
Aan:  Drs. R.A.A. Jetten, 
  Minister voor Klimaat en Energie, 
  Min. van Economische Zaken en Klimaat 
  Postbus 20401  
  2500 EK Den Haag 
 
Van:  Statenfracties Provincie Zuid-Holland 
  p/a pha.van.waaij@pspzh.nl 
 
Datum: 28 november 2022 
Betreft : Oproep van Statenfracties Provincie Zuid-Holland /  
  Correctie regeling voor SDE  
 
 
 
Geachte heer Jetten, 
 
Naar aanleiding van informatie uit de glastuinbouwsector en een dringend beroep van 
ondernemers die reeds gebruik maken van o.a. geothermie voor duurzame warmte, waarbij 
niet alleen glastuinbouwbedrijven maar ook maatschappelijke voorzieningen en woningen 
op deze duurzame warmtevoorziening aangesloten zijn; en  
 
de door de Tweede Kamer aangenomen motie 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid 
energie van de leden Grinwis en Erkens, waarin de regering verzocht wordt te bezien wat 
nodig is om te voorkomen dat onnodig extra aardgas wordt verbrand en de warmtetransitie 
in de glastuinbouw stokt door bijvoorbeeld een tijdelijke correctieregeling duurzame warmte 
in het leven te roepen; 
 
Verzoeken de hieronder genoemde Statenfracties van de provincie Zuid-Holland u om zeer 
spoedig met een regeling te komen waarmee vooruitstrevende glastuinders/ondernemers 
niet de dupe worden van hun rol als voortrekker in de transitie naar duurzame warmte / 
duurzame energie door de koppeling van de SDE-referentie aan de gasprijs, waardoor er in 
2023 en verder nul euro SDE-subsidie op duurzame warmte wordt uitgekeerd.  
 
Deze subsidie is van groot belang om de nu nog onrendabele opwekking/verwerking van 
deze duurzame warmte te blijven steunen en kent een nacalculatie aan het eind van de 
regeling, waardoor eventueel te veel ontvangen subsidie terugbetaald zal moeten worden.  
 
Voor de glastuinders/ondernemers met een huidige aansluiting op bijvoorbeeld geothermie 
is echter ondersteuning op dit moment van het grootste belang om nu te kunnen blijven 
doorwerken, maar ook om door te kunnen leveren aan maatschappelijke- en private 
ontvangers. 
 
De Statenfracties doen een dringend beroep op u om deze, voor onze provincie zo 
belangrijke sector, nog voor het eind van het jaar zekerheid te willen geven. 
 
 



Met vriendelijke groet, 
 
De Statenfracties in Zuid-Holland van 
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