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Erratum bij het eindadvies 
basisbedragen SDE++ 2022 
Dit erratum heeft betrekking op PBL-rapport 4403: Lensink, S. & K. Schoots (red.) (2022),  
Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.  
 
De fout in het rapport is een editingsfout, waardoor het laatste reviewcommentaar op enkele  
plekken in hoofdstuk 15 over CCU niet was meegenomen. De cijfermatige informatie in de hoofd-
tabellen van het advies bevatten wel de correcte informatie. 

Tabel 1 
Overzicht van wijzigingen in het eindadvies  basisbedragen SDE++ 2022 

Locatie Was Wordt 
Pagina 234, paragraaf 
15.2.3, derde alinea 

In de berekening van het basisbedrag, die 
uitgaat van de partij die de CO2 afvangt 
en van de uiteindelijke afnemer, de tuin-
ders, wordt in de varianten 1-6A voor 
gasvormige CO2 uitgegaan van de hui-
dige situatie, namelijk een bestaande 
pijplijn waarop nog reservetransportca-
paciteit beschikbaar is. Voor de varianten 
1-6B wordt uitgegaan van een nog niet 
bestaande, nieuw aan te leggen pijplei-
ding of van een uitbreiding van een be-
staande transportpijpleiding, waarvoor, 
naar analogie van het SDE++ 2021 eind-
advies voor CCS, kosten worden meege-
nomen voor transporttoeslag via de 
pijpleiding. Deze worden voor CCU be-
groot op 49,3 €/t CO2 (zie tekstkader 15.1 
voor een toelichting). 
 

In de berekening van het basisbedrag, 
die uitgaat van de partij die de CO2 af-
vangt en van de uiteindelijke afnemer, 
de tuinders, wordt in de varianten 1-6  A 
voor gasvormige CO2 uitgegaan van de 
huidige situatie, namelijk een be-
staande pijplijn waarop nog reserve-
transportcapaciteit beschikbaar is. 
Hiervoor een forfaitaire transporttoe-
slag van 5 euro per ton CO2 meegeno-
men in de berekening. 
 
Voor de varianten 1-6 B wordt uitge-
gaan van een nog niet bestaande, 
nieuw aan te leggen pijpleiding of van 
een uitbreiding van een bestaande 
transportpijpleiding, waarvoor, naar 
analogie van het SDE++ 2021 eindad-
vies voor CCS, kosten worden meege-
nomen voor transporttoeslag via de 
pijpleiding. Deze worden voor CCU be-
groot op 18,0 euro/ton CO2 (zie tekstka-
der 15.1 voor een toelichting).  
 

Pagina 235,  
tekstkader 15.1, titel 

15.1 Toelichting bij de berekening van 
transportkosten nieuwe of uitbreiding 
bestaande pijpleiding 

15.1 Toelichting bij de berekening van 
transporttoeslag voor nieuwe of uit-
breiding bestaande pijpleiding 

Pagina 235,  
tekstkader 15.1, derde 
bullet 

het transporttarief is 27,1 €/t CO2 getrans-
porteerd op basis van 8760 uur (eindad-
vies SDE++ 2021 CCS). Het transporttarief 
voor de varianten B wordt dan 27,1 * 1,82 
= 49,3 €/t CO2.  
 

Het transporttarief voor een onshore 
pijpleiding wordt geschat op 9,9 euro/t 
CO2 getransporteerd. Het transportta-
rief voor de varianten B wordt dan 9,9 * 
1,82 = 18,0 euro/t CO2. 
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