
Tabellen stand van zaken SDE+ 2014  
De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is op 1 april 2014 geopend. In 
onderstaande tabel staat de stand van zaken van donderdag 10 april 2014, 17.00 uur voor de 
categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas.  
 
Voor de SDE+ 2014 is een budget van € 3,5 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. De 
aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. Deze beoordeling kan ertoe leiden dat de budgetclaim 
wordt bijgesteld, onder andere als gevolg van afwijzingen. Er zijn nog geen beschikkingen verstuurd. 

Zodra er positieve beschikkingen zijn verstuurd, worden het aantal gehonoreerde aanvragen en het deel 
van het budget dat aan projecten is toegekend in het overzicht weergegeven. Dit overzicht wordt iedere 
twee weken geactualiseerd, totdat het volledige budget voor 2014 aan projecten is toegekend. 
 

Tabel: SDE+ 2014 aanvragen per 10 april 2014 17.00 uur

Categorie Type productie-installatie Aantal 

aanvragen

Maxim aal 

aangevraagd 

budget

Maxim ale 

subsid iabele 

productie

Hernieuwbare elektricite it (€ m ln) (GW h)

Zon-PV Zon-PV >= 15 kW p 5                

Totaal hernieuw bare elektriciteit 5               0 ,1            4                 

Hernieuwbare warm te én W KK (€ m ln) (TJ)

Afval U itbreid ing warm te 1                

B iom assa A llesvergisting 2                

Ketel vaste b iom assa 1                

Ketel v loeibare b iom assa 1                

Therm ische conversie verlengde levensduur 2                

Geotherm ie D iepe Geotherm ie 1                

Totaal hernieuw bare w arm te én W KK 8               129,2        15.302        

Hernieuwbaar gas  (€ m ln) (Nm ³ m ln)

Groengas Groengas                 1  

Totaal hernieuw baar gas 1               1 ,4            5                 

Totaal SDE+ 2014 14             130,7        
 

NB 1. In de tabel worden afgeronde waarden getoond. De som van de getoonde individuele waarden kan 
daarom afwijken van het totaal. 
NB 2. In dit overzicht is de maximale budgetclaim weergegeven van de aanvragen ontvangen tot 10 april 
2014, 17.00 uur.  
NB 3. Vanwege strategisch belang en concurrentie gevoeligheid is in het overzicht beperkte informatie 
opgenomen. Meer gedetailleerde informatie zal worden verstrekt, zodra de gegevens in het overzicht niet 
herleidbaar zullen zijn tot individuele projecten.  
 



Tabel: SDE+ 2014 aanvragen per 1 april 2014 17.00 uur

Categorie Type productie-installatie Aantal 

aanvragen

Maximaal 

aangevraagd 

budget

Maximale 

subsidiabele 

productie

Hernieuwbare elektriciteit (€ mln) (GWh)

Zon-PV Zon-PV >= 15 kWp 3                

Totaal hernieuwbare elektriciteit 3               0,1            3                 

Hernieuwbare warmte én WKK (€ mln) (TJ)

Afval Uitbreiding warmte 1                

Biomassa Allesvergisting 2                

Ketel vaste biomassa 1                

Ketel vloeibare biomassa 1                

Thermische conversie verlengde levensduur 2                

Totaal hernieuwbare warmte én WKK 7               82,6          9.570          

Hernieuwbaar gas  (€ mln) (Nm³ mln)

Groengas Groengas                 1 

Totaal hernieuwbaar gas 1               1,4            5                 

Totaal SDE+ 2014 11             84,1          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NB 1. In de tabel worden afgeronde waarden getoond. De som van de getoonde individuele waarden kan 
daarom afwijken van het totaal. 
NB 2. In dit overzicht is de maximale budgetclaim weergegeven van de aanvragen ontvangen tot 1 april 
2014, 17.00 uur.  
NB 3. Vanwege strategisch belang en concurrentie gevoeligheid is in het overzicht beperkte informatie 
opgenomen. Meer gedetailleerde informatie zal worden verstrekt, zodra de gegevens in het overzicht niet 

herleidbaar zullen zijn tot individuele projecten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


