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Geachte mevrouw Van Hooijdonk, 
 
Dank voor uw brief van 14 juli jl. met het kenmerk 16.505645, waarin u verzoekt 
om de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) zodanig aan te 
passen dat er meer zonne-energieprojecten tot stand komen. In uw brief wijst u 
op de ambities van de verschillende partijen in de gemeente Utrecht op het gebied 
van zonne-energie. Daarbij gaf u tevens aan dat de SDE+-regeling een 
belangrijke factor is voor het realiseren van deze ambities, maar dat in de eerste 
openstelling van de SDE+ 2016 een deel van de aanvragen is afgewezen vanwege 
budgetuitputting.   
 
Allereerst wil ik aangegeven dat ik de inspanningen van de diverse partijen in de 
gemeente Utrecht waardeer. We werken in verschillende trajecten samen om de 
energietransitie te stimuleren en de context te creëren waarin lokaal en regionaal 
de stappen kunnen worden gezet die voor die transitie nodig zijn.  
Zo experimenteren we met een aanpak om tot regionaal afgestemde 
energiestrategieën te komen, waarbij ook gekeken wordt naar de wijze waarop 
deze strategieën uitgevoerd en dus ook gefinancierd kunnen worden. Hiernaast 
zoeken we gezamenlijk naar manieren om te kunnen experimenteren met zaken 
als alternatieve warmteopties voor de gebouwde omgeving. Al deze inspanningen 
zijn nodig om de energietransitie vorm te geven.  
 
Zoals u in uw brief ook constateert, heeft de SDE+ als doel de uitrol van 
hernieuwbare energie op een kosteneffectieve wijze te stimuleren. De SDE+ 
bevordert concurrentie tussen technieken door met één budget te werken in 
plaats van deelbudgetten per technologie. Daarmee wordt het aan de markt over 
gelaten welke technologieën subsidie ontvangen. Dit was een belangrijke les van 
de voorganger van de SDE+, de SDE. De methodiek van de SDE+ leidt ertoe dat 
relatief dure opties eerst kostenreducties moeten realiseren voordat deze 
grootschalig aan bod komen. Op deze manier beperken we de kosten van de 
energietransitie en houden we de energievoorziening betaalbaar. De uitgaven aan 
de SDE+ zullen immers via de Opslag Duurzame Energie nog ruim 20 jaar 
terugkomen op de energierekening van huishoudens en bedrijven. 
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Bij zonne-energie hebben we de afgelopen jaren enorme kostprijsreducties 
gezien. Deze kostenreducties hebben er aan bijgedragen dat zonne-energie een 
steeds aantrekkelijkere optie wordt om in te investeren. Dit is ook terug te zien in 
de SDE+. Zo hebben er in de eerste openstellingsronde van de SDE+ 2016 maar 
liefst 831 zonne-energie projecten een positieve SDE+-beschikking ontvangen. Ik 
verwacht dat deze trend zich de komende tijd doorzet.  
 
Om de doelstellingen voor hernieuwbare energie voor 2020 en 2023 te realiseren 
is de komende jaren een versnelling nodig. Ik ben dan ook blij om te zien dat de 
gemeente Utrecht forse ambities heeft voor de komende jaren. Het kabinet wil de 
benodigde versnelling ondersteunen door onder andere de beschikbare 
verplichtingenbudgetten voor de SDE+ te verhogen. Zo is het beschikbare budget 
voor de SDE+ 2016 meer dan verdubbeld ten opzichte van het budget voor de 
SDE+ 2015. Zoals ik heb aangeven bij het bekend maken van het budget voor de 
SDE+ 2016 ben ik voornemens om in 2017 een budget open te stellen dat 
vergelijkbaar is met het budget in 2016. Deze hogere budgetten tezamen met de 
kostprijsreducties van verschillende technologieën maken het mogelijk om de 
komende jaren nog veel meer potentieel in de markt te benutten. Ik verwacht dan 
ook dat zonne-energie een steeds groter aandeel in de SDE+ zal hebben, zonder 
dat daarvoor een aanpassing in de vormgeving van de SDE+ nodig is. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en blijf graag met 
u in gesprek over de verdere mogelijkheden om het realiseren van de ambities 
van uw gemeente te ondersteunen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
(w.g.) 
 
 
H.G.J. Kamp 
Minister van Economische Zaken 


