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Nederland realiseert dankzij de SDE+ fors meer hernieuwbare energie. De doel-
stellingen uit het Energieakkoord komen daarmee in beeld. Het is noodzakelijk 
dat de overheid, in de opbouw naar een ETS-prijs die voldoende prikkels geeft, 
hernieuwbare energie blijft stimuleren. De SDE+ is daarvoor het meest effectief 
en efficiënt.

Vasthouden aan de SDE+ biedt bovendien investeringszekerheid voor project-
ontwikkelaars, die werken aan een forse pijplijn van projecten. Eventuele her-
vormingen mogen daarom pas na afronding van het Energieakkoord (in 2023) 
worden doorgevoerd; vermeden moet worden dat er onderbrekingen zijn van de 
(half-) jaarlijkse tenders. 

Na 2023 moet de SDE+ aansluiten bij een volwaardig werkend ETS en de dan 
geldende klimaat- en energiedoelstellingen. Dit zorgt dan voor optimale sturing 
op CO2-reductie. Mogelijk kan de regeling dan worden uitgebreid met andere 
CO2-reducerende maatregelen, zoals CCS en CO2-neutrale brandstoffen. Uit het 
oogpunt van investeringszekerheid moet het budget voor hernieuwbare energie 
dan intact blijven. Opnemen van besparingsmaatregelen maken het instrument 
complex en lastig uit te voeren. Energie-Nederland pleit daarom voor alterna-
tieve instrumenten voor besparing. 

•  Bied zekerheid voor investeerders 
dat de SDE+ de komende jaren 
wordt gecontinueerd, in lijn met het 
Energieakkoord.

•  Bied ook zekerheid dat de SDE+ 
op lange termijn, na 2023, wordt 
gecontinueerd.

•  Zorg dat de SDE+ na 2023 zo wordt 
vorm gegeven dat deze aansluit 
bij een volwaardig werkend ETS en 
geldende doelen.

•  Onderzoek daarbij of de SDE+ na 
2023 uitgebreid kan worden met 
andere CO2-reductiemaatregelen 
waarbij tegelijkertijd het budget 

voor duurzame energie intact blijft.
 
•  Zorg dat aanpassingen van de SDE+ 

niet leiden tot tijdelijke sluiting van 
de regeling of tempoverlies.

•  Stel de middelen voor de SDE+  
beschikbaar via de ODE.

•  Maak voor besparingsmaatregelen 
een apart instrument.

•  Zorg dat de ETS-prijs niet negatief 
beïnvloed wordt door gesubsidieer-
de investeringen in CO2 –maatrege-
len: introduceer een mechanisme 
dat corresponderende emissierech-
ten uit de markt haalt.
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