zich dat het door het kabinet gewenste doel dan
nog niet bereikt is?

Runder- en varkensdrijfmest zijn waterrijke biomassastromen die zonder
voorbehandeling ongeschikt zijn voor verbranding. Deze dierlijke mest-
stromen worden bij co-vergisting het meest gebruikt. Vergisting daarvan
is kosteneffectiever en energetisch efficiënter dan verbranden. De aan- en
afvoerkosten van de biomassastromen bepalen of deze in Nederland of
elders, zoals Duitsland, worden vergist.

58
Bent u bereid ruimte te bieden om het digestaat op te werken als mest-
stof, en daarmee kunstmest te vervangen, wat een zeer grote extra bespa-
ring kan opleveren?

Digestaat is ingevolge de Nitraatrichtlijn dierlijke mest. Mijn collega van
LNV heeft aangegeven om met de sector het traject in gang te zetten om
digestaat, dat met bepaalde technieken is verwerkt, bij de EU-Commissie
voor te dragen voor opname op de lijst met (EG-)meststoffen en als
kunstmestvervanger toe te mogen passen (Kamerstukken 28 385, nr. 93).

59
Is het de minister bekend dat onder de MEP regeling een bloeiende jonge
en dynamische biogasbrache is ontstaan, waarin veel innovaties worden
gedaan? (zie voor onderbouwing onder meer de website van Senter-
Novem, met alle gehonoreerde innovatieve projecten op dit gebied) Is het
de minister bekend, dat om deze branche, die nog in de kinderschoenen
staat te behouden op korte termijn nog ondersteuning nodig is?

De SDE richt zich op de realisatie van 20% duurzame energie in 2020. Om
dit doel te halen heb ik ervoor gekozen de middelen te alloceren aan de
hand van de criteria kosteneffectiviteit, toekomstperspectief en innovativi-
teit. Vooralsnog heeft de weging op deze factoren tot een andere prioriteit-
stelling geleid.
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60
Is het u bekend dat co-vergisting een zeer kosteneffectieve wijze is van het
reduceren van broeikasgassen, door het vervangen van fossiele energie,
het verminderen van methaanuitstoot, het verminderen van de logistieke
belasting en het verminderen van kunstmestgebruik, een product waar
grote hoeveelheden energie voor nodig zijn en die een hoge CO2-uitstoot
kent?

In vergelijking met een aantal andere duurzame energie-opties scoort
co-vergisting juist minder goed op het aspect kosteneffectiviteit. Ik ben het
dan ook niet eens met de stelling. Zie ook mijn antwoord op vraag 61.

61
In het Programma «Schoon en Zuinig» wordt een toekomstbeeld
geschetst waarin onder meer co-vergisting van mest een belangrijke rol
speelt in de reductie van broeikasgassen. Is het daadwerkelijk uw bedoe-
ling deze energiesector te stimuleren? Zo ja, hoe verklaart u dat in de SDE
de elektriciteitsproductie uit co-vergisting van mest een vergoeding kent
van 0,12 ct per kWh, terwijl in de onrendabele topberekeningen van ECN
aangegeven wordt dat 0,18 ct nodig is?

Ik moet de ondersteuning van deze optie afwegen tegen de andere
beschikbare duurzame energie-opties. In mijn brief van 31 januari jl. heb ik
aangegeven dat ik voor die afweging kijk naar de kosteneffectiviteit, het
toekomstperspectief en de innovativiteit van de diverse opties.
Co-vergisting van dierlijke mest scoort daarin minder goed dan bijvoor-
beeld windenergie op land. De kosten van individuele vergistinginstalla-
ties kunnen echter afwijken van het ECN-advies, zie ook bijlage A van het
rapport Technisch-economische parameters van duurzame elektriciteits-
opties in 2008–2009. Om de realisatie van installaties die met een lagere
subsidie rendabel kunnen produceren niet uit te sluiten, heb ik deze opge-
nomen in de categorie waarvoor het basisbedrag van 12 cent per kWh
staat.

62
Bent u het ermee eens dat om efficiëntere benutting van biogas uit
co-mestvergisting te stimuleren, het stimuleren van warmtebenutting uit
Warmte Kracht Koppeling (WKK’s) op biogas en het gebruik van groen gas
om in te voeden op het net en voor gebruik als transportbrandstof, goede
mogelijkheden zijn?

De bovenstaande opties beoordeel ik alle als goede mogelijkheden. Het
instrument SDE stimuleert echter niet al deze mogelijkheden. Ten aanzien
van warmtebenutting heb ik al aangegeven in mijn brief van 31 januari jl.
dat ik dit jaar zal bezien of we duurzaam geproduceerde warmte op een
goede en effectieve manier kunnen waarderen binnen of buiten de SDE.
Daarbij moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van het budget in
relatie tot energetische efficiëntie, overige milieuvoordelen en het
toekomstperspectief. Essentieel is de ontwikkeling van een goede metho-
diek om de daadwerkelijk nuttige aanwending van warmte vast te stellen
en te meten. Dit moet leiden tot een plan voor de stimulering van duur-
zame warmte, welke ik na het zomerreces gereed wil hebben. Ten aanzien
van groen gas uit co-vergisting van dierlijke mest heb ik geconstateerd dat
de benodigde basisbedragen aanmerkelijk hoger liggen dan het maxi-
mum dat ik heb aangekondigd te willen besteden (44 cent/m3). Omdat ik
verwacht dat voor dat bedrag geen projecten zullen worden gerealiseerd
leek het me niet zinvol een dergelijke categorie te openen, die bovendien
tot verdere versnippering van het budget zou leiden. De ontwikkeling van
groen gas als transportbrandstof wordt gestimuleerd met het Besluit
biobrandstoffen wegverkeer 2007.
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63
Op welke wijze gaat u continuïteit bieden aan de jonge biogassector, zodat
in de toekomst gebruik gemaakt kan worden van het reductiepotentieel
wat deze sector kan bieden, zonder dat daarbij de expertise uit het buiten-
land moet worden gehaald omdat deze sector in Nederland op korte
termijn zonder adequate stimulering op zal houden te bestaan?

Ik beschik over een breed instrumentarium voor de ontwikkeling van
duurzame energietechnieken in Nederland. Deze richten zich op verschil-
lende fasen van het innovatieproces.. Het EOS-programma en de Unieke
Kansen Regeling zijn voorbeelden van instrumenten die gericht zijn op de
ontwikkeling van technieken die momenteel minder marktrijp zijn. Met al
deze instrumenten verwacht ik het toekomstig CO2-reductiepotentieel van
bepaalde technieken en de ontwikkeling van duurzame energie, bijvoor-
beeld met behulp van biogas, te bevorderen.

64
Is het u bekend dat de emissie-eisen van rookgassen worden gereguleerd
in onder meer de NER, de BEES en de BVA en worden opgenomen in
vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer? Is het u voorts
bekend dat hierbij tevens wordt geëist dat voldaan wordt aan de Best
Bestaande Technieken/Best Toepasbare Technieken (BBT of BTT)? Zijn
daarom de emissie-eisen in het kader van de SDE niet overbodig?

Dit is mij bekend. De emissie-eisen in het kader van de SDE zijn echter niet
overbodig omdat momenteel het BEES-B wordt geactualiseerd, waarbij de
in de SDE-regeling genoemde emissieniveaus zullen worden vastgelegd
voor de nieuwe installaties. Met deze actualisatie worden de BBT in het
nieuwe BEES-B geïmplementeerd, dit is namelijk nog niet het geval.
Volgens de huidige planning zal het BEES-B in het eerste kwartaal 2009 in
werking treden. Opnemen van deze emissie-eisen in de SDE zorgt voor
een samenhangend beleid en voorkomt dat nu nieuwe installaties gesub-
sidieerd worden die straks niet aan de wettelijk norm voor nieuwe installa-
ties voldoen.

65
Is de vergoeding van de categorieën te koppelen aan de uitstootvermin-
dering van broeikasgassen, het uiteindelijke doel van duurzame energie-
productie, of is die alleen gerelateerd aan de energieproductie?

Het doel van de regeling is het stimuleren van de opwekking van
hernieuwbare energie en daarmee het verminderen van de uitstoot van
CO2. Het is mij bekend dat bij biomassa het uiteindelijke CO2-effect afhan-
kelijk is van een groot aantal factoren die bepalend zijn voor de broeikas-
gasbalans. Het is mijn voornemen om zodra de berekening van de
broeikasgasbalans voldoende robuust is, daar rekening mee te houden
binnen de SDE. Op dit moment bieden deze berekeningen daartoe echter
nog niet voldoende houvast.

66
Op welke manier wordt aan het regeerakkoord voldaan, waarin aange-
geven wordt dat kleine ondernemers gestimuleerd zullen worden in
dergelijke regelingen?

De SDE richt zich op de volle breedte van het bedrijfsleven met als doel
het stimuleren van duurzame energie. Zowel kleine, als grote onderne-
mers hebben de mogelijkheid aanvragen in te dienen voor de SDE. De
gekozen categorie indeling is daarbij zodanig dat zowel grote, als kleine
ondernemers ook aan bod kunnen komen. Senter Novem zal speciale
aandacht besteden aan de informatievoorziening voor het MKB.
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67
Kunt u aangeven of u het eens bent met de volgende stelling: u geeft aan
dat de kosteneffectiviteit van wind veel groter is dan van biomassa. Dit
klopt als je naar de kosten per kWh elektriciteit kijkt, maar biomassa en
WKK’s leveren veel meer duurzame energie en emissiebesparing op dan
alleen maar elektriciteit. Per kWh elektriciteit uit een biomassa eenheid
wordt circa 3 tot 4 maal zoveel CO2-emissiereductie bereikt en/of duur-
zame energie opgewekt als uit met wind zodat de kosteneffectiviteit juist
hoger is van biomassa energie. Zo ja, wat gaat u met deze gegevens
doen?

Deze stelling is onjuist. De kosteneffectiviteit van windenergie in de
SDE-regeling is beter dan die van biomassa in de categorie met het basis-
bedrag van 12ct/Kwh. Een kWh hernieuwbare elektriciteit uit biomassa
reduceert niet meer CO2 dan een kWh hernieuwbare elektriciteit uit wind-
energie. Sterker nog: voor sommige stromen biomassa is dit zelfs minder.
Ik ontwikkel op dit moment in het kader van de implementatie van de
duurzaamheidcriteria een rekeninstrument om te bepalen hoeveel
reductie van CO2 wordt gerealiseerd met het gebruik van biomassa. Mijn
ambitie is dit instrument later te gebruiken om te bepalen welke stromen
meer en minder broeikasgasreductie realiseren om hierop ook te kunnen
sturen.

68
Door gebruik te mogen maken van reststromen uit de voedings- en
genotmiddelenindustrie is verdringing van veevoer in vergisters en een
lagere kostprijs mogelijk wat een duurzame tendens is die nu al plaats-
vindt. Waarom legt u het gebruik van deze vaak vloeibare invoer dan juist
aan banden?

Ik leg het gebruik van de inzet van reststromen uit de voedings- en
genotmiddelenindustrie niet aan banden, indien dit gebruik en het
toepassen als meststof van het eindproduct ervan landbouw- en milieu-
kundig verantwoord is. Deze reststromen staan op de zogenoemde «posi-
tieve lijst» (bijlage I, hoofdstuk III, typeaanduiding «co-vergiste mest» van
de Meststoffenbeschikking 1977, zoals deze luidde op 31 december 2007)
en kunnen worden ingezet in een installatie voor co-vergisting van dier-
lijke mest.

69
Waarom wordt in de regeling niets vermeld over de kleine Windside wind-
turbines om bij elk huis eigen energie op te wekken?

Zie het antwoord op vraag 37.

70
Hoe worden de opgewekte kWh-en gemeten?

Deze productie wordt gemeten door de netbeheerder of de meetverant-
woordelijke en de duurzaamheid van de opgewekte elektriciteit wordt
gecontroleerd door CertiQ, die daarvoor garanties van oorsprong afgeeft.
Voor kleinschalige zonnestroomsystemen ben ik voornemens een aanpas-
sing te doen in de AMvB waardoor subsidiering van de totale productie
mogelijk wordt (zie hiervoor ook mijn antwoord op vraag 92).

71
Hoe groot is, met deze investeringen in de SDE, het percentage duurzame
elektriciteit in 2011? Hoe verhoudt zich dat tot het «tussendoel» van de
Europese Unie van 9% duurzame elektriciteit?
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Voor 2011 is een aandeel duurzame elektriciteit te verwachten van 11
procent.

72
Waarom wordt voor een aantal categorieën de SDE op 1 augustus alweer
gesloten? Leidt dit niet tot ongewenst «stop-en-go beleid»? Zo neen,
waarom niet?

Zie mijn antwoord op vraag 5.

73
Waarom is het basisbedrag slechts voor 2008 vastgesteld? Wordt in de
nabije toekomst overwogen om ook voor latere jaren basisbedragen vast
te stellen? Waarom wordt daarvoor niet aangesloten bij de Duitse
methode om het basisbedrag ieder jaar met een vast percentage te
verminderen?

Zie mijn antwoord op vraag 54.

74
Hoe groot is het risico van snel opdrogende budgetten wanneer de
elektriciteitsprijs daalt? Kan schematisch worden weergegeven hoeveel
MW gecommitteerd kan worden bij een APX-prijs van 5, 6 en 8 cent? Is er
een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat deze elektriciteits-
prijzen zich voordoen in plaats van de geanticipeerde prijs van 6 of 7 cent?
Zo ja, welke waarschijnlijkheden horen bij de prijzen van 5,6 of 8 cent?

Wijzigingen in de hoogte van de elektriciteit- en gasprijs hebben effect op
de hoogte van de uitbetalingen op afgegeven subsidiebeschikkingen en
de hoeveelheid nieuwe beschikkingen die kan worden afgegeven. Immers:
de subsidiekosten per kWh lopen op bij dalende prijzen en nemen af bij
oplopende prijzen. Gegeven het feit dat er een vast budget beschikbaar is
zal dit resulteren in de aanpassing van het te committeren vermogen.
Onderstaand overzicht geeft het effect van een aanpassing van de verwach-
ting omtrent de gemiddelde elektriciteitsprijzen weer.

Lange termijn
elektriciteitsprijs

Te committeren vermogen bij gelijke verdeling van middelen over de
verschillende categorieën als in huidige voorstel

5 ct/KWh 71%
6 ct/KWh 87%
6,7 ct/KWh 100%
8 ct/KWh 134%

Een voorspelling van de elektriciteitsprijs voor een volgend jaar gaat met
veel onzekerheden gepaard. Er zijn wel analyses gemaakt van de volatili-
teit van de elektriciteitsprijzen. Uit deze analyses blijkt dat het zeer waar-
schijnlijk is dat de jaarlijkse variabiliteit van het structurele prijsniveau van
elektriciteit ten opzichte van het voorgaande jaar zich binnen een band-
breedte van 20% bevindt. Korte termijn afwijkingen kunnen groter zijn.
Beleidsmatige interventies die een effect hebben op de elektriciteitsprijs
(bijvoorbeeld CO2 beleid) zijn hierbij niet meegenomen.

75
Zou financiering vanuit een opslag op het elektriciteitstarief geen betere
methode zijn om de SDE te financieren, aangezien de hogere subsidie-
vraag bij een lage elektriciteitsprijs dan opgevangen kan worden door een
hogere opslag zónder daarbij de totale elektriciteitsprijs ernstig te
variëren? Zo neen, zijn er andere financieringsmethoden overwogen?
Welke betreft het? Waarom is daar niet voor gekozen?
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Financiering uit een opslag op het elektriciteitstarief is niet aan de orde.
Financiering via de Rijksbegroting garandeert een stabiele en transparante
afweging voor de inzet van publieke middelen. De aldus gealloceerde
middelen zijn naar verwachting voldoende om de in mijn brief van
31 januari jl. genoemde doelstellingen te behalen. Bij het opstellen van de
SDE heb ik overigens wel alternatieven ten aanzien van de financiering
bestudeerd.

76
Is het onderbrengen van de SDE in een «energiefonds» met een vaste
voeding overwogen, zodat variaties in uitgaven makkelijker opgevangen
kunnen worden? Zo ja, waarom is niet voor deze constructie gekozen?

Bij het ontwerp van de SDE is naar verschillende varianten gekeken. Ook
de mogelijkheid van een fonds is daarbij bezien. In het algemeen wordt
rijksbreed terughoudendheid betracht met het creëren van fondsen. Eén
van de redenen daarvoor is dat bij fondsvorming de integrale afweging
binnen de rijksbegroting wordt ingeperkt en het beheren van de budget-
taire kaders wordt bemoeilijkt. Alles afwegende is besloten niet over te
gaan tot het instellen van een fonds.

77
Kunt u toelichten waarom het besluit SDE voor WKK pas in maart wordt
gepresenteerd?

In het AO van 6 november 2007 heb ik u meegedeeld dat ik in februari de
berekeningen van ECN zal ontvangen met betrekking tot de onrendabele
top van nieuwe WKK-installaties. Ik streef er naar u hierover in maart te
kunnen informeren.

78
Verwacht u dat de SDE voor WKK voldoende is om de doelstellingen van
het Programma Schoon en Zuinig te halen? Zo neen, welke aanvullende
maatregelen worden daartoe genomen?

Zie het antwoord op vraag 77.

79
Komt gebruik van jatropha-olie in aanmerking voor de SDE? Zo neen,
waarom niet?

Nee, jatropha-olie komt nog niet in aanmerking voor de SDE, deze olie
valt onder de NTA-code 541 die voorlopig is uitgesloten omdat er aan
deze categorie mogelijk duurzaamheidproblemen kleven. Als er gecertifi-
ceerde jatropha-olie op de markt komt is er uit hoofde van duurzaamheid-
overwegingen geen reden meer om deze stroom uit te sluiten van
stimuleringsregelingen (zie ook het antwoord op vraag 7). Vanzelfspre-
kend zal ik bij de uiteindelijke keuzes ten aanzien van het al dan niet open
stellen van bepaalde categorieën naast de duurzaamheid ook de nu reeds
gehanteerde criteria kosteneffectiviteit, innovativiteit en toekomstperspec-
tief laten meespelen.

80
Is (kleinschalige) vergisting van biomassa SDE-waardig? Zo neen, waarom
niet?

Ja, voor zover het gaat om GFT-vergisting, co-vergisting van dierlijke mest
en vergisting van gestorte afvalstoffen en slib uit afvalwater- en rioolwater-
zuivering is het mogelijk om voor kleinschalige projecten een aanvraag in
te dienen. De SDE kent geen ondergrens.
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81
Komt vergisting van reststromen uit de levensmiddelenindustrie in
aanmerking voor SDE? Zo nee, waarom niet?

Reststromen waarvan het gebruik als covergistingsmateriaal en het
toepassen als meststof van het eindproduct ervan landbouw- en milieu-
kundig verantwoord is staan op de zogenoemde «positieve lijst» (bijlage I,
hoofdstuk III, typeaanduiding «co-vergiste mest» van de Meststoffen-
beschikking 1977, zoals deze luidde op 31 december 2007) en kunnen
worden ingezet in een installatie voor co-vergisting van dierlijke mest.

82
Waarom kiest u ervoor om elektriciteitsopwekking uit AWZI’s, RWZI’s en
stortgas te subsidiëren? Is dit niet al rendabel? Is het denkbaar dat benut-
ting van deze energie verplicht kan worden gesteld onder een soort IPPC,
waardoor subsidie achterwege kan blijven?

Elektriciteitsproductie is niet de primaire functie van AWZ’s, RWZI’s en bij
stortplaatsen. Met de SDE hoop ik een prikkel te geven het potentieel aan
duurzame-energieproductie te realiseren, waarvoor additionele investe-
ringen nodig zijn. Tegen de huidige, hoge elektriciteitsprijzen is dit vaak al
rendabel. Met de SDE bied ik de zekerheid dat het ook rendabel is te
investeren in AWZI’s, RWZI’s en stortgas als de prijzen weer dalen. In de
huidige IPPC is dit niet als Best Beschikbare Techniek opgenomen, de
vraag is of dit in Europees verband op korte termijn gerealiseerd kan
worden.

83
Kunt u aangeven waarom de subsidieduur voor AVI’s op 15 jaar is vastge-
steld, terwijl de levensduur op 25 tot 30 jaar ligt? Waarom komt de
winning van energie uit zuiveringsslib niet in aanmerking voor subsidie?
Waarom is gekozen voor één generieke norm met betrekking tot emissie-
eisen van installaties als voorwaarde voor subsidiering, terwijl de techni-
sche eisen normaliter divers zijn?

Bij de vaststelling van de subsidieduur voor de categorieën binnen de
SDE is in principe uitgegaan van de verwachte technische levensduur van
een installatie. Een belangrijke reden hiervoor is het voorkomen van het
voortijdig ontmantelen van installaties. Bij AVI’s lopen we dit risico niet.
De kernactiviteit van AVI’s is immers het verwerken van afval en dus zal
het beëindigen van de subsidie geen reden zijn om de AVI’s uit bedrijf te
nemen. De winning van energie uit waterzuiveringsslib bij afvalwateren
rioolwaterzuiveringsinstallaties komt in aanmerking voor subsidie voor
zover het gaat om de zuivering van huishoudelijk afvalwater, bedrijfs-
afvalwater en afvloeiend hemelwater. Dit geldt voor zowel de productie
van hernieuwbare elektriciteit als hernieuwbaar gas. Daarnaast kan
zuiveringsslib worden toegepast voor productie van elektriciteit in de
categorie thermische conversie van vaste biomassa. Uit het oogpunt van
uniformiteit en helderheid zijn voor luchtemissies steeds dezelfde normen
gehanteerd voor de verschillende installaties in de regeling.

84
Welke aanbevelingen uit het rapport Vol Gas Vooruit ( u aangeboden op
19 december 2007) van de Werkgroep Groen Gas in de Energietransitie
heeft u overgenomen? Welke niet? Waarom niet? Komt groen gas uit GFT
ook in aanmerking voor de SDE? Zo neen, waarom niet? Kunt u dezelfde
vraag beantwoorden voor groen gas uit co-vergisting?

Samengevat doet het rapport Vol Gas Vooruit twee aanbevelingen aan de
overheid: 1) bevorder de ontwikkeling en toepassing van de technieken
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voor groengasproductie, 2) heb oog voor eventuele onbedoelde maat-
schappelijke neveneffecten. Groen gas uit vergisting van groente-, fruit-
en tuinafval en uit de co-vergisting van dierlijke mest komt in 2008 niet in
aanmerking voor SDE-subsidie. Ik heb geconstateerd dat de benodigde
basisbedragen aanmerkelijk hoger liggen dan het maximum dat ik heb
aangekondigd te willen besteden (44 cent/m3). Omdat ik verwacht dat
voor dat bedrag geen projecten zullen worden gerealiseerd, leek het me
niet zinvol subsidiecategorieën te openen.

85
Komen kleine turbines voor gebruik in de woningbouw in aanmerking
voor subsidie in de categorie wind-op land? Zo neen, waarom niet?
Hoeveel MW kan er gerealiseerd worden door windmolens op kustloca-
ties, voor wie de subsidie hoog genoeg is?

Ja, zie het antwoord op vraag 37. Met betrekking tot windenergie op land
stel ik in 2008 een budget open voor 500 MW en een subsidietarief dat bij
moderne molens ook voldoende is voor binnenlandlocaties.

86
Op welke manier voorziet u dat energieproducenten in 2008 investerings-
beslissingen voor wind op zee kunnen nemen, zonder dat de SDE zicht
biedt op toekomstige subsidiebedragen en -systematieken (tender of
exploitatiesubsidie)? Wilt u in een aanvullende beleidsbrief over wind op
zee voor de periode na 2008 ingaan op het toewijzigingssysteem voor
subsidieverstrekking (een tender of een vast bedrag) waarin wordt
gedacht en een indicatie of bandbreedte wordt gegeven van de basisprijs
waarop de subsidie in de komende jaren mogelijk verleend zal gaan
worden? Waarom duurt het zo lang voordat vergunningen voor wind op
zee worden verleend? Welke mogelijkheden ziet u om de procedures te
versnellen? Kunt u aangeven of wind op zee subsidie behoeft wanneer de
aansluiting op het net al geregeld is? Welke kosten zou het aanleggen van
een «stopcontact» op zee door de overheid met zich meebrengen, en hoe
verhouden die kosten zich tot de voorziene uitgaven aan wind op zee in de
SDE over de afschrijvingstijd van de kabel?

De modaliteiten van openstelling van de SDE voor wind op zee zullen in
de loop van 2008 bekend worden gemaakt. Dit gebeurt in het kader van
het opstellen van de regelingen voor 2009. Ik zal u hierover vanzelfspre-
kend informeren. Een aparte beleidbrief over dit onderwerp acht ik
daarom niet nodig. Indicaties over de verwachte hoogte van de SDE-tarie-
ven liggen thans niet voor de hand, aangezien deze afhankelijk zijn van de
dan bestaande marktomstandigheden en de specifieke locaties voor de
ontwikkeling van nieuwe windturbineparken. De doorlooptijden van de
besluitvormingsprocedures over de vergunningsaanvragen voor nieuwe
windparken op zee zijn afhankelijk van de implicaties van windparken
voor de omgeving (inclusief de daar bestaande functies). De leerervarin-
gen uit de beoordelingsprocedures op de voorliggende vergunnings-
aanvragen zullen benut worden voor de vormgeving van zo optimaal
mogelijke besluitvormingsprocedures in de toekomst. Naar verwachting
zal wind op zee tot ca. 2020 nog subsidie behoeven, zelfs wanneer de
netinpassing al geregeld is. De hoogte van het aandeel van de kosten voor
netinpassing in de totale projectkosten is afhankelijk van een aantal
factoren als gehanteerde kabeltechnologie en afstand tot het net op land.
Het is niet mogelijk om zonder inzicht op andere relevante zaken (speci-
fieke locaties, ontwikkelingen in energieprijzen, technologie en plaatsings-
tempo) uitspraken te doen over het aandeel van de kosten voor netinpas-
sing in de totale voorziene uitgaven voor wind op zee tot 2020.
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87
Op welke wijze wilt u zeker stellen dat alleen grootschalige toepassingen
van biomassa die voldoen aan duurzaamheidcriteria in aanmerking
komen voor subsidie? Wanneer is de betrouwbare index voor de prijs van
biomassa naar verwachting voorhanden? Ziet u voor de korte termijn
redelijke alternatieven voor de «betrouwbare index voor de prijs van
biomassa» waaraan gerefereerd wordt? Welke gevolgen zou het verrui-
men van de mogelijkheden voor opwekking van energie uit voedings-
resten en organische reststoffen (zoals NTA 8003 categorie 501–539, cate-
gorie 540, swill, KWD-afval en moesige producten uit de VGI) hebben voor
het benodigde subsidiebedrag per kWh voor de verschillende relevante
subsidiabele categorieën? Kunt u per betwiste reststroom aangeven
waarom het gebruik daarvan niet toegestaan is? Hoe is het gebruik van
digestaat dat ontstaat bij co-vergisting nu gereguleerd? Welke mogelijk-
heden ziet u voor verruiming van de toepassingsmogelijkheden, zodanig
dat de waarde van het digestaat stijgt en de subsidie op co-vergisting
omlaag kan?

Ten aanzien van de toepassing van duurzaamheidcriteria verwijs ik u naar
mijn antwoord op vraag 7. Op dit moment overweeg ik niet om binnen de
SDE een correctie voor de variërende biomassaprijs in te bouwen. Het bij
voorbaat corrigeren voor iedere wijziging in de kosten van biomassa kan
marktverstorend werken en zorgt er in ieder geval voor dat er geen prikkel
is om op zoek te gaan naar zo goedkoop mogelijk biomassastromen. Op
dit moment loopt er een aantal initiatieven ten aanzien van de productie
van bio-ethanol. Het restproduct dat daarbij vrijkomt, kan worden ingezet
in een vergistinginstallatie ten behoeve van energie-opwekking. Er zijn
indicaties dat vergisting in combinatie met de productie van bio-ethanol
ook zonder subsidie (vrijwel) rendabel is. Indien dergelijke projecten
vanuit de SDE zouden worden gesubsidieerd tegen het voorgestelde
basisbedrag van 12 ct/kWh dan zou er dus sprake zijn van overstimule-
ring. Dit wil ik voorkomen. Het is echter feitelijk en uitvoeringstechnisch
niet mogelijk onderscheid te maken tussen de reststroom van bio-ethanol-
productie en de in de vraag genoemde VGI-stromen. Met het openstellen
van de SDE voor VGI-stromen zou er dus ook een subsidiemogelijkheid
ontstaan voor vergisting van het restproduct van bio-ethanolproductie en
daarmee lopen we het risico dat er fors wordt overgestimuleerd. Ik acht
dat niet wenselijk en daarom stel ik de SDE niet open voor dergelijke
biomassastromen. In het komend jaar zal ik samen met marktpartijen
proberen tot een oplossing te komen. Het digestaat dat ontstaat uit
co-vergisting is ingevolge de Meststoffenwet dierlijke mest. Een stelsel
van gebruiksnormen is onderdeel van de Meststoffenwet. Voor dierlijke
mest is een aparte gebruiksnorm opgenomen. Deze gebruiksnorm is
maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest per ha en onder voorwaarden
250 kg per ha. Verruiming van de toepassingsmogelijkheden van het
digestaat is afhankelijk van de uitkomst van het bij het antwoord op vraag
58 vermelde traject.

88
Komen door het uitsluiten van vloeibare biomassa voor subsidie, nu ook
binnenlandse vloeibare biomassaresten niet meer in aanmerking voor
subsidiëring?

De regeling kan geen onderscheid maken tussen binnenlandse en buiten-
landse geproduceerde vloeibare biomassastromen. Ik teken daarbij aan
dat bij een keuze om uitsluitend de vloeibare stromen met een duurzaam-
heidrisico uit te sluiten en andere vloeibare stromen, zoals frituurvet, wel
toe te laten, het niet mogelijk zou zijn geweest om op basis van de specifi-
caties van de installatie vast te stellen of er toegestane of verboden
stromen worden ingezet. Een installatie die geschikt is voor de verbran-
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ding van frituurvet is namelijk ook geschikt voor de verbranding van
palmolie. Het vaststellen of er verboden biomassastromen zouden zijn
gebruikt vergt een sluitende controlemethodiek, een actualisatie van de
stoffenclassificatie op basis van NTA en aanpassing van de garanties van
oorsprong. Tenslotte dient ook een goed sanctiebeleid te worden gefor-
muleerd. Dit kon niet op korte termijn gereed zijn, daarom is ervoor
gekozen om alle vloeibare biomassa uit te sluiten. Zie ook mijn antwoord
op vraag 6.

89
Wilt u de uitwerking van de correctiebedragen evalueren om zeker te
stellen dat deze methodiek goed uitpakt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op
welke momenten?

Bij het jaarlijks vast stellen van de correctiebedragen zullen vanzelfspre-
kend ook de ervaringen van het jaar daarvoor worden meegenomen. Er
zal dus in de praktijk sprake zijn van een jaarlijkse evaluatie. Daarnaast zal
de SDE als geheel uiterlijk in 2011 worden geëvalueerd.

90
Wilt u bij de subsidieregeling voor WKK die binnenkort gepubliceerd zal
worden, de stimulering van duurzame warmte uit WKK alsnog mogelijk te
maken?

Zie het antwoord op vraag 77. Ik zal de stimulering van duurzame warmte
bij de afweging betrekken.

91
Is het waar dat restwarmte in België en Duitsland meer wordt gestimu-
leerd dan in Nederland? Welke lessen trekt u daaruit? Welke mogelijk-
heden ziet u om het gebruik van restwarmte in de SDE voor het jaar 2008
verder te stimuleren?

In de ons omringende landen is het beleid ten aanzien van duurzame
warmte veelal gericht op specifieke opties en de stimulering verschilt dus
ook sterk per technologie. Er is weinig integraal warmtebeleid. Zie verder
het antwoord op vraag 62.

92
Op basis waarvan bent u van mening dat zonne-energie nog in het
stadium van leren zit, ook gezien de ontwikkelingen in het buitenland?
Wat is de ratio achter de ondergrens van >600 Wp? Is het niet doelmatiger
om juist systemen t/m 600 Wp, die zonder tussenkomst van een installa-
teur (goedkoper) geïnstalleerd kunnen worden, te subsidiëren? Waarom is
de regeling beperkt tot systemen kleiner dan 3 kWp? Wat vindt u van de
suggestie om alle relevante categorieën te subsidiëren, en het «leegeten»
van de regeling door grote systemen te voorkomen door te compartimen-
tering? Wanneer is de aangepaste AMvB met betrekking tot kleinschalige
zon PV gereed? Is dat voor 1 april 2008 en zo neen, welke subsidie is dan
per 1 april van toepassing? Kan dit leiden tot hoge kosten voor de consu-
ment (nieuwe meter, laten uitlezen door netbeheerder) die niet opwegen
tegen de subsidie in 2008? Is het waar dat de subsidie wordt toegekend
zonder aankoopintentie van de consument? Indien ja, hoe garandeert u
dan dat de consumenten die subsidie aanvragen ook daadwerkelijk over-
gaan tot aankoop en installatie van zon PV? Met andere woorden, hoe wilt
u voorkomen dat een aantal consumenten de subsidie reserveert zonder
er gebruik van te maken waardoor de doelstelling niet gehaald wordt? Is
het mogelijk om de subsidie te koppelen aan een bestelformulier/aankoop
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contract? Gaat u uit van de technische of economische levensduur van de
installaties? Wat gebeurt er na 15 jaar met de installaties, als de techni-
sche levensduur nog niet verstreken is, maar de SDE-subsidie wel eindigt?

Innovatie van zon-pv vindt plaats in de technologie van de productie van
zon-pv, en de toepassing van zon-pv. De SDE beoogt met name de toepas-
sing van zon-pv te stimuleren omdat de laatste 4 jaar nauwelijks nieuwe
zon-pv in Nederland is geplaatst waardoor ervaring en capaciteit slechts
beperkt aanwezig is. Installateurs, architecten, bouwbedrijven etc. moeten
leren om zon-pv op de meest optimale wijze toe te passen. De ratio achter
de ondergrens van 600 Wp is dat de meerwaarde van het leren bij zeer
kleine systemen beperkt is. Deze heel kleine systemen zie ik in de
gebouwde omgeving niet als een serieuze optie voor toekomst. Boven-
dien zijn de kosten rond bemetering en administratieve lasten van kleine
systemen in verhouding tot de opbrengsten relatief hoog. De regeling is
dit jaar beperkt tot systemen tot 3 kW omdat het «leren toepassen» van
zon-pv kwalitatief en kwantitatief verreweg het meest bij deze systemen
zal plaatsvinden. Overwogen wordt in 2009 de regeling ook voor grotere
systemen (tot 100 kW) open te stellen. Ik ben voornemens het Besluit SDE
begin 2009 zodanig te wijzigen dat opgewekte en op een eigen installatie
ingevoede elektriciteit die is opgewekt door zonne-energie, voor subsidie
in aanmerking komt. Dit zal ook gelden voor de elektriciteit die in 2008 is
opgewekt en op een eigen installatie is ingevoed. De aanvrager dient
volgens artikel 6, eerste lid van de AMvB SDE binnen vier jaar na de
datum van de subsidiebeschikking te starten met produceren. Indien een
aanvrager later start met produceren vervalt de beschikking en kan het
vrijgevallen (gereserveerde) budget opnieuw worden ingezet. De
aanvrager dient volgens artikel 3, tweede lid van de Algemene uitvoerings-
regeling SDE, aan uitvoeringsorganisatie SenterNovem binnen een jaar
na ingebruikname van zijn installatie een overzicht van de werkelijke
investeringskosten (aankoopbewijs) te zenden. In de SDE wordt uitgegaan
van de gemiddelde technische levensduur van een installatie. Na afloop
van de subsidietermijn van 15 jaar van een zon-pv installatie stoppen de
subsidiebetalingen. De installatie kan na deze periode doorgaan met
produceren en de opgewekte elektriciteit verkopen of zelf gebruiken.

93
Tot welke kasuitgaven leiden de gecommitteerde vermogens zoals door u
gepland? Hoe verhouden die uitgaven zich tot de in de brief van 5 novem-
ber jl. beschreven «indicatieve» budgetten in de komende jaren?

In mijn brief van 31 januari jl. in de tabel op pagina 3 staan de vermogens
die ik deze kabinetsperiode door middel van de SDE wil subsidiëren. De
kasuitgaven die ik daarvoor raam, stemmen overeen met de maximale
kasruimte zoals genoemd in mijn brief van 5 november 2007 (Kamer-
stukken 28 665, nr. 95), namelijk cumulatief € 1370 mln. tot en met 2015.

94
In de voorbereiding van het besluit SDE werd gesproken over de ambitie
om 1% van de totale wereldcapaciteit als uitgangspunt te nemen, is deze
1% als uitgangspunt genomen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan met het
nu voorgestelde budget aan deze doelstelling worden voldaan?

Bij de voorbereiding van het SDE-onderdeel zonne-energie hebben markt-
partijen gesuggereerd op termijn te streven naar een jaarlijks aandeel van
1% van de wereldproductie aan zonnepanelen door middel van de SDE te
subsidiëren. Deze suggestie was verder niet onderbouwd en is ook niet
overgenomen.
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95
In de conceptregeling wordt ruimte gemaakt voor 10 MW in totaal en
worden alleen systemen tussen de 0,6 kWp en 3 kWp gesubsidieerd.
Hoeveel woningen kunnen met deze hoeveelheid van zonnepanelen
worden voorzien? Past deze hoeveelheid in de ambitie zoals verwoord in
het programma Schoon en Zuinig, namelijk 100 000 woningen in 2011
voorzien van duurzame energievoorzieningen?

Een vermogen van 10 MW komt ongeveer overeen met 5 tot 10 000
systemen op woningen (gemiddeld 1–2 kWp per woning). In deze
kabinetsperiode wordt voorzien minstens 70 MWp aan zon-pv systemen
in de gebouwde omgeving te subsidiëren. Dat zijn minstens 40 000
systemen op (niet beperkt tot woningen, maar «bouwwerk waarvoor een
bouwvergunning als bedoeld in de Woningwet is verkregen»). Naast
zon-pv zullen naar verwachting ook andere vormen van hernieuwbare
energieopwekking in de gebouwde omgeving zoals zonneboilers en
warmtepompen worden gestimuleerd. Ik verwacht de 100 000 woningen
doelstelling te gaan realiseren.

96
Welk extra budgettair beslag legt een verhoging van het plafond voor zon
PV tot 20 MW, waarbij 15 MW in de categorie 0,6 tot 3 kWp en 5 MW in
een de categorie 3 kWp tot 15 kWp?

Het totaal aan uitgaven voor zon-pv is deze kabinetsperiode begrensd tot
een vermogen van 70 MWp. Verhoging van het plafond voor zon-pv in
2008 van 10 MWp naar 20 MWp zou dus alleen maar leiden tot het naar
voren halen van kasuitgaven. Mijns inziens zou een dergelijke wijziging
echter niet verstandig zijn omdat de zon-pv sector nog onvoldoende capa-
citeit heeft om een dergelijk vermogen al in 2008 in kwalitatief goede
projecten om te zetten. De regeling is dit jaar beperkt tot systemen tot
3 kW omdat het «leren toepassen» van zon-pv kwalitatief en kwantitatief
verreweg het meest bij deze kleinere systemen zal plaatsvinden. Over-
wogen wordt in 2009 de regeling ook voor grotere systemen (tot 100 kW)
open te stellen.

97
Kan de in de Elektriciteitswet vastgelegde grens van 3000 kWh voor terug-
levering worden verhoogd om de positie van zon PV te verbeteren? Kan
ervoor worden gezorgd dat bij overschrijding van de (eventueel
verhoogde) grens in ieder geval geen volledige annulering van de gehele
saldering plaatsvindt, zoals dat nu het geval is? Zo ja, is daar een wetswij-
ziging voor nodig? Zo ja, wil de Minister deze voorbereiden?

Om de grens van 3000 kWh waarbij saldering plaatsvindt te verhogen, of
er voor zorg te dragen dat bij overschrijding van de (eventueel verhoogde)
grens geen volledige annulering van de gehele saldering plaatsvindt, is
een wetswijzing noodzakelijk. Deze wijziging kan deel uitmaken van de
discussie rond het wetsvoorstel ter verbetering van de werking van de
elektriciteits- en gasmarkt, dat één dezer dagen bij uw Kamer zal worden
ingediend.

98
Met uw brief van 12 februari jl. is nu juridische duidelijkheid over het
volledig uitkeren van subsidie voor zon PV, ongeacht of het voor eigen
gebruik dan wel voor het net is, maar hoe wordt deze kwestie technisch
opgelost? Is er dan een aparte meter nodig? Welke extra kosten zijn
daarmee gemoeid? Wie draait er op voor die extra kosten?

Zie het antwoord op vraag 50.
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99
Bent u bereid het basisbedrag voor biomassa-installaties te verhogen van
12 ct naar ca. 18 ct (voor installaties > 1 MWe tot 10 MWe), omdat dit meer
de werkelijke kosten benadert?

Dit is niet mijn voornemen. In mijn brief van 31 januari jl. en in toelichting
bij de regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008
heb ik reeds uitgelegd waarom ik er voor 2008 voor heb gekozen om het
basisbedrag voor de inzet van biomassa te maximeren op € 0,12 per kWh
elektriciteit en € 0,44 per Nm3 groen gas. Kortheidshalve verwijs ik naar
die uitleg.

100
Bent u bereid een segmentering aan te brengen in het basisbedrag van
biomassa voor de grootte van de installatie, de mate van warmte-
benutting en de variatie van grondstofprijzen (in analogie met energie-
tarieven)?

Dit is niet mijn voornemen. Zie mijn antwoord op vraag 99 en voor wat
betreft het aspect warmtebenutting mijn antwoord op vraag 91.

101
Hoe verklaart u dat de genoemde basisbedragen en de daaraan gekop-
pelde subsidiebedragen voor biomassa energie aanzienlijk lager zijn dan
de bedragen die volgens ECN nodig zijn om projecten te realiseren? Wat
doet u dit gegeven?

In mijn brief van 31 januari jl. en in de toelichting bij de Regeling aanwij-
zing categorieën duurzame energieproductie 2008 heb ik reeds uitgelegd
waarom ik er voor 2008 voor heb gekozen om het basisbedrag voor de
inzet van biomassa te maximeren op € 0,12 per kWh elektriciteit en € 0,44
per Nm3 groen gas. Kortheidshalve verwijs ik naar die uitleg.

102
Hoe gaat u om met het gegeven dat bij kleinschalige biomassa energie-
projecten veel meer duurzame energie wordt bespaard dan alleen maar
elektriciteit? Waarom wordt het gegeven dat biomassa zoveel voordelen
heeft voor de CO2-reductie niet omgezet in stimulering?

Indien bij een (kleinschalig) biomassaproject ook de warmte nuttig wordt
aangewend neemt het totaal aan nuttige hernieuwbare energie toe. Zie
verder mijn antwoord op vraag 62.

103
De co vergisting van mest en andere spullen is dankzij de MEP regeling
een succes geworden. De bijdrage uit de MEP was 9.7 cent, samen met
wat NUON of Essent betalen (5–6 cent), leverde dat 15–16 cent op. ECN
berekent 18 cent. Bent u alsnog bereid de subsidie te verhogen op basis
van deze gegevens?

Dit is niet mijn voornemen. In mijn brief van 31 januari jl. en in de toelich-
ting bij de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie
2008 heb ik reeds uitgelegd waarom ik er voor 2008 voor heb gekozen om
het basisbedrag voor de inzet van biomassa te maximeren op € 0,12 per
kWh elektriciteit en € 0,44 per Nm3 groen gas. Kortheidshalve verwijs ik
naar die uitleg.

104
Co-vergisting levert methaangas dat, via de WKK, stroom op levert. Dat
gas kan, netjes schoongemaakt, het lokale aardgasnet in. De energie-
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maatschappijen die het lokale net beheren willen, de techniek is er klaar
voor. Toch steunt u het groene gas uit co-vergisting niet. Bent u bereid op
basis van deze analyse daar verandering in te brengen, desnoods met een
klein volume, zeg 30 miljoen kuub gas (ongeveer 10 systemen), om dit
aan te jagen?

Zie het antwoord bij vraag 84. Het is niet mijn voornemen groen gas uit
co-vergisting te subsidiëren in de SDE. Ik heb geconstateerd dat de beno-
digde basisbedragen aanmerkelijk hoger liggen dan het maximum dat ik
heb aangekondigd te willen besteden (44 cent/m3). Omdat ik verwacht dat
voor dat bedrag geen projecten zullen worden gerealiseerd, leek het me
niet zinvol een subsidiecategorie te maken voor groen gas uit co-vergis-
ting.

105
Bent u bereid de regeling voor Zon PV aan te vullen tot hogere vermo-
gens, bijvoorbeeld tot 1 MWe, de subsidie per vermogenssegmenten te
staffelen en per segment budgetten toe te kennen?

Zie het antwoord bij vraag 92. Neen, het totaal aan uitgaven voor zon-pv
is deze kabinetsperiode begrensd tot een vermogen van 70 MWp. De
regeling is dit jaar beperkt tot systemen tot 3 kW omdat het «leren toepas-
sen» van zon-pv kwalitatief en kwantitatief verreweg het meest bij deze
kleinere systemen zal plaatsvinden. Overwogen wordt in 2009 de regeling
ook voor grotere systemen (tot 100 kW) open te stellen. Het openstellen
van de regeling voor zeer grote systemen (1 MWp) overweeg ik niet
omdat enkele systemen een groot budget vragen, en de leereffecten rela-
tief klein zijn.

106
Kunt u een voorstel uitwerken voor groen gas uit biomassa, waarbij reke-
ning wordt gehouden met tarieven en condities?

Zoals aangegeven in mijn brief van 31 januari jl. zal ik nader beleid ontwik-
kelen voor de benutting van groen gas. Daarbij zal ik rekening houden met
de genoemde aspecten.

107
Kunt u een voorstel uitwerken voor de benutting van groen gas uit RWZI/
AWZI/stortgas voor elektriciteitopwekking, waarbij rekening wordt
gehouden met tarieven en condities?

Zie het antwoord op vraag 106.

108
Kunt u een voorstel uitwerken voor het waarderen van warmtebenutting
van WKK en bio-WKK, waarbij rekening wordt gehouden met tarieven en
condities?

Zie de antwoorden op vraag 62 en vraag 77. Ik zal de stimulering van
duurzame warmte bij de afweging betrekken.

109
Is het waar dat u de volledige bruto energieproductie van een installatie
vergoedt?

De SDE vergoedt alleen de aan het elektriciteitsnet geleverde elektriciteit
of de op het aardgasnet ingevoede hoeveelheid groen gas. Voor klein-
schalige Zon-PV-systemen is het mijn bedoeling vanaf 2009 de totale
productie te subsidieren (zie ook mijn antwoord op vraag 92).
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110
In uw brief van 12 februari jl. geeft u aan dat de kostprijs van groen gas te
hoog ligt. Is het u bekend dat in de biogasbranche substantieel lagere
basisbedragen worden gehanteerd en dat dit te maken heeft met de
uitgangspunten in de berekeningen van ECN (overeenkomend met een
basisbedrag van ca 0,50/Nm3 in plaats van 0,84 €ct/Nm3)?

Het is mij bekend dat tijdens het rondetafelgesprek dat uw Kamer heeft
georganiseerd dergelijke uitspraken zijn gedaan. Niet alle projecten
hebben kosten die overeenkomen met 84 cent/Nm3. De kosten kunnen
afwijken van het ECN-advies, indien bijvoorbeeld tegen een gunstig tarief
grondstoffen kunnen worden verkregen (zie hierover ook bijlage A van het
rapport Technisch-economische parameters van duurzame elektriciteits-
opties in 2008–2009). Hoe het ook zij, het bedrag van 50 cent ligt nog
steeds hoger dan het maximum dat ik heb aangekondigd te hanteren. Ik
verwacht niet dat voor het maximumbedrag (44 cent per Nm3) projecten
van de grond komen.

111
Waarom zijn de elektriciteitstarieven (basisbedrag) aanzienlijk lager als in
het buitenland nodig blijkt te zijn om projecten te realiseren? Er is geen
reden om aan te nemen dat duurzame energie in Nederland goedkoper zal
zijn dan in het buitenland. Het is wel aannemelijk dat de biomassa vanuit
Nederland naar deze landen zal gaan. Hoe gaat u met dit gegeven om?

Met uitzondering van een aantal biomassa-opties heb ik het advies van
ECN ten aanzien van de basisbedragen overgenomen. ECN heeft zich bij
de berekening van die bedragen goed gekeken naar de voor de kosten van
de verschillende opties. De aannames en berekeningen van ECN zijn daar-
naast getoetst door het Fraunhofer-instituut. In mijn brief van 31 januari jl.
en in de toelichting bij de regeling aanwijzing categorieën duurzame ener-
gieproductie 2008 heb ik reeds uitgelegd waarom ik er voor 2008 voor heb
gekozen om het basisbedrag voor de inzet van biomassa te maximeren op
€ 0,12 per kWh elektriciteit en € 0,44 per Nm3 groen gas. Ik ben mij ervan
bewust dat een aantal initiatieven daarmee niet of onvoldoende rendabel
wordt en dus niet zal worden uitgevoerd. Wellicht dat een beperkte
hoeveelheid in Nederland geproduceerde biomassa nu in het buitenland
zal worden aangewend, maar dit is geen vanzelfsprekendheid. Ook met
het nu voorgestelde subsidietarief zullen installaties van de grond komen
die gebruik zullen maken van Nederlandse biomassa. Daarnaast zullen
Nederlandse biomassastromen niet zonder meer worden geëxporteerd
naar het buitenland, omdat sommige stromen in Nederland ook voor
niet-energetische doeleinden kunnen aangewend. Tot besluit vind ik het
principieel onjuist om mijn beleid volledig af te stemmen op het subsidie-
regime in de ons omringende landen. Ik wil geen «subsidie-oorlog» met
het buitenland ontketenen, die een prijsopdrijvend effect kan hebben op
de kostprijzen van biomassa-inzet.

112
Betekent het niet openen van de SDE voor offshore wind voor 2009 dat u
verwacht dat dit jaar geen enkele WBR-vergunning voor offshore wind-
parken wordt gegeven? Loopt het investeringsklimaat in zo’n situatie geen
onherstelbare schade op?

Naar verwachting zal in 2008 wel een aantal Wbr-vergunningen worden
verleend. Onder andere vanwege vereisten van kosteneffectiviteit en
eerlijke concurrentie zal een subsidieregeling voor wind op zee niet in
2008 worden open gesteld. Voor het creëren van een stabiel investerings-
klimaat heeft het Kabinet aangegeven, dat het in de periode 2007–2011
voor 450 MW aan nieuwe capaciteit voor wind op zee zal committeren.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 239, nr. 9 31



113
Welke vorderingen zijn er met betrekking tot een «gesocialiseerde kabel
op de Noordzee» waarvan de Minister in het debat over 380 kW zegde de
mogelijkheden te zullen bekijken. Hoe groot is de invloed van deze kabel
op het basisbedrag voor offshore wind?

Zie het antwoord op vraag 86.

114
Is het u bekend dat diverse bedrijven overwegen om in Nederland te
investeren in productiecapaciteit van funderingspalen en/of rotorbladen
en turbines? Op welke manier kunt u bevorderen dat deze bedrijven zich
in Nederland vestigen en niet uitwijken naar Frankrijk en of Schotland?

Ja, Nederland heeft een goede kennispositie vanwege het kenniscentrum
van ECN/TU Delft en het ECN windturbine testpark Wieringermeer. Samen
met de provincie Noord Holland kijk ik naar de mogelijkheden voor een off
shore cluster.

115
Waarom is gekozen voor de systematiek van vollasturen? Onderschrijft u
het nadeel dat hierdoor kustlocaties te ruim en landlocaties juist te krap
gesubsidieerd dreigen te worden? Zo ja, welke oplossing ziet u hiervoor?

De systematiek van vollasturen, zorgt ervoor dat het aantal kilowatturen
waarvoor subsidie verkregen kan worden begrensd is. Windmolens, die
meer dan het vastgestelde maximale aantal vollasturen produceren
krijgen, voor het meerdere geen subsidie. Hierdoor krijgen zij dus per
saldo, gemiddeld over hun totale productie, minder subsidie per kilowat-
tuur. De systematiek van vollasturen zorgt er dus juist voor dat de kustlo-
caties minder en de binnenlandlocaties maximaal 2,8 eurocent subsidie
per kilowattuur krijgen.

116
Hoeveel projecten zitten op dit moment «in de pijplijn» en zijn vrij zeker
van uitvoering? Is dat voldoende om de gestelde doelen te realiseren? Zo
neen, welke initiatieven neemt u om het aantal windprojecten te
vergroten? Is het te verwachten dat het budget voortijdig uitgeput raakt?

In het antwoord op vraag 11 heb ik aangegeven dat ten minste een kleine
100 MW aan windmolens op land reeds beschikt over de benodigde
vergunningen om een aanvraag in te dienen zodra de regeling open gaat.
Ik verwacht dat maximaal zo’n 400 MW in de periode tot 1 december 2008
de benodigde vergunningen zal verkrijgen. Het is derhalve niet de
verwachting dat het budget voortijdig uitgeput zal raken. Op 30 januari
2008 heb ik samen met de minister van VROM en vertegenwoordigers van
de ministeries van LNV, Defensie en VenW met de betrokken organisaties
VNG, provincies, Stichting Natuur en Milieu, de Provinciale Milieufedera-
ties en NWEA een plan van aanpak bekrachtigd om gezamenlijk de verdub-
beling van windenergie op land mogelijk te maken. Er is momenteel in
totaal ruim 2 000 MW aan projecten bezig met het verkrijgen van vergun-
ningen.

117
Het basisbedrag voor co-vergisting is door ECN hoger berekend dan de
uiteindelijk vastgestelde 12 cent. Welke kosten voor de verwerking/afvoer
van het digestaat zijn daarbij door ECN in gecalculeerd? Bij welke kosten
is het basisbedrag van 12 wél afdoende? Op welke manier kunnen, via
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wijziging in de regelgeving, de kosten voor afvoer/gebruik van digestaat
worden verminderd? Worden er initiatieven genomen voor deze wijzi-
gingen?

De kosten voor de verwerking/afvoer van het digestaat zijn door ECN
gecalculeerd op €15/ton afvoerkosten, inclusief transport, zowel voor
dierlijke mest als digestaat. De kostprijs van co-vergisting wordt beïnvloed
door een veelvoud van factoren. Belangrijke componenten zijn de afvoer-
prijs van het digestaat en de grondstofprijs. Ook verschillen de mest-
prijzen per regio. Zie hiertoe ook bijlage A van het ECN-advies. Een basis-
bedrag van 12 cent zou bijvoorbeeld kunnen volstaan voor een situatie
waarin geen afvoerkosten hoeven te worden betaald voor mest of diges-
taat in combinatie met een lagere gemiddelde grondstofprijs van 15 €/ton.
De vaste Kamer commissie voor LNV heeft vorig najaar specifiek
gevraagd naar de mogelijkheden om digestaat dat resteert na co-vergis-
ting van dierlijke mest en andere biomassa aan te merken als kunstmest-
vervangers. Uit onderzoek is gebleken dat zowel drijfmest als digestaat,
verwerkt met behulp van een combinatie van technieken (omgekeerde
osmose in combinatie met ultrafiltratie), een product oplevert dat perspec-
tief heeft om aangemerkt te worden als EG-meststof. Samen met de
sector wordt het traject in gang gezet voor opname op de lijst van
(EG-)meststoffen en als kunstmestvervanger toe te mogen passen.
(Kamerstukken 28 385, nr. 93).

118
Is het mogelijk om een categorie van voedselresten van restaurants,
supermarkten en food- en agro-industrie toe te voegen aan de toegelaten
afvalstromen voor SDE en tegelijkertijd grote industriële reststromen (uit
bijvoorbeeld het buitenland) ook uit te sluiten, zodat de duurzaamheid
gegarandeerd kan blijven? Zijn daarvoor wijzigingen in de NTA-codes
nodig? Zijn die wijzigingen nog dit jaar door te voeren? Zo ja, overweegt u
dat ook te doen?

Ik verwijs naar het deel van mijn antwoord op vraag 87 waar wordt inge-
gaan op het onderscheid tussen het restproduct van de productie van
bio-ethanol en zogenaamde VGI-stromen.

119
Wordt de levering van warmte nu ook betrokken bij de subsidiering van
vergistinginstallaties? Zo neen, bent u voornemens om dit alsnog te gaan
doen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan dat al in deze regeling?

De levering van warmte wordt in beperkte mate meegenomen bij de
subsidiering van vergistingsinstallaties. Voor het berekenen van het basis-
bedrag wordt namelijk rekening gehouden met enige warmtelevering. Zie
verder het antwoord op vraag 62.

120
Kunt u «goede» (vaste en vloeibare) biomassa nader definiëren, waarbij
ruimte geboden wordt aan lopende initiatieven voor certificering van
biomassa? Op dit moment is het belangrijker te weten dat biomassa in
belangrijke en toenemende mate duurzaam is, dan om voor 100% zeker-
heid te hebben over de duurzaamheid. Certificering is toch een groei-
proces, zoals FSC dat voor hout ook geweest is (en nog is)?

Op dit moment kan ik goede biomassa wel definiëren met behulp van een
aantal criteria, maar in de praktijk is dit lastig aan te tonen. Zoals ik in mijn
antwoord op vraag 7 heb aangegeven zou ik het liefst alleen aantoonbaar
duurzame biomassa of gecertificeerde biomassa willen ondersteunen in
de SDE. Op dit moment kennen we nog nauwelijks gecertificeerde bio-
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massastromen. De markt voor biomassa bevindt zich in een overgangs-
fase. Tot de certificering er is, heb ik ervoor gekozen om de biomassa-
stromen waar grote risico’s aan kleven en waarvan nog niet is vast te
stellen dat zij in toenemende mate duurzaam zijn, uit te sluiten via een
aantal NTA-codes. Vanwege de controlesystematiek is er voorlopig voor
gekozen om alle codes uit te sluiten die vloeibare biomassastromen
betreffen (zie ook mijn antwoord bij vraag 88). Ik werk aan aanpassing van
de controlemethodiek en aan certificering. Als er vervolgens aantoonbare
duurzame biomassa en/of gecertificeerde biomassastromen op de markt
komen is er op grond van duurzaamheidoverwegingen geen reden meer
om deze stromen uit te sluiten van stimuleringsregelingen. Ik ben het
eens met uw constatering dat certificering een groeiproces is, vergelijk-
baar met het proces dat ook bij hout speelde.
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