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Lokaal energiek: decentrale
duurzame elektriciteit
Business case en maatschappe lijke kosten-batenanalyse

Samenvatting
Waarom deze studie?
De vraag naar decentraal duurzaam opgewekte elektriciteit neemt toe
Steeds meer consumenten zien mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken voor eigen
gebruik. Het opgesteld vermogen van deze lokale initiatieven is met enkele procenten van de totale
hernieuwbare energieproductie nog zeer bescheiden, maar het aantal initiatieven in Nederland stijgt
snel en bedraagt nu circa 300. In een tijd van stijgende energieprijzen en toenemende zorg om het klimaat is de verwachting dat deze tendens doorzet. Vanuit vele organisaties is de roep naar de politiek
dan ook sterk om belemmeringen voor deze ontwikkeling weg te nemen. Met name de energiebelasting wordt door deze organisaties gezien als een hobbel om het ‘recht op eigen duurzame energie’ te
realiseren. De Tweede Kamer heeft hierom meerdere malen het initiatief genomen om elektriciteitsopwekking voor eigen gebruik te faciliteren en belemmeringen hiervoor weg te nemen. Een goed inzicht
in de effecten hiervan op ons bestaande (energie)systeem ontbreekt echter nog.
Maar wat is de maatschappelijke waarde van decentraal duurzaam?
Om in deze leemte te voorzien heeft de VNG opdracht gegeven tot voorliggend onderzoek naar de
maatschappelijke waarde van lokale duurzame energieproductie in Nederland: op lokaal niveau en
voor Nederland als geheel. De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden bij beleidsafwegingen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. Voor gebruik op lokaal niveau is een (financieeleconomische) business case inclusief rekenmodel ontwikkeld voor duurzame decentrale elektriciteitsopwekking. Tevens is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd, waarbij de
bredere effecten van duurzame decentrale elektriciteitsopwekking op nationaal en lokaal niveau zijn
geanalyseerd.
Afbakening en vertrekpunt
Het onderzoek richt zich op groepen kleinverbruikers/huishoudens die hernieuwbare, duurzame elektriciteit produceren voor eigen gebruik, voornamelijk met windmolens en zonnepanelen. De centrale
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vraag is ‘wat gebeurt er als 50% van de huishoudens in Nederland hun eigen elektriciteit decentraal
duurzaam opwekt?’

Context
Vraag naar elektriciteit
Huishoudens verbruiken circa 20% van de elektriciteit in Nederland. De afgelopen decennia zijn apparaten die veel elektriciteit verbruiken, efficiënter geworden. Deze grotere efficiency is echter teniet
gedaan door een sterke toename van het aantal apparaten (ICT, verlichting) en de gebruiksduur. De
verwachting is dat in de toekomst het elektriciteitsverbruik van huishoudens blijft groeien.
Productie van elektriciteit
In Nederland wordt elektriciteit met name geproduceerd met behulp van kolen en aardgas. Het opgestelde ‘grijze’ vermogen in Nederland bedraagt circa 24.000 Megawatt (MW). Het aandeel duurzame
(hernieuwbare) elektriciteit is bijna 10% van het gebruik, waarvan windenergie en bijstook van biomassa de belangrijkste bestanddelen zijn. De binnenlandse productie van elektriciteit met behulp van
hernieuwbare bronnen is aanzienlijk lager dan de vraag. Om aan de vraag te kunnen voldoen vindt
import van duurzame elektriciteit plaats.
Elektriciteitsprijs en energiebelasting
De vraag naar elektriciteit en marginale kosten van het aanbod, bepalen de prijs van elektriciteit. Deze
is naar verwachting in 2020 gelijk aan € 62 per Megawattuur (MWh) (6,2 eurocent per kilowattuur).
Daarbovenop betalen consumenten energiebelasting over de afgenomen hoeveelheid elektriciteit.
De energiebelasting wordt geheven als heffing per kilowattuur (kWh) en de hoogte van de heffing is
afhankelijk van de omvang van het verbruik. Kleinverbruikers betalen ruim 11 eurocent per kWh. Over
de leveringsprijs en energiebelasting betalen consumenten ook btw (21%).
Productie van duurzame elektriciteit
Het opgestelde windvermogen in Nederland bedraagt nu ongeveer 2.200 MW. In de periode tot 2020
zal het geïnstalleerde windvermogen, op land en zee, ongeveer verdrievoudigen tot 6.000 MW. Het
aandeel opgewekt door decentrale coöperatieve initiatieven, bedraagt momenteel circa 4% (95 MW)
van de totale hoeveelheid windproductie. Het geïnstalleerd vermogen zonnepanelen in Nederland is
vooral de afgelopen paar jaren sterk toegenomen en bedraagt nu ongeveer 130 MW. Dit vermogen
ligt vooral op de daken van individuele huishoudens (‘prosumenten’).
Salderen en vrijstelling van energiebelasting bij decentrale duurzame opwekking
Salderen is het verrekenen van de aan het net terug geleverde elektriciteit met de verbruikte elektriciteit. De zelf – op eigen dak opgewekte – stroom wordt voor een deel direct in de eigen woning verbruikt, achter de elektriciteitsmeter. Een deel van de eigen productie wordt niet direct verbruikt, maar
gaat via het netwerk naar anderen. Deze aan het net terug geleverde elektriciteit mag gesaldeerd worden met het eigen jaarlijkse verbruik. Over deze gesaldeerde stroom hoeft geen energiebelasting en
btw betaald te worden. Als er door kleinverbruikers meer dan 5.000 kWh wordt terug geleverd aan het
net, wordt er met de betreffende energieleverancier een vergoeding afgesproken (feed-in tarief). Deze
vergoeding is lager dan wat deze kleinverbruiker zelf betaalt voor het afnemen van stroom. Duurzame
energie die wordt opgewekt vóór de eigen meter, op een andere plek dan de eigen woning, mag
(nog) niet gesaldeerd worden met vrijstelling van energiebelasting en btw. De wetgeving op dit punt
zal – beperkt – worden aangepast, zodat voortaan ook de stroom die met zonnepanelen op appartementencomplexen wordt opgewekt wettelijk gezien wordt als ‘zelflevering’ en dus ook gesaldeerd
mag worden zonder betaling van energiebelasting en btw.
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Naar een groter aandeel decentraal duurzaam
Een aandeel van 50% decentraal duurzaam opgewekte stroom gaat niet vanzelf. Om de vraag naar
decentrale, duurzaam opgewekte elektriciteit te stimuleren zijn verschillende, financiële en niet-financiële interventies mogelijk.
Financiële interventies

Niet-financiële interventies

Verruiming toestaan van saldering vóór de meter

Leveranciersverplichting duurzame energie

(Verdergaande) differentiatie van de energiebelasting t.g.v.
decentraal duurzaam opgewekte elektriciteit1

Vereenvoudigen overstap naar decentrale energieleverancier

Verruimen van de SDE+ regeling (verhoging bijdrage per kWh)

Versnelling introductie/uitrol slimme netten

Hogere feed-in tarieven voor terug levering aan netwerk
Tabel 1. Soorten interventies.1

In het onderzoek is een nadere inperking gemaakt tot de categorie financiële interventies. De overweging hierbij is dat een gunstiger prijsverhouding tussen (decentrale) duurzame elektriciteit en grijze
elektriciteit het belangrijkste mechanisme om een groter marktaandeel van (decentraal) duurzaam
binnen de elektriciteitsvoorziening voor huishoudens te bereiken.
Nulalternatief en projectalternatief
Om effecten te bepalen vergelijken we de situatie met een marktaandeel van 50% decentraal duurzame elektriciteitsproductie bij huishoudens (het projectalternatief) met een referentiesituatie (het
nulalternatief). Het nulalternatief bevat de ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt in Nederland, zoals
we die de komende jaren verwachten en die van invloed zijn op de vraag naar decentraal duurzame
opgewekte elektriciteit. De ontwikkelingen zijn gebaseerd op gepubliceerde (scenario)studies, aangevuld met gesprekken die zijn gevoerd met stakeholders, onderzoek- en adviesorganisaties.
Decentraal duurzaam opwekken in het projectalternatief is als volgt meegenomen:
• Opwekking met behulp van windenergie;
• Opwekking met behulp van zonnepanelen op individuele daken (zon-PV op eigen dak);
• Opwekking met behulp van collectieve zonnepaneel-systemen op publieke daken;
• Opwekking met behulp van collectieve zonnepaneel-systemen in zonneparken.
Business case en MKBA als instrumenten
De centrale vraag beantwoorden met een business case en een maatschappelijke kosten-batenanalyse
(MKBA). In de business case belichten we de financieel-economische kant van de zaak, vanuit het perspectief van een lokaal initiatief. In de MKBA analyseren we de bredere, maatschappelijke effecten.

Business case
Structuur
Door middel van een business case onderzoeken we de gevolgen van projectalternatieven voor decentrale initiatieven (coöperaties). Daarbij zoomen we in op het bedrijfseconomisch rendement in de vorm
van veranderingen in kosten en opbrengsten. Deze zijn gekwantificeerd en uitgewerkt in een model
waarmee de effecten van projectalternatieven op de kostprijs van elektriciteitsopwekking en het financieel rendement van initiatieven kunnen worden berekend. Daarbij beperken we ons tot de kosten- en
opbrengstenposten die een directe relatie hebben met de productie en levering van elektriciteit.

1

Deze interventie bouwt feitelijk voort op de in het regeerakkoord Rutte II ingeslagen weg van stimulering en is ook in de geest van
de in voorbereiding zijnde EU-energiebelasting richtlijn, waarbij de CO2-inhoud bepalend is voor de hoogte van het tarief.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

7

In de huidige praktijk van de lokale initiatieven is sprake van een zeer grote spreiding van (beoogd)
schaalniveau, variërend van 200 tot 5.000 deelnemende huishoudens. Vrijwel alle initiatieven willen
zelf – op den duur - duurzame elektriciteit opwekken. Echter, de wijze van organisatie verschilt. Met
name de grotere initiatieven willen zich ontwikkelen tot een lokaal energiebedrijf met bijpassende
organisatievorm. De business case is daarom opgesteld voor een denkbeeldige coöperatie die voor
een gemeenschap met 5.000 huishoudens (dorp, wijk) decentraal duurzame elektriciteit gaat opwekken. Het gaat om een coöperatie waarin vrijwilligers zich verenigen. In de analyse vergelijken we de
situatie waarin deze 5.000 huishoudens elektriciteit afnemen in de huidige energiemix, met die waarin
decentraal duurzaam een aandeel heeft van 50%. In het bijbehorende rekenmodel kan desgewenst de
schaalgrootte worden aangepast.
Resultaten
In tabel 2 zijn de kostprijzen (exclusief belastingen) van de verschillende alternatieven weergegeven
in het jaar 2020. De verwachte gemiddelde groothandelsprijs van grijze stroom in 2020 is € 62 per
MWh. Als we de kostprijzen in tabel 2 vergelijken met deze groothandelsprijs dan wordt duidelijk dat
geen enkele vorm van (decentraal) duurzame stroomproductie in de verwachte marktomstandigheden
concurrerend is. De huidige SDE+ regeling beoogt hieraan tegemoet te komen. Bij continuering van de
huidige SDE+ regeling, is de kostprijs van windenergie wel lager dan die van grijze stroom. Toepassing
van de huidige SDE+ regeling voor zonneparken is nog steeds onvoldoende voor een concurrerende
kostprijs.
Nulalternatief

Windenergie

Zon-PV eigen

Zon-PV op pu-

dak

blieke daken

Zonnepark

Kostprijs per MWh
(excl. SDE+)

€ 62,00

€ 72,48

€ 123,13

€ 114,55

€ 151,40

Kostprijs per MWh
(inclusief SDE+ voor
wind en zonnepark)

€ 62,00

€ 43,71

€ 123,13

€ 114,55

€ 92,06

Tabel 2. Kostprijzen per MWh van productievormen decentraal duurzame stroom (2020).

Tabel 3 bevat een overzicht van de totale kosten van energieverbruik door de deelnemers (5.000
huishoudens) van de denkbeeldige energiecoöperatie. Hieruit valt op te maken dat de alternatieven
Windenergie, zonnepark en Zon-PV eigen dak lagere kosten hebben dan het nulalternatief waarin met
de huidige energiemix elektriciteit wordt opgewekt. De kosten van Windenergie zijn laag omdat de
kostprijs per kWh (inclusief SDE+) lager is dan in het nulalternatief. Zon-PV eigen dak heeft de laagste
kosten. Dit komt omdat door zelflevering de afnemers geen energiebelasting en btw verschuldigd zijn.
Daarnaast hebben alle alternatieven een productieoverschot. Dit overschot wordt tegen een vergoeding aan het net geleverd. De verbruikskosten van Zon-pv publiek zijn hoger dan het nulalternatief,
want er is geen vrijstelling van energiebelasting en btw.
Volgende tabel maakt duidelijk dat ondanks een hogere kostprijs per MWh decentrale elektriciteitsproductie door verschillende fiscale maatregelen (EIA, SDE+ en salderen) toch rendabel kan zijn voor een
gemeenschap.
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Nulalter-

Windener-

Zon-PV

Zon-PV op

natief

gie

eigen dak

publieke

Zonnepark

daken
Verbruik centraal (MWh)

16.982

8.491

8.491

8.491

8.491

Kosten levering centraal (Mln. euro)

1,40

0,70

0,70

0,70

0,70

Energiebelasting (Mln. euro)

1,94

0,97

0,97

0,97

0,97

BTW centrale levering

0,70

0,35

0,35

0,35

0,35

Totale kosten centrale levering (Mln. euro)

4,04

2,02

2,02

2,02

2,02

Kosten levering decentraal (Mln. euro)

-

0,37

0,99

0,97

0,78

Feed-in opbrengsten (Mln. euro)

-

0,18

0,19

0,19

0,21

Energiebelasting decentraal (Mln. euro)

-

0,92

-

0,92

0,92

BTW decentraal (Mln. euro)

-

0,27

-

0,40

0,36

Totale kosten decentrale levering (Mln. euro)

-

1,39

0,80

2,10

1,85

Totale kosten lokaal initiatief

€ 4,04 mln.

€ 3,40 mln.

€ 2,82 mln.

€ 4,11 mln.

€ 3,87 mln.

Tabel 3. Totale kosten van elektriciteitsverbruik voor 5.000 huishoudens in de verschillende alternatieven (2020).

Onder het huidige fiscale regime is de business case financieel rendabel voor de alternatieven Windenergie, Zonnepark en Zon-PV eigen dak. Om decentrale duurzame opwekking concurrerend(er) te
maken ten opzichte van het nulalternatief kunnen verschillende interventies gedaan worden. In tabel 4
is het resultaat van een aantal van deze interventies weergegeven. In het business case model kunnen
diverse soorten interventies worden doorgerekend.
Nulalternatief

Windenergie

Zon-PV eigen dak

Zon-PV publiek

Zonnepark

Basis

€ 4,04 mln.

€ 3,40 mln.

€ 2,82 mln.

€ 4,11 mln.

€ 3,87 mln.

Salderen

€ 4,04 mln.

€ 2,21 mln.

€ 2,82 mln.

€ 2,80 mln.

€ 2,59 mln.

Differentiatie
energiebelasting
(+4 cent grijs)

€ 4,74 mln.

€ 3,69 mln.

€ 3,11 mln.

€ 4,4 mln.

€ 4,15 mln.

Verhogen tarief
SDE+ (+40%)

€ 4,04 mln.

€ 3,11 mln.

€ 2,82 mln.

€ 4,11 mln.

€ 3,41 mln.

Tabel 4. Totale kosten van elektriciteitsverbruik in de verschillende alternatieven, na interventies (2020).

Het toestaan van salderen leidt tot een grote kostendaling voor de alternatieven Windenergie, Zon-PV
publiek en Zonnepark. Omdat nu al salderen is toegestaan voor Zon-PV eigen dak heeft deze interventie voor dit alternatief geen effect. Een differentiatie van de energiebelasting door een tariefverhoging
op grijze stroom met ten minste 4 cent zorgt ervoor dat de verbruikskosten van alle decentrale opwekkingsalternatieven even hoog zijn als die in het nulalternatief. Een verhoging van de SDE+ bijdrage per
kWh, draagt vooral bij aan het concurrerend(er) maken van het zonnepark.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Structuur
Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een methode waarmee op gestructureerde wijze
de maatschappelijke kosten en baten van project (interventies door de overheid) voor de maatschappij
op een rij worden gezet. De resultaten van een MKBA vormen een van de bouwstenen voor de besluitvorming om een project al dan niet uit te voeren. Met de methode wordt verder gekeken dan alleen
de bedrijfseconomische gevolgen van een project voor een initiatiefnemer. Wanneer het saldo van de
– in geld uitgedrukte – maatschappelijke kosten en baten positief is, verhoogt het project de welvaart
van Nederland. Een negatief saldo duidt op het tegenovergestelde. Dit wordt tevens weergegeven in
de baten/kostenratio. Wanneer deze groter is dan 1 is het project per saldo positief, kleiner dan 1 neVereniging van Nederlandse Gemeenten
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gatief. Daarnaast zijn er effecten die niet (goed) in geld zijn uit te drukken. De kwalitatieve scores van
deze effecten worden in de MKBA ook meegenomen.
In de MKBA voor decentrale duurzame elektriciteitsproductie maken we een onderscheid naar drie
typen effecten:
• directe effecten: investeringen, onderhouds- en beheerskosten, leveringszekerheid (kosten onbalans), netwerkverliezen, voorzieningszekerheid, netwerkverzwaring, opwekkingskosten centrale
productie, energiebesparing, emissies CO22;
• indirecte effecten: sociaal kapitaal;
• externe effecten: geluid, zicht, natuur, emissies NOx, PM10 en SO2, gezondheid.
Daarnaast besteden we apart aandacht aan de fiscale effecten (energiebelasting, btw, SDE+, EIA) en
werkgelegenheidseffecten.
Resultaten basisanalyse MKBA
In tabel 5 is een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten per projectalternatief.
Effect

Projectalternatief
Wind

Zon, daken

Zon, zonnepark

Netto contante waarde (baten minus kosten)

+ € 7.783 mln.

- € 8.508 mln.

- € 5.442 mln.

Baten/kostenratio

1,20

0,85

0,90

Geluidbelasting, zichthinder en natuureffecten

-

0

0

Gezondheid

0/+

0/+

0/+

Sociaal kapitaal

++

++

++

Werkgelegenheid en fiscale effecten (contante waarde)
Werkgelegenheid (arbeidsjaren)

+ 16.000

+ 45.000

+ 40.000

Energiebelasting

- € 981 mln.

- € 17.768 mln.

- € 17.768 mln.

SDE (wind, zon park)

- € 4.038 mln.

n.v.t.

- € 9.269 mln.

‘Meer met Minder’ regeling (zon individuele daken)

n.v.t.

- € 1.598 mln.

n.v.t.

EIA (wind, zon publieke daken, zonnepark)

- € 813 mln.

- € 2.075 mln.

- € 1.659 mln.

BTW (saldo van investeringen, exploitatie en energiebelasting)

+ € 1.552 mln.

- € 2.219 mln.

- € 2.686 mln.

Tabel 5 Netto contante waarde projectalternatief (periode 2020-2045)

Wind
In het geval van wind als opwekkingsbron, is de monetaire baten/kosten verhouding positief. Daarnaast zijn er positieve scores ten aanzien van gezondheid en sociaal kapitaal en een negatieve score op
geluidbelasting, zichthinder en natuur. Het netto (tijdelijke) werkgelegenheidseffect wordt geraamd
op circa 16.000 arbeidsjaren. Er wordt jaarlijks ruim 5 mln. ton CO2 bespaard. Omdat de energiesector
is opgenomen in het Europese ETS-systeem (verhandelbare CO2 emissierechten), telt dit klimaateffect
echter slechts beperkt mee in de monetaire waardering. De fiscale effecten zijn per saldo negatief. Salderen is niet nodig, dus trekt geen wissel op de energiebelastingopbrengsten. Echter er is wel een forse
uitgave aan SDE+ bijdrage nodig, gegeven de toename van de windproductie.
Zon
In het geval van zon-PV als opwekkingsbron, is de monetaire baten/kosten verhouding net niet
positief. Dat dit een minder positief resultaat is dan bij wind komt vooral door de veel hogere investeringskosten om te kunnen voorzien in het benodigde vermogen, gegeven het marktaandeel van 50%
2
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Volgens de OEI-leidraad zijn veranderingen in emissies externe effecten. Omdat het verminderen van CO2 een belangrijke doelstelling is van decentrale initiatieven zijn deze hier onder directe effecten geplaatst.

duurzaam decentraal. Dit is weer grotendeels het gevolg van de beperkte beschikbaarheid in Nederland van zon in verhouding tot wind. Door het benodigde groter opgesteld vermogen zijn ook de
kosten van onderhoud en beheer hoger dan bij wind. Verder tellen ook de onbalanskosten zwaarder
mee bij zon dan bij wind. Dit heeft tevens een effect op de bespaarde hoeveelheid CO2, waardoor deze
wat lager uitkomt dan bij wind (4 mln. ton CO2).
Er zijn (licht) positieve scores ten aanzien van gezondheid en sociaal kapitaal en een neutrale score op
geluidbelasting, zichthinder en natuur. Het netto, tijdelijke werkgelegenheidseffect wordt geraamd
op circa 40-45.000 arbeidsjaren, aanmerkelijk meer dan bij wind vanwege de koppeling met de veel
hogere investeringskosten. De onderlinge verschillen in de uitvoeringsvormen van zon-PV (individuele
daken, publieke daken, zonnepark) zijn beperkt. In grote lijnen geldt bovenstaand beeld voor alle
uitvoeringsvormen.
Gevoeligheidsanalyse MKBA
In de gevoeligheidsanalyse onderzoeken we het effect van een verandering in de uitgangspunten
bij de effectbepaling resp. –waardering op de baten-kostenverhouding en vergelijken deze met het
resultaat van de basisberekeningen in de vorige paragraaf. Daarbij richten we ons op de onderdelen
die de grootste consequenties hebben voor de uitkomsten van de MKBA, namelijk de waardering van
voorzieningszekerheid, de prijs van grijze stroom en de kosten van investering en onbalans:
• Basisprijs grijze elektriciteit in 2020;
• Basisprijs grijze elektriciteit na 2020;
• Investeringskosten decentraal duurzame elektriciteit;
• Onbalans (benodigde centrale reservecapaciteit);
• Voorzieningszekerheid.
Daarnaast is een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario samengesteld op basis van een
combinatie van bovenstaande variaties. We beschouwen de resultaten voor respectievelijk wind en
zon-PV, waarbij we voor de laatste het zonnepark kiezen als basisresultaat. De onderlinge verschillen
tussen de zonvarianten zijn immers betrekkelijk gering. De resultaten van de gevoeligheidsanalyse zijn
weergegeven in de onderstaande tabel.
Effect

Projectalternatief
Wind

Zon (zonnepark)

Basisresultaat

1,20

0,90

1. Basisprijs grijze elektriciteit in 2020: 25% hoger

1,29

0,97

2. Basisprijs grijze elektriciteit in 2020: 25% lager

1,10

0,82

3. Ontwikkeling basisprijs grijze elektriciteit na 2020: 2% hoger per jaar

1,28

0,96

4. Ontwikkeling basisprijs grijze elektriciteit na 2020: 2% lager per jaar

1,13

0,85

5. Investeringskosten decentraal duurzame elektriciteitsproductie: 25% hoger

1,14

0,82

6. Investeringskosten decentraal duurzame elektriciteitsproductie: 25% lager

1,25

0,99

7. Onbalans: 25% hoger (relatief)

1,19

0,87

8. Onbalans: 25% lager (relatief)

1,21

0,93

9, Voorzieningszekerheid: risicotoeslag 0,5% hoger (2,5%)

1,09

0,81

10. Voorzieningszekerheid: risicotoeslag 0,5% lager (1,5%)

1,32

0,99

Optimistisch scenario: 1+3+6+8+10

1,63

1,32

Pessimistisch scenario: 2+4+5+7+9

0.91

0.64

Tabel 6 Baten/kosten verhouding gevoeligheidsanalyses t.o.v. basisresultaat
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De waardering van voorzieningszekerheid heeft het grootste effect op de baten/kostenverhouding
t.o.v. het basisresultaat, gevolgd door de ontwikkeling van de grijze stroomprijs en de investeringskosten van duurzame decentrale stroomopwekking. Veranderingen in onbalans hebben verhoudingsgewijs de minste invloed. In het pessimistische scenario wordt de windvariant licht negatief. In het
optimistische scenario wordt de zonvariant ruim positief.

Fiscale effecten
De fiscale effecten zijn per saldo sterk negatief. Ten eerste zullen de uitgaven aan SDE+ bijdragen (conform de huidige vergoedingsregeling) sterk toenemen met de groei van decentrale windproductie. In
het geval van zonneparken zal dit bedrag nog veel sterker toenemen, vanwege het verschil in vollasturen t.o.v. wind en de hogere vergoeding voor zon per geleverde productie.
Daarnaast zijn verdere financiële interventies nodig om het (resterende) kostprijsverschil van zon-pv
t.o.v. grijze stroom te overbruggen. De hoogte van de ‘rekening’ van deze kostprijsreductie is in beginsel gelijk, maar wie er in eerste instantie afrekent, verschilt per interventie. Uiteindelijk betalen we
echter als energieconsument resp. als belastingbetaler deze rekening, direct of indirect:
• Bij verruiming van salderen is sprake van gederfde energiebelastingopbrengsten. De rijksoverheid
betaalt dan primair de rekening, maar die rekening vindt uiteindelijk de weg naar de belastingbetaler.
• Het rijk is eveneens de eerst aangewezene bij een verhoging van de vergoeding per geleverde kWh
van de SDE+ regeling.
• Bij een differentiatie van de energiebelastingtarieven onder kleinverbruikers (een hoger tarief voor
grijs en een lager tarief voor decentraal duurzaam) is er geen effect op de inkomsten uit de energiebelasting of fiscale uitgaven van de rijksoverheid. De grijze stroomgebruikers binnen de groep
kleinverbruikers betalen de rekening.
• Het vervolgeffect van deze interventie is niet in onze analyse nader onderzocht, maar aangenomen mag worden dat dit zal leiden tot een verdergaande overstap naar decentraal duurzaam,
waarna deze fiscale maatregel op den duur waarschijnlijk onhoudbaar wordt.
• Het verruimen van de doelgroep voor differentiatie van de energiebelastingtarieven met midden- en grootverbruikers kan mogelijk een oplossing bieden voor bovengenoemde verwachting.
• Een verhoging van het feed-in tarief komt in eerste instantie voor rekening van de centrale energieleveranciers. Deze kosten zullen naar verwachting doorberekend gaan worden aan de klanten van
de betreffende leveranciers.

Tot slot: combinatie van opwekkingsvormen nodig
De in de analyse gehanteerde varianten geven een uitvergroot en niet op alle onderdelen volledig
beeld van de maatschappelijke kosten en baten van duurzaam decentrale elektriciteitsopwekking.
Immers in de praktijk zal geen sprake zijn van een 100% invulling door slechts één vorm van opwekking. Zo is wind weliswaar financieel rendabel (onder voorwaarde van SDE+), maar kent ten minste één
groot nadeel, namelijk de ruimtelijke inpassing in relatie tot met name geluid- en zichthinder. Zon-PV
is veel minder rendabel in termen van de in geld uitgedrukte effecten binnen de MKBA, maar kent
anderzijds niet of veel lagere ruimtelijke inpassingsproblemen. Het effect op (lokale) werkgelegenheid
is ook veel groter dan bij wind. De lokale acceptatie en daarmee het tempo van verduurzaming van
de elektriciteitsvoorziening kan dus via zon-PV waarschijnlijk sneller verlopen dan bij uitsluitend een
windstrategie.
Een combinatie van zon en wind ligt daarmee dus voor de hand, omwille van een evenwichtige mix
van financieel en maatschappelijk rendement. Een mix van decentraal duurzame elektriciteitsproductie
met bijvoorbeeld 50% zon-PV en 50% wind kan reeds in de basisanalyse een neutrale of licht positieve
12

monetaire baten/kostenratio opleveren. De randvoorwaarden voor de samenstelling van die mix zal
moeten worden bepaald op zowel centraal niveau (met name fiscale regelgeving) als decentraal niveau
(investeringskosten, ruimtelijke regelgeving).
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Lokaal energiek: decentrale
duurzame elektriciteit
Business case en maatschappe lijke kosten-batenanalyse

