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1

Inleiding
Sinds medio 2014 voorziet Stadverwarming Purmerend (SVP) hun warmteafnemers
van warmte die opgewekt is met een biomassaketel. Hiermee wordt nu het grootste
deel van de warmtevraag via duurzame energie opgewekt. Voor de piekvraag wordt
in een aantal hulpwarmteketels nog aardgas ingezet. De vraag van SVP is of ook
de piekwarmte duurzaam opgewekt kan worden.
In dit onderzoek wordt daarom gekeken of dit kan via vergassing van biomassa. Dit
kan via de MILENA-vergasser, een onder andere bij ECN ontwikkelde technologie.
Het bij vergassing gevormde syngas wordt hierna gereinigd en omgezet in
aardgaskwaliteit (bio-SNG). Dit gas kan geïnjecteerd worden in het aardgasnet en,
verantwoord middels groen gas certificaten, daaraan onttrokken worden bij de
hulpwarmteketels. Het aardgasnet, inclusief de bijbehorende opslaginfrastructuur
vervult hierbij de rol van transporteur en opslagbuffer.
In dit rapport wordt gekeken naar de kosten van een vergasser met circa 35 MW
biomassa input en 25 MW SNG gas output.
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De technologie

2.1

Beschrijving
Bij de MILENA-vergassingstechnologie wordt biomassa aangevoerd en via een
opslag toegevoerd aan de vergasser, zie Figuur 1 (Meijden, 2010, 2014). In de
vergasser wordt biomassa, met stoom en heet bed-materiaal gemengd, en dit stijgt
op via de riser. Bij de hoge temperatuur in de riser vindt de pyrolyse reactie plaats,
waarbij het syngas vrijkomt. De niet-vergaste koolstof van de biomassa en het bedmateriaal wordt opgevangen en gaat naar de verbrandingsruimte, waar de koolstof
met lucht wordt verbrand. Dit warmt het bed-materiaal weer op, dat weer terug gaat
naar de riser1. Kenmerk voor de MILENA is dat er geen stikstof uit de lucht in het
syngas komt. Ook heeft het syngas al een relatief hoog methaan (CH4) gehalte.
Door de manier van vergassen is het energetisch rendement substantieel hoger
dan bij andere vergassers.
Ruw
Syngas

Rookgas
Pyrolyse
(en vergassing)
Verbranding
Biomassa
Lucht
Kleine hoeveelheid gas
(stoom, CO2, lucht, …)

Figuur 1 Principe van MILENA vergasser.

Het processchema om van het ruwe syngas synthetisch aardgas (SNG) te maken is
te zien in Figuur 2. Na koeling van het gas uit de vergasser worden stofdeeltjes
verwijderd. Hierna worden de teerverbindingen met een olieachtige vloeistof uit het
syngas gewassen. De teer wordt uit de olie afgescheiden en teruggevoerd naar de
verbrandingszone van de MILENA. Deze manier van teerverwijdering is
gepatenteerd als OLGA. Hierna wordt het gas verder gekoeld en volgt een
compressiestap.

1

Een deel van het bed-materiaal wordt afgetapt om ophoping van asresten van de biomassa in de
verbrandingskamer te voorkomen.
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MILENA vergasser
Verbrandings
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Teer
Syngas zonder teer

Biomassa
Stoom
HDS
zwavelomzetter

H2S
verwijdering

Pre-reformer
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Compressor
CO2
verwijdering

Lage druk
methanisatie

(alleen bij hoge druk gasnet)
20-30 bar

Hoge druk
methanisatie

Water
verwijdering

20-30 bar

Injectie
in gasnet

CO2

Figuur 2 Processchema van synthetisch aardas productie via biomassavergassing.

Na de MILENA en de OLGA volgt de verdere reiniging en de methaan synthese
aangeduid met ESME (Aranda Almansa, 2015) (Overwijk, 2017). Eerst worden de
schadelijke zwavelverbindingen omgezet in waterfstofsulfide (H2S) in een
hydrodesulfurization (HDS) installatie. Hier vindt ook chemische omzetting van
andere verbindingen in het syngas plaats 2. Na verwijdering van de
zwavelverbindingen worden in de pre-reformer alle koolwaterstofverbindingen
groter dan methaan3 in koolmonoxide (CO) en H2 (waterstof) omgezet. Hierna komt
de eerste methanisatie stap waarin veel van de CO en CO2 met H2 in methaan
(CH4) en waterdamp (H2O) worden omgezet. Bij deze stap komt de nodige warmte
vrij. Hierna wordt het overschot aan CO2, dat deels als koelmiddel heeft gewerkt in
de eerste reactor, verwijderd. Het gasvolume is nu afgenomen. Na compressie
volgt een tweede (of tweede en derde) methanisatie stap. De drukverhoging is
nodig om het gehalte aan CO en H2 verder terug te brengen4 en de laatste methaan
te produceren.
Na een kwaliteitscontrole kan het gas geïnjecteerd worden in het regionale
distributienet van 8 bar. Mocht de productie hoger zijn dan de vraag in dit net, dan
moet overwogen worden om het gas in het regionale netwerk van 40 bar van de
Gasunie te injecteren, of, maar dat is onwaarschijnlijk, het landelijk hoge druknet
van 65 bar (SodM, 2018). Dan is ergens wel een extra compressor nodig en
worden er andere eisen aan de gaskwaliteit gesteld.

2

Met waterstof, uit het syngas, worden ook onverzadigde verbindingen als etheen omgezet in
verzadigde verbindingen als ethaan. Bij ECN loopt onderzoek of er met de etheen (een grondstof
voor plastic) andere dingen zijn te doen dan omzetting in aardgas.
3
Ongeveer 10% van de energie-inhoud is aanwezig in de vorm van benzeen. Dit wordt hier ook
omgezet. Benzeen is ook een chemische grondstof en kan ook separaat uit het syngas gehaald
worden en als product worden verkocht (Aranda Almansa, 2018).
4
Het is een zogenaamde evenwichtsreactie. Bij een hogere druk schuift het evenwicht richting meer
methaan op. Hierdoor daalt het waterstofgehalte. Juist het lage waterstofgehalte is een kritische
grens om het SNG in het aardgasnet te mogen invoeren. In andere EU-landen zijn hogere H2
gehaltes toegestaan dan in Nederland. Een alternatief is om in plaats van deze extra reactoren, na
de eerste reactor met een membraan de H2 af te scheiden en terug te voeren. Dit is hier niet
verondersteld.
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Ervaring met de techniek
Het is belangrijk om te vermelden dat de combinatie van MILENA, OLGA en ESME
(zie Figuur 3) nog niet op commerciële schaal is toegepast. Aan de opschaling
wordt wel gewerkt. Met de labscale MILENA van 25 kW (input) zijn met de drie
installaties bij ECN wel de nodige testen en optimalisaties uitgevoerd. Ook is er een
duurtest van 500 uur uitgevoerd.

CH4 - SNG
“Groen gas”

MILENA vergasser

OLGA teer verwijdering

ESME gasreiniging en methanation

Figuur 3 Schema van vergassing, opwerking en omzetting in SNG.

MILENA
Zowel met de 25 kW labscale MILENA als met de 800 kW (input) MILENA zijn bij
ECN een groot aantal proeven gedaan. Hierbij zijn niet alleen vele soorten hout
succesvol getest maar ook al dan niet bewerkte landbouwstromen en afvalstromen
van plastic tot refuse derived fuel (RDF). Er is dus uitgebreide ervaring mee.
Inmiddels is er in India ook een 4 MW (input) MILENA/OLGA in werking (Overwijk,
2015). Voor Grimbsby in de UK is een 7 MWe MILENA/OLGA op RDF, SRF (solid
recovered fuel) en local wood ontworpen (22-23 MWth input)5. Ook is in 2016 een
uitgewerkt ontwerp gemaakt voor een 4 MW (input) installatie (MILENA, OLGA en
ESME) in Alkmaar. Door een beperkt gat in de financiering is de bouw van deze
installatie nog niet begonnen. Deze installatie is de basis voor de kostengegevens
die hier gebruikt worden. De MILENA-vergasser wordt door Royal Dahlman op de
markt gebracht (Dahlman, 2013a).
OLGA
De OLGA-installatie voor het wassen van teer uit het gas van de vergasser is in
combinatie met de MILENA beproefd in beide ECN-installaties (25 kW en 800 kW).
Ook in beide uitgewerkte ontwerpen voor de MILENA (4 MW en 22-23 MW) is de
OLGA meegenomen en ook de 4 MW installatie in India heeft een OLGA.
Daarnaast is een OLGA gerealiseerd bij een 4 MWth test installatie in Moissannes
(Frankrijk) en bij een 4 MWth installatie in Tondela (Portugal). Ook de OLGA wordt
door Royal Dahlman op de markt gebracht (Dahlman, 2013b). Op vijf plekken,
waarvan drie grotere installaties is de OLGA-technologie dus inmiddels toegepast.

5

Uiteindelijk is hier uit de drie verwerkingsopties een andere gekozen. Ook is besloten een veel
kleinere (1,5 MWe) installatie te bouwen waarbij het gereinigde gas direct in een gasmotor wordt
verbrand.
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ESME
De omzetting van syngas in SNG wordt bij ECN met ESME aangeduid. Voor deze
omzetting zijn eerst bedrijven benaderd die dit bij grote installaties realiseren. Deze
waren echter niet geïnteresseerd om hun technologie voor een kleine installatie te
leveren. Hierop heeft ECN op laboratoriumschaal zelf een installatie gebouwd en
diverse katalysatoren uitgeprobeerd en optimale condities onderzocht.
ESME bestaat uit diverse onderdelen. Hydrodesulfurization gevolgd door
zwavelverwijdering is een proces dat op grote schaal in de raffinaderijen wordt
toegepast. Ook de CO2-verwijdering is een bekende standaard techniek.
Methanisatie wordt op grote en kleine schaal toegepast. Voor het opslaan van
duurzame elektriciteit in de vorm van SNG zijn al een twintigtal test- en
demonstratie-installaties in bedrijf waarvan enkele als commercieel gekenmerkt
kunnen worden. Het belangrijkste probleem bij de SNG-synthese is de
temperatuurbeheersing, omdat bij deze reactie veel warmte vrijkomt. Er vindt
daarom nog steeds ontwikkeling aan nieuwe type reactoren plaats. De laatste stap
in de methanisatie vindt bij ESME bij een druk van circa 20 bar plaats. Dit om de
gehaltes van koolmonoxide (CO) en waterstof (H2) voldoende te reduceren voor
injectie in het aardgasnet.
Ervaring met biomassavergassing
De bekendste grote biomassavergassingsinstallaties is die van GoBiGas in
Gotenburg in Zweden (32 MW in en 20 MW gas uit). In Güssing in Oostenrijk staat
nog een 8 MW installatie. Deze heeft wel een gasreiniging, maar geen
methanisering. Het gas wordt gebruikt om een gasmotor aan te drijven. In het kader
van het IEA task 33 project ‘Gasification of Biomass and Waste’ is een database
ingericht met gegevens van diverse installaties (IEA, 2018), (Hrbek, 2016).
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Economische beschouwing

3.1

Omvang
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In dit project is gekozen voor een 25 MW SNG-installatie met 35 MWth input. Als
deze 8000 vollasturen per jaar maakt wordt 720 TJ aan SNG geproduceerd,
vergelijkbaar met circa 18,8 mln m 3 aardgas van Groningen kwaliteit.
De biowarmte centrale in Purmerend levert 936 TJ per jaar. Als dit 80% van de
vraag is wordt er circa 235 TJ door de gasgestookte ketels geleverd. Dit is
equivalent met 7,4 mln m3 aardgas.
Volgens de website www.energieinbeeld.nl is het gasverbruik van de gemeente
Purmerend in 2017 circa 37 mln m 3. Hiervan is 12 mln m3 particulier en circa 25 mln
m3 zakelijk (waarschijnlijk inclusief SVP), zie ook bijlage 1.
Geconcludeerd kan worden dat deze installatie voldoende gas produceert voor het
vergroenen van de piekvraag van SVP. Dit blijft ook zo bij een verdere uitbreiding
van het warmtenet. De installatie levert echter niet genoeg gas om het gehele
gasverbruik van Purmerend te vergroenen. Dan zou hij ongeveer twee keer zo
groot moeten worden, of zou circa 30% bespaard moeten worden op de
warmtevraag in de Gemeente.
3.2

Kostenberekening
Methode
In de berekening is uitgegaan van de kostencijfers zoals deze in 2016 voor een 4
MWth input installatie bepaald zijn6. De berekening is vastgelegd in een
spreadsheet, zodat wijzigingen snel doorgerekend kunnen worden. Tabel 1 geeft
de belangrijkste uitgangspunten voor de omvang van de eenheid.
Tabel 1 Uitganspunten vergasser.

Productievermogen
Gasproductie
Bedrijfstijd
Gasproductie

Omvang
25
90000
8000
720

Eenheid
MWth SNG-gas HHV
MJ/h
Vollasturen/jaar
TJ/jaar

Investeringskosten
De investeringskosten zijn gecorrigeerd voor de gemiddelde inflatie (3%) en er is
een kostenreductie van 10% verondersteld. Dit zijn beide onzekere effecten.
Doordat de economie zich ten opzichte van 2016 snel ontwikkeld kunnen de
bouwkosten harder zijn gestegen dan 3% (bijvoorbeeld 10%). De kostenreductie is
gebaseerd op praktijkervaringen. Door leereffecten blijkt dat bij veel installaties de

6

Zie voor openbare informatie bijvoorbeeld de ‘supporting information’ bij (Roest, 2017).
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tweede 10 tot 15% goedkoper is dan de eerste7. De kostenreductie kan wel sterk
verschillen per installatie.
Hierna worden de investeringskosten omgerekend van 4 naar 35 MW met een
schaalfactor van 0,6 volgens onderstaande formule
𝑆𝑐ℎ𝑎𝑎𝑙𝑛 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑎𝑙𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑛 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛1 (
)
𝑆𝑐ℎ𝑎𝑎𝑙1
Kostenn = De investeringskosten in de nieuwe berekening.
Kosten1 = De investeringskosten in de eerste berekening.
Schaal1 = De capaciteit in de eerste berekening bijvoorbeeld in ton/uur of in MW.
Schaaln = De capaciteit in nieuwe berekening in dezelfde eenheid.
Schaalfactor = De schaalfactor waarvoor vaak 0,6 of 0,7 wordt gebruikt.
Met een schaalfactor van 0,6 komen de investeringskosten uit op 84,5 mln euro.
Deze investeringskosten kunnen met een annuïteit omgerekend worden naar
jaarlijkse kosten. In de jaarlijkse kosten is dan ook al het minimaal gewenste
rendement op de investering meegenomen. Voor de annuïteit is uitgegaan van een
afschrijvingsduur van 15 jaar en een rente van 5%. De resulterende jaarlijkse
kosten zijn zichtbaar in Tabel 2.
Tabel 2 Investeringskosten en jaarlijkse kapitaalslasten.
Kapitaalslasten
Schaalfactor
Geschatte investering
Bij:
Rente
Afschrijvingsduur
Annuïteit
Jaarlijkse kosten

Omvang
0,6
85,4
5,00%
15
0,0963
8,23

Eenheid
mln €

jaar
% v/d investering als kapitaalskosten
mln €/jaar

In de investeringskosten is geen rekening gehouden met eventuele subsidies. Er is
niet onderzocht of hier, gezien de technologie, subsidie mogelijkheden zijn. In de
SDE+ berekeningen wordt geen subsidie of belastingvoordeel verondersteld (PBL,
2018).
De opbouw van de investeringen is zichtbaar in Figuur 4. Een groot deel (80%) is
direct gerelateerd aan de installaties zelf en het plaatsen ervan: MILENA, OLGA,
ESME en randapparatuur als een waterbehandeling, koelwater en stoom (balance
of plant). Voor gebouwen en grondwerk is 5% gereserveerd, 6% voor het team dat
de bouw en vergunningen regelt en 6% als bouw risico (contingency). Daarnaast
zijn er nog enkele kleinere posten.

7

De vuistregel is dat de kosten telkens met ongeveer hetzelfde percentage afnemen, als de
geplaatste capaciteit (of het aantal installaties) verdubbeld.
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MILENA en OLGA

ESME
Balance of plant
Installeren apparatuur
Contingency (risico)
Management en vergunningen
Civiel en gebouwen
Wijzigingen na bouw
Brandstofbehandeling
Gasaansluiting

Figuur 4 Opbouw investeringen.

Brandstofkosten
De installatie kan verschillende soorten biobrandstoffen gebruiken al naar gelang
het gekozen ontwerp. Voor de berekening is uitgegaan van B-hout met een
verbrandingswaarde van 13,45 MJ/kg (en 30% vocht). De veronderstelde prijs, bij
aflevering aan de poort van de installatie, is 40 euro/ton en het veronderstelde
asgehalte is 10%. De installatie kan ook ontworpen worden voor andere
brandstoffen. Bij een hoger vochtgehalte moet wel gekeken worden of deze eerst
gedroogd moet worden. Ook stelt de installatie eisen aan de grootte van de
brandstofdeeltjes en aan de grootte van eventuele verontreinigingen. De
brandstoftoevoer mag niet verstopt raken. Voor de berekening van de jaarlijkse
brandstofkosten is uitgegaan van een bedrijfstijd van 8000 uur (vollasturen). De
diverse cijfers zijn opgenomen in Tabel 3.
Tabel 3 Brandstof kosten.
Brandstofkosten
Rendement bij 30% vocht
Benodigde hoeveelheid brandstof
Verbrandingswaarde
Asgehalte
Biomassa verbruik
Biomassa verbruik
Brandstofprijs
Jaarlijkse brandstofkosten

Omvang
0,7
128572
13,45
10%
9559
76474
40
3,06

Eenheid
MJ/uur
MJ/kg B-Hout ca 30% vocht
%
kg/uur
ton/jaar
€/ton
mln €/jaar

Variabele kosten van hulpstoffen en andere energiedragers.
Voor de installatie in Alkmaar is in kaart gebracht welke andere materialen en
energiedragers nodig zijn. Voor de hier doorgerekende installatie is het voor
Alkmaar berekende verbruik per uur vermenigvuldigd met de factor 35/4; ofwel de
verhouding tussen de hier veronderstelde capaciteit en die in Alkmaar.
Tot de hulpstoffen behoren: olie voor de gasreiniging (circa 10 €/l), bedmateriaal
voor de vergasser (0,23 €/kg), verbruik van katalysator materiaal (40 €/kg),
adsorptie materiaal voor de gasreiniging (5 €/kg) en overige grondstoffen (23 €/uur).
Ook is er bij de overige kosten rekening gehouden met de afvoer van het afvalwater
(10 €/m3) en de asresten (60 €/ton). Er is een ook beetje aardgas nodig (prijs 0,21
€/m3). Een grotere post is het gebruik van elektriciteit voor de diverse
compressoren (0,20 €/kWh). Tot slot is ook een bedrag van 60.000 €/jaar
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toegevoegd voor de benodigde grond. Een overzicht van de diverse kosten is
zichtbaar in Tabel 4. De laatste kolom bevat de jaarlijkse kosten bij een bedrijfstijd
van 8000 uur.
Tabel 4 Variabele kosten hulpstoffen.
Andere benodigdheden

Omvang

Eenheid

Olie voor de gasreiniging

1,0

Bed materiaal vergasser

123

Elektriciteit

mln €/jaar

Prijs

Eenheid

liter/uur

9,7

€/l

0,08

kg/uur

0,23

€/kg

0,23

2540

kWe

0,10

€/kWhe

2,03

Aardgas

13

3

m /uur

0,21

3

€/m

0,02

Afvoer afvalwater

8,2

m3/uur

10

€/m3

0,65

Katalysator

2,0

kg/uur

40

€/kg

0,65

Adsorptie materiaal
gasreiniging

4,9

kg/uur

5

€/kg

0,20

Overige

23

Euro/uur

1

[-]

0,19

Afvoer asresten

956

kg/uur

0,06

€/kg

0,46

60000

Euro/j

1

[-]

0,06

Grondkosten

Onderhoud en verzekering
De kosten voor onderhoud en verzekering (inclusief onroerendezaakbelasting)
worden vaak in procenten van de investering uitgedrukt. De gebruikte
veronderstellingen staan in Tabel 5. De laatste kolom bevat de jaarlijkse kosten.
Tabel 5 Kosten onderhoud en verzekering.
Variabel kosten
Onderhoud
Verzekering

Omvang
2%
0,50%

mln €/jaar
1,71
0,43

% v/d investering
% v/d investering

Personeelskosten
De personeelskosten in FTE (fulltime-equivalent) zijn ongeveer gelijk verondersteld
aan die van de installatie in Alkmaar, zie Tabel 6. Reden om dit gelijk te
veronderstellen is dat Alkmaar, hoewel kleiner, als experimentele installatie bedoeld
is en daardoor hogere eisen stelt aan de aanwezigheid van personeel. Omdat SVP
wellicht al continue medewerkers beschikbaar heeft, kunnen de kosten in
Purmerend anders uitvallen.
Tabel 6 Personeelskosten.
Andere benodigdheden
Directe bediening technisch
Administratief en advies
(Project) management

3.3

Omvang
[FTE]
13 FTE
0,4 FTE
2 FTE

Kosten
[€/FTE/j]
75000
50000
100000

Kosten
[mln €/jaar]
0,98
0,02
0,20

Totaal beeld van de kosten
Een totaal beeld van de kosten staat in Tabel 7 en in Figuur 5. Inclusief een
voldoende rendement op het geïnvesteerde kapitaal komen de kosten uit op
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95 mln €/ jaar. Ter vergelijking zijn in Tabel 7 ook de kosten opgenomen voor een
twee keer zo grote installatie. Door schaaleffecten en doordat niet twee keer zoveel
personeel nodig is vallen de kosten per geproduceerde hoeveelheid SNG dan lager
uit.
Tabel 7 Totale jaarlijks kosten voor een 25 MW en een 50 MW SNG-installatie.
Gasproductie
Kosten per jaar
Kapitaalslasten
Biomassa
Elektriciteit
Andere hulpstoffen
Onderhoud
Verzekering
Personeel
Totaal
Totaal per energie-eenheid

25 MW SNG
mln €/jaar
8,2
3,1
2,0
2,5
1,7
0,4
1,2
19,2
96 €/MWh

50 MW SNG
mln €/jaar
12,5
6,1
4,1
5,0
2,6
0,6
1,2
32,1
80 €/MWh

De verdeling van de kosten is ook zichtbaar in Figuur 5. Ruim de helft (54%) van de
kosten hangt direct samen met de investering. Dit zijn de kapitaallasten (43%) maar
ook verzekering en het veronderstelde onderhoud. Een hogere of lagere investering
werkt dan ook aanzienlijk door op het kostenbeeld.
De kosten van biomassa zijn met 16% relatief laag. Door het grote aantal
installaties dat inmiddels gerealiseerd is of in aanbouw is, wordt de binnenlandse
markt wel krapper, zie hiervoor ook hoofdstuk 5. Het wordt daardoor lastiger om
een lange termijn contract voor levering van brandstof af te sluiten. Dit hoeft nog
niet direct te betekenen dat de prijzen ook sterk gaan stijgen. Ook het
elektriciteitsverbruik voor de gascompressie is met 11% een belangrijke
kostenpost8. Bij het aandeel kosten voor andere hulpstoffen (13%) wordt 6%
veroorzaakt door afvalwater en het afvoeren van de asresten.

8

In de toekomst kan dit verminderen door bij nieuwe installaties een vergasser te gebruiken die
onder hogere druk werkt (bijvoorbeeld 5 of 10 bar). Het toevoeren van brandstof wordt dan lastiger,
maar door de hogere druk, kunnen delen van de installatie kleiner worden uitgevoerd Dit is ook
gunstig voor de investeringskosten.
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Personeel
Verzekering

Onderhoud

Kapitaalslasten

Andere
hulpstoffen

Elektriciteit
Biomassa
Figuur 5 Verdeling van de jaarlijkse kosten bij 25 MW SNG productie.

Figuur 6 laat zien dat de kosten voor de 25 MW SNG-installatie uitkomen op
96 €/MWh. Dit is equivalent met een SNG-prijs van 26,6 €/GJ HHV of 0,76 €/m3.
Dit is ongeveer 3 tot 4 keer de verwachte gasprijs.

Euro/MWh gasproductie

120,0
100,0
Personeel

80,0

Verzekering

Onderhoud

60,0

Andere hulpstoffen
40,0

Elektriciteit
Biomassa

20,0

Kapitaalslasten
0,0
25 MW

50 MW

Gasproductie
Figuur 6 Verdeling van de jaarlijkse kosten bij 25 en 50 MW SNG productie.

In Figuur 6 zijn de detailcijfers voor 25 MW en 50 MW vergeleken per MWh SNG
(HHV basis). De figuur laat zien dat de daling vooral komt door de lagere
investeringskosten per MWh SNG. Boven in de staafdiagram is ook het effect van
het gelijk blijven van de personeelskosten zichtbaar.
3.4

Inkomsten
In het kader van de subsidieregeling voor duurzame energie (SDE+) wordt ook
regelmatig naar de gasprijs gekeken. De lange termijn verwachting uit het SDE+
rapport van december 2017 is 24 €/MWh (HHV basis) (Lensink, 2017). Mede omdat
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de productie van SNG via biomassavergassing bij deze gasprijzen nog niet
rendabel is (dit rapport komt tot SNG-productiekosten van 96 €/MWh op HHVbasis), wordt er ook voor deze technologie via de SDE+ regeling subsidie gegeven.
3.4.1

SDE+
De SDE+ regeling is momenteel verdeeld in tranches. Wie inschrijft, op het eerste
moment dat de regeling beschikbaar komt, krijgt een lagere vergoeding dat wie bij
een volgende tranche inschrijft. Daarentegen is de kans om subsidie te krijgen bij
een vroege inschrijving veel groter. Als het gereserveerde budget op is, stopt
namelijk de toekenning.
In Tabel 8 staan de bedragen die genoemd worden in de SDE+ regeling van
voorjaar 2018. Omdat de regeling per keer wordt vastgesteld en aangepast kan
worden, is niet bekend of er in 2019 weer een vergelijkbare regeling komt en welke
bedragen er dan genoemd worden.
Een eis van de SDE+ regeling is, dat het syngas in aardgaskwaltiet moet worden
omgezet. Uit de SDE+ tekst: “Vergassing. In de SDE+ regeling van 2018 is een
categorie opengesteld voor de productie van hernieuwbaar gas uit vergassing van
biomassa. Syngas wordt niet gesubsidieerd; dat moet immers eerst worden
omgezet naar methaan voordat het op het gasnet wordt ingevoed. Vergassing van
B-hout is in de voorjaarsronde toegestaan” (RVO, 2018a).
Tabel 8 Biomassavergassing in de SDE+ regeling (RVO, 2018a).
Biomassavergassing
(≥ 95% biogeen)

Maximum basisbedrag /
fasebedrag (€/MWh)

Fase 1
Vanaf 13 maart
09.00 uur

Fase 2
Vanaf 19 maart
17.00 uur

64

78

Fase 3
Vanaf 26 maart
17.00 uur tot
5 april 17.00 uur
92

De SDE+ regeling van voorjaar 2018 kent drie fasen, zie Tabel 8. De looptijd van
de subsidieverlening is 12 jaar, gerekend van het tijdstip van ingebruikname
(ingebruikname moet binnen 4 jaar na SDE+ aanvraag). De toekenning heeft
betrekking op maximaal 7500 vollasturen per jaar. Van deze bedragen wordt de
‘verkooprijs’ van de energie afgetrokken. Dit is het correctiebedrag. In de regeling
van 2018 is dit minimaal 16 €/MWh. Jaarlijks wordt het precieze correctiebedrag
(dat hoger kan liggen) bepaald. Het voorlopige correctiebedrag dat genoemd wordt
in de regeling voor 2018 is 17 €/MWh.
De subsidie die dit bij een installatie kan opleveren, die in fase 2 van voorjaar 2018
aangevraagd en gehonoreerd is, is dan 12 jaar lang 78 €/MWh min het
correctiebedrag (bijvoorbeeld 17 €/MWh) ofwel circa 61 €/MWh. Deze subsidie
wordt gegeven voor al het SNG dat met aardgaskwaliteit het aardgasnet ingevoed
wordt.
De subsidieniveaus in de tweede en derde fase zijn in de ordegrootte van de
kosten zoals zichtbaar in Figuur 6. Wordt de Fase 3 subsidie van 92 €/MWh
vergeleken met de berekenden kosten 96 €/MWh dan is het verschil kleiner dan de
onzekerheid in de cijfers. Ofwel de eerste 12 jaar kan de installatie ongeveer
rendabel bedreven worden vanuit de SDE+ subsidie.
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Randvoorwaarde is dan wel dat de subsidie in een nieuwe SDE+ ronde nog bestaat
en succesvol aangevraagd wordt. Ook moet al het gas ingevoerd worden in het
aardgasnet. Ook wordt de subsidie verleent voor 7500 uur, terwijl de kosten
berekend zijn over 8000 uur9.
Na de SDE+ regeling
Als de SDE+ regeling na 12 jaar10 afgelopen is blijven er in de berekening nog drie
jaar over. Als de biomassaprijs voor B-hout inderdaad 0 €/ton is, zoals door PBL
wordt verondersteld, dan liggen de kosten lager en zouden de investeringskosten
ook al terugverdient kunnen zijn. Als de installatie volledig afgeschreven is, dan zijn
de jaarlijkse kosten nog 55 €/MWh. Ofwel dan is de kostprijs van CO2 vrij gas, nog
steeds hoger dan die van normaal aardgas. Het is dus niet zo dat de inkomsten
zodanig zijn dat een eventueel resterend deel van de kapitaalslasten na afloop van
de SDE+ subsidie simpel terugverdient kunnen worden.
3.4.2

Effect gasprijs
Omdat de hoogte van de uit te keren SDE+ subsidie gecorrigeerd wordt voor de
gasprijs, zal de gasprijs tijdens de looptijd van de subsidie geen invloed hebben op
de rentabiliteit. Alleen indien de gasprijs beneden het minimum correctiebedrag (in
2018 16 €/MWh) zakt, ontstaat er een relatief beperkte financiële tegenvaller.
In Figuur 7 is een recente verwachting van de gasprijs ontwikkeling opgenomen
(ECN, 2017). Hiervoor zijn de cijfers uit een groot aantal studies met elkaar
vergeleken. Dit levert het gekleurde gebied van bandbreedte op. Het gaat om de
groothandelsprijs exclusief BTW en belastingen maar inclusief 1,2 ct/m 3
netwerkkosten. De groothandelsprijs voor afnemers tussen de 100 en 1000 TJ ligt
ongeveer 10% hoger. Het prijsverschil kan per jaar varieren.
De cijfers in Figuur 7 zijn in euro/m3. De cijfers in euro/GWh zijn vrijwel precies een
factor 100 hoger11. In de ECN-studie wordt voor 2030 gerekend met 21,5 €/MWh en
voor 2035 met 33,8 €/MWh (groene lijn). Vergeleken met de 55 €/MWh betekent dit
dat de installatie na het aflopen van de 12 jaar subside en zelfs als de
investeringskosten zijn afgeschreven nog niet rendabel is. De toekomstige gasprijs
is echter met grote onzekerheden omgeven. Indien er een CO2-heffing komt op
aardgas, kan dit het beeld sterk veranderen. In dat geval zal echter ook de prijs van
de brandstof omhoog gaan.

9

Vermoedelijk bestaat wel de mogelijkheid om een subsidie volume dat in het ene jaar niet gebruikt
wordt, in het volgende jaar te gebruiken, dus niet elk jaar hoeft precies op 7500 uur uit te komen.
Wordt de kostenberekening met 7500 uur uitgevoerd dan stijgen de kosten van 96 €/MWh (uit Tabel
7) naar 100 €/MWh.
10
De kosten uit Tabel 7 komen bij een afschrijvingsduur van 12 jaar uit op 103 €/MWh (bij 8000 uur)
en op 107 €/MWh (bij 7500 uur).
11
De precieze factor is 102,4.
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Figuur 7 Gasprijs; gemiddelde jaarprijs in euro2016 per m3 (ECN, 2017).

3.4.3

Verkoop van groen gas certificaten12
In Nederland is het mogelijk om van groen gas, dat aan het aardgasnet is geleverd,
de ‘duurzaamheid’ te verhandelen. Dit is redelijk vergelijkbaar met de handel in
duurzame elektriciteit. Behalve dat personen of bedrijven er zelf voor kiezen om
deze ‘groen gas certificaten’ aan te schaffen kan hiermee ook voldaan worden aan
de verplichting om in de transportsector een bepaald deel van de brandstofafzet uit
biobrandstof (of waterstof of elektriciteit) te laten bestaan. Aardgas (CNG of LNG)
dat aan de transportsector geleverd wordt kan op deze manier als biobrandstof
meegeteld worden. Groen gas certificaten concurreren zo met de meerprijs voor
bio-ethanol of biodiesel. In de literatuur wordt voor de opbrengst van groen gas
certificaten in 201213 een range genoemd van 0,05 tot 0,08 €/Nm 3 en in 201514 een
opbrengst van 0,10 €/Nm3.
In Tabel 9 zijn de kosten en mogelijke opbrengsten van groen gas certificaten
opgenomen. Vertogas, de instantie die de certificaten toekent, vraagt een
standaard bedrag per jaar aan een producent. Bovendien worden er kosten in
rekening gebracht per geproduceerde m 3 en per verkocht certificaat (Vertogas,
2017). Berekend over het geproduceerde volume aan groen gas in de hier
veronderstelde installatie komt dit samen uit op 0,23 €/MWh. De opbrengst hangt
van de marktsituatie af. Wordt uitgegaan van 8 €/MWh, dan is deze veel hoger dan
de kosten. Als aardgas gebruikt wordt om de piek te vergroenen, dan kan eigenlijk
alleen dat deel van de certificaten verkocht worden dat aan gasvolume niet zelf
door SVP verbruikt wordt. De cijfers uit de tabel maken duidelijk dat het zeker zinvol
is, om het overschot via groen gas certificaten te verhandelen 15. Ten opzichte van
de SDE+ bijdrage is de opbrengst echter veel kleiner.

12

Meer informatie over groen gas certificaten is te vinden op de website van Vertogas,
https://www.vertogas.nl/hoofdmenu/faq.
13

http://www.groengasproject.eu/cms/Data/Media/Bestanden/Nieuwsflits/no%204%20Groen%20Ga
s%20newsletter.%204.pdf.
14
https://www.veiligeleverancier.nl/files/events/42/Presentatie%2015-09-2015%20Eneco%20%20Jan-Willem%20Beukers.pdf.
15
Natuurlijk moet ter zijner tijd wel worden gecontroleerd of de combinatie nog toegestaan is.
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Tabel 9 Kosten en opbrengsten groen gas certificaten.
Waarde

Eenheid

Omgerekend

Eenheid

Kosten groen gas certificaten
Jaarlijkse kosten producent

540

€/jaar

0,001

in mln € /jaar

Kosten voor uitgifte

0,2

€/MWh

0,040

in mln € /jaar

0,025

€/MWh

0,005

in mln € /jaar

Totale kosten certificaten

0,046

in mln € /jaar

Omgerekend

0,23

Kosten voor verkoop

Mogelijke opbrengsten
0,05

€/m

2012 boven range

0,08

Getal uit 2015

0,10

2012 onder range

3.5

Bij 35,17 MJ/m

€/MWh HHV
3

5,1

€/MWh HHV

€/m

8,2

€/MWh HHV

€/m3

10,2

€/MWh HHV

3
3

CO2 reductie
Met de productie van 720 TJ aan SNG wordt 40 000 ton aan CO 2-emissie
vermeden. Doordat de installatie ook elektriciteit verbruikt is de totale daling lager.
In 2020 is dit rond de 33 kton. Door verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening
neemt dit toe naar 35 kton in 203016.

3.6

Vergelijking met de SDE+ cijfers
Voor de SDE+ subsidie voert het PBL sinds 2018 de economische berekeningen uit
aan de rentabiliteit van duurzame energie installaties, zie http://www.pbl.nl/sde. In
de berekeningen wordt een referentie-installatie met een SNG gasproductie van
21 MWth (HHV) verondersteld. De investeringskosten zijn op 3250 €/kW output
verondersteld (hetzelfde bedrag als in 2017 is gebruikt). Het rendement is 65% en
de O&M kosten 285 €/kW output (Cremers, 2018). De cijfers van de SDE+ kunnen
worden vergeleken met de cijfers in dit rapport, zie Tabel 10.
De berekening van de productiekosten is in de SDE+ spreadsheet te vinden (PBL,
2018). Hierin wordt met een rente van 2,5% gerekend (over 70% van de
investering) en een gewenst rendement van 14,5% over het eigen vermogen (30%).
Dit levert een fictieve rente van 6,1% op. Dit is iets hoger dan de 5% die in de
annuïteitsberekening in dit rapport gebruikt is.
Het PBL rekent twee brandstoffen door. Het enige verschil tussen beide PBLberekeningen is de brandstofprijs en de energie-inhoud. Er is door het PBL geen
verschil in investeringskosten of rendement verondersteld tussen de twee
brandstoffen. In dit rapport vallen de productiekosten door de langere levensduur
lager uit. Dat de productiekosten toch ongeveer gelijk aan die van het PBL zijn komt
omdat het PBL er van uitgaat dat B-hout gratis beschikbaar is.

16

‘Integrale’ emissiefactoren voor elektriciteit van het CBS en uit (ECN, 2017).
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Tabel 10 Vergelijking concept cijfers SDE+ 2018 met cijfers in dit rapport.

SNG productie
Rendement
Investering
Bedrijfstijd
Levensduur
O&M kosten
Brandstof
Brandstofkosten
Verbrandingswaarde
Productiekosten

SDE+ (Cremers, 2018)
21 MW
65%
3250 €/kW output
7500 uur/jaar
12 jaar
285 €/kW output
> 95% biogeen
45 €/ton
10 MJ/kg
119 €/MWh

B-hout > 95%
biogeen
0 €/ton
13 MJ/kg
95 €/MWh

In dit rapport
25 MW
70%
3416 €/kW output
8000 uur/jaar
15 jaar
316 €/kW output (304 bij
7500 uur)
B-hout
40 €/ton
13,45 MJ/kg
96 €/MWh

In de SDE+ systematiek wordt de vergoeding, waarvoor met in kan schrijven,
stapsgewijs (de diverse fasen) verhoogd tot het niveau van productiekosten bereikt
is. Het ministerie gaat daar niet bovenuit. Ook kan besloten worden om bij een
lagere vergoeding te stoppen, omdat de overheid een hogere vergoeding te duur
vindt. In de SDE+ van het voorjaar 2018 is de overheid bij 92 €/MWh gestopt terwijl
toen ook de productiekosten uit B-hout op 95 €/MWh lagen. In de huidige SDE+
regeling is er geen onderscheid naar brandstof. Er is dus geen hogere vergoeding
als men geen B-hout gebruikt.
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Gasopslag als optie

4.1

Opslagcapaciteit in Nederland

19 / 31

In Nederland wordt aardgas gewonnen op de Noordzee en op land. Ook wordt
aardgas geïmporteerd in gasvorm via pijpleidingen of vloeibaar als LNG (liquefied
natural gas) via de Gate terminal. Daarnaast wordt er gas opgeslagen. Dit
opgeslagen gas is bedoeld voor koude periodes of voor inzet bij storingen of
onderhoud. Voor opslag kunnen er ook financiële en/of strategische redenen zijn.
Tenslotte kan opslag nuttig zijn om het gastransportnet van het punt van winning
naar Nederland efficiënter te benutten.
In Nederland wordt gas opgeslagen in geschikte lege gasvelden, in lege
zoutkoepels (cavernes) of in de vorm van vloeibaar aardgas. Een overzicht van
gasopslag in Nederland staat in Tabel 11. Dit overzicht is samengesteld uit diverse
publicaties en internet bronnen.
Tabel 11 Gasopslag in Nederland.
Start

Capaciteit
[mld m3]

In
[mln m3/d]

Uit
[mln m3/d]

L

1997 (uitbr
2011/2015)

7

45
(gem 36)

90
(gem 76)

NAM

H

1997

2

16
(gem 12)

61
(gem 50)

Alkmaar (piek)

Taqa

L

1997

0,45

Bergermeer

Taqa

H

2014
(plan 2018)

4,1

Opslag

Eigenaar

Type

Norg/Langelo

NAM

Grijpskerk

Leeg gasveld

Lege zoutholte

32
42

57

26,4

43

(5,3)

Zuidwending

O.a.
Gasunie

L

2011
(uitbr 2020)

0,31 (0,4)

Epe (D)

NUON

L

2007
(uitbr 2011)

0,35

14,5

Epe (D)

Essent/
Eneco

L

2011

0,14

9,6

Epe (D)

Innogy/
RWE

L

Voor 2011

0,3

12,2

Maasvlakte (piek)

NAM

L

Uitbr 1989

0,078

0,54

31

Gate terminal

Gasunie&
Vopac

H

2010

0,54

aanvoer

33

Vloeibaar/LNG

De opslag is te verdelen in hoogcalorisch gas (H) dat gebruikt wordt door
elektriciteitscentrales en industriële grootverbruikers en laagcalorische gas (L), ook
wel Groningen kwaliteit genoemd, voor de rest van de markt. Van H-gas is L- gas te
maken door stikstof toe te voegen. In het Duitse Epe zijn bij een aantal
zoutcavernes, die gevuld zijn met H-gas, stikstofinstallaties geplaatst zodat ze
beide gassoorten kunnen leveren. Omdat een deel van deze cavernes direct aan
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het Nederlandse gasnet zijn gekoppeld worden ze ook tot de Nederlandse
gasopslag gerekend. In het overzicht is ook de GATE-terminal opgenomen. Hier
wordt NLG met schepen aangevoerd en aan het gasnet toegevoerd. Ook wordt een
deel als LNG naar kleinere schepen overgeslagen. Bij de GATE-terminal wordt
geen ‘Nederlands’ gas vloeibaar gemaakt en opgeslagen.
De totale opslagcapaciteit bedraagt circa 15 mld m 3. Dit kan vergeleken worden het
totale gasverbruik van Nederland van 40 mld m 3 (periode 2014-2017) waarvan
ongeveer de helft via het hoofdtransportnet geleverd wordt en de helft via het
regionale net (CBS, 2018).
Bij het opslaan van gas in een leeg gasveld of een zoutcaverne wordt eenmalig
eerst gas (‘kussengas’) naar binnen gepompt tot de druk boven die van het
hoofdtransportnet uitkomt. Dit gas valt buiten de opslagcapaciteit. Hierna wordt het
gas wat opgeslagen moet worden erbij gepompt. De druk kan hierbij oplopen van
88 tot 150 of 220 bar. Het comprimeren van het gas kost compressie energie. Ook
voor het vloeibaar maken van aardgas (voor de piekgasinstallatie op de
Maasvlakte) is energie nodig (meer dan alleen voor compressie). In 2007 heeft
SEO een kosten-baten analyse gemaakt van gasopslag in Nederland (Aalbers,
2007). In dit rapport worden opslagkosten genoemd van 1,5 tot 3,1 €/GJ, ofwel
5,5 tot 11 €/MWh17. Vergeleken met de huidige gasprijs, kunnen de kosten voor
opslag dus 25 tot 50% bedragen.
4.2

Productie en opslag
Per jaar produceert de installatie ongeveer 19 mln m 3 aardgas. Dit is 0,12% van de
Nederlandse opslagcapaciteit. Om voor SDE+ subsidie in aanmerking te komen,
moet dit gas geïnjecteerd worden in het aardgasnet. Kort daarna zal het ergens
anders verbruikt worden. Op het moment dat de warmtevraag toeneemt en de
gasketels mee gaan helpen, wordt ‘het’ gas weer aan het net onttrokken.
Uit theoretisch oogpunt zou SVP het gas ook via het gasnet kunnen laten opslaan
om later het eigen gas weer te gebruiken. Bedrijven zoals Taqa en Innogy leveren
hiervoor faciliteiten aan derden18. Omdat het gastransport van en naar de opslag
door hetzelfde net gaat als de rest van het aardgas, wordt ook in dit geval ander
gas opgeslagen en/of geleverd dan geproduceerd.

4.3

Injectie van duurzaam gas in het gasnet
Op dit moment wordt op verschillende plekken al niet fossiel gas in het aardgasnet
geïnjecteerd. Hier twee voorbeelden.

17

Zie bijvoorbeeld ook: https://www.fluxys.com/belgium/nlBE/Services/Storage/StorageTariffs/~/media/Files/Services/Storage/ConditionsAndTariffs/2018/Flu
xys_Belgium_storage_tariffs_2018_NL.ashx.
18 https://innogy-gasstorage-nwe.com/web/cms/en/3277960/innogy-gas-storagenwe/transparency/downloads/.
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Biogas naar aardgas
In Nederland wordt op diverse plekken, via vergisting geproduceerd biogas,
opgewerkt en geïnjecteerd in het aardgasnet. Het gaat vooral om biogas van
vergistingsinstallaties en om stortgas uit afvalstortplaatsen (Agentschap NL, 2011).
In 2016 ging het al om circa 2,5 PJ groen gas.
Het aardgasnet als opslag voor duurzame energie
Op dit moment zijn er circa 60 power-to-gas onderzoeksprojecten waarbij
elektriciteit in waterstof wordt omgezet. In circa 20 gevallen, met name in Duitsland,
wordt dit verder omgezet in aardgas/SNG om in het aardgasnet geïnjecteerd te
worden. Het idee van een deel van de projecten is dat (duurzame) elektriciteit, die
beschikbaar is maar niet nodig, omgezet wordt in een energiedrager die gebruikt
kan worden in het aardgasnet. Het aardgasnet vervult hier dan ook de rol van buffer
en/of afnemer. Er wordt dus al wel onderzoek gedaan naar het aardgasnet als
buffer, maar het gaat hierbij om veel kleinere projecten dan de hoeveelheid SNG
waarbij in dit project sprake is.
4.4

Kosten voor netlevering en afname
Volgens de internetsite van de Gasunie kan het gas ingevoed worden op het
netwerk van het regionale netwerkbedrijf op drukken van 8 bar, 4 bar of lager. In dat
geval moet de nachtelijke afname op warme dagen van dit netwerk voldoende groot
zijn. Het is daarom volgens de Gasunie essentieel om vroegtijdig te kijken naar de
vestigingsplaats. Is de gasafname te klein dan kan het gas ingevoed worden op het
40 bar transportnet. Hierbij betaald de Gasunie de aansluiting (het T-stuk en een
afsluiter) maar moet SVP de leiding naar dit punt betalen (Gasunie, 2018).
Invoeding op het distributienet is aanzienlijk goedkoper dan op het transportnetwerk
(Endinet, 2010)
In het kader van dit project heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de
mogelijkheden van net-invoeding rond Purmerend.

4.5

Locatie installatie
Als het bij de installatie alleen gaat om gasproductie, kan de installatie ook elders in
Nederland geplaatst worden. Bijvoorbeeld waar gasinjectie goedkoper is, of waar
de biomassa goedkoper is of eenvoudiger is aan te voeren.
Aan de andere kant kan lage temperatuur restwarmte die vrijkomt uit de installatie
gebruikt worden in het SVP-warmtenet, of kan wellicht hoge temperatuurwarmte uit
de biomassaketel eerst gebruikt worden in deze installatie. De kosten en baten
hiervan zouden nader onderzocht kunnen worden. Er worden echter geen grote
effecten verwacht. Ook op ander punten, personeel, logistiek, biomassaopslag en
andere voorzieningen, kan het wenselijk zijn om een locatie in de buurt van de
huidige SVP-installatie te kiezen. Bovendien mag verwacht worden dat er weinig
draagvlak binnen de gemeente zal zijn voor een installatie (met bijbehorende
werkgelegenheid) buiten Purmerend.
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Markt voor biomassa
In Bijlage 2 zijn statistische cijfers opgenomen over de ontwikkeling van het verbruik
aan vaste biomassa in Nederland. Tussen 2014 en 2017 blijkt het verbruik bij
huishoudens met circa 1 PJ (1000 TJ) te zijn gestegen en bij bedrijven met circa
5 PJ. Bij huishoudens gaat het vooral om vers hout, bij bedrijven om afvalhout. Bij
elektriciteitscentrales is de inzet juist gezakt. In het verleden hebben deze
grootverbruikers van biomassa vooral op import van biomassa gedraaid.
B-hout belangrijk
Afvalhout, met name B-hout, is de voornaamste energiebron voor grotere biomassa
installaties, zie Figuur 8. Wordt gekeken naar de balans van biomassa (2013-2016),
dan blijkt er een omvangrijke handel in afvalhout te zijn met in 2016 nog een import
van 4 PJ en een export van 5 PJ. De import is ten opzichte van 2014 met 1 PJ
gestegen, de export met 0,5 PJ gedaald. Omdat er nog steeds een netto export van
circa 1 PJ is, zou de conclusie getrokken kunnen worden dat er nog voldoende
afvalhout op de Nederlandse markt beschikbaar is. Als de export naar nul gaat is de
beschikbaarheid zelfs 5 PJ.

Figuur 8 Soorten biomassa bij grote installaties; totaal 1.3 mln ton (Platform Bio_Energie, 2017).

Veel biomassaprojecten in de pijplijn
In Tabel 12 is een overzicht opgenomen van alle projecten die in het SDE+ traject
zitten na datum van aanvraag (RVO, 2018b). Van de projecten is hier door TNO het
jaarlijkse brandstofverbruik geschat. De termijn tussen het tijdstip van subsidie
toezegging en realisatie kan oplopen tot 4 jaar. Vermoedelijk zit maar een beperkt
deel (0 tot 1 PJ) van het hier geschatte verbruik in de 2016 verbruikscijfers. Als alle
projecten gerealiseerd zouden worden (en andere projecten hun verbruik niet
verminderen) zou er nog circa 14 PJ aan verbruik van vaste brandstof bij kunnen
komen. Zelfs bij een uiteindelijke realisatiegraad van 50% gaat het verbruik na 2020
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door de huidige binnenlandse beschikbaarheid heen. Om een tekort te voorkomen
zal er meer afvalhout apart ingezameld moeten worden en ook meer vers hout uit
bossen en plantsoenen voor energiegebruik ingezet moeten worden. Opties om
daarna voldoende biomassa beschikbaar te hebben zijn import en/of aanplant van
snelgroeiend hout & energiegewassen. Verwacht mag worden dat dit met een
kostenstijging gepaard gaat.
Tabel 12 Geschat verbruik van SDE+ projecten in beheer bij RVO na jaar van subsidieaanvraag.
PJ

2014

2015

Ketel vaste biomassa < 5MW

0,1

0,5

Ketel vaste biomassa > 5MW

0,2

WKK biomassa

0,4

2016

2017

Gerealiseerd medio 2018
0,1

0,3

1,2

0,2

0,2

0,2

1,6

1,7

4,8

1,6

Wel subsidie nog niet in werking
Ketel vaste biomassa < 5MW
Ketel vaste biomassa > 5MW
WKK biomassa

0,2

Biomassavergassing

0,4

Subtotaal

1,4

Bij- en meestook centrales

1,2

0,7
2,2

8,6

3,6

55,2

0,3

Een apart verhaal is hierbij nog de bij- en meestook van centrales. Volgens
afspraken mag in Nederlandse ‘kolencentrales’ maar 25 PJ elektriciteit uit biomassa
geproduceerd worden met SDE+ subsidie. Dit vergt echter al wel een veelvoud aan
biomassa. De sector zal hiervoor vooral op import zijn aangewezen. Overigens
wordt er ook gewerkt aan de opwerking van landbouwafval (bijvoorbeeld van
suikerrietproductie) in een goed exporteerbare brandstof. Het is dus niet zo dat
centrales in de toekomst alleen zijn aangewezen op brandstof gemaakt uit hout.
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Samenvatting
Sinds medio 2014 voorziet Stadverwarming Purmerend (SVP) hun warmteafnemers
van warmte die opgewekt is met een biomassaketel. Hiermee wordt nu het grootste
deel van de warmtevraag via duurzame energie opgewekt. Voor de piekvraag wordt
in een aantal hulpwarmteketels nog aardgas ingezet. De vraag van SVP is of ook
de piekwarmte duurzaam opgewekt kan worden.
Dit zou kunnen middels een bij ECN ontwikkelde technologie waarbij biomassa
wordt vergast en het vrijkomende syngas omgezet wordt in aardgaskwaliteit (bioSNG). Het geproduceerde gas kan geïnjecteerd worden in het aardgasnet en,
verantwoord middels groen gas certificaten, onttrokken worden bij de
hulpwarmteketels. Het aardgasnet en de daarbij behorende opslagcapaciteit vormt
hierbij de buffer waar het gas langere tijd in opgeslagen kan worden voor de koude
dagen dat de hulpwarmteketels nodig zijn en wellicht ook voor de gasvraag van de
woningen die (nog) niet op het warmtenet zijn aangesloten.
De installatie die onderzocht is, bestaat uit een combinatie van drie onderdelen:
MILENA, OLGA en ESME. MILENA en OLGA zijn in de praktijk gedemonstreerd op
4 MW input schaal. ESME bestaat uit een combinatie van onderdelen die zich in de
praktijk al bewezen hebben. De combinatie van alle drie is voldoende onderzocht
op 25 kW schaal. De demonstratie van de combinatie op 4 MW input schaal in
Alkmaar is helaas nog niet gerealiseerd.
Aan ECN is gevraagd om een inschatting te maken van de kosten van dit type
vergasser en gasopwerking met een commerciële capaciteit krijgen van 35 MW
biomassa input en 25 MW SNG gas output. Op basis van een gedetailleerd
uitgewerkt ontwerp voor een 4 MW input installatie in Alkmaar zijn in dit rapport de
investeringen geschat op circa 85 mln euro. De jaarlijkse kosten, inclusief
kapitaalslasten, liggen rond de 19 mln euro. Hierbij is er in de berekening rekening
mee gehouden dat de brandstof (B-hout) moet worden ingekocht tegen 40 €/ton.
Wordt de installatie over 15 jaar afgeschreven dan liggen de productiekosten op
96 €/MWh. Dit is circa drie tot vier keer de huidige aardgasprijs.
De installatie kan ongeveer rendabel bedreven worden als er SDE+ subsidie
verkregen wordt in de hoogste tranche. Dan moet, volgens de SDE+ regels, al het
geproduceerde gas wel eerst geïnjecteerd worden in het aardgasnet. Ook moet
voor de rentabiliteit de biomassaprijs voldoende laag blijven. Wordt een twee keer
zo grote installatie gebouwd dan is het economische beeld beter. Het volume aan
geproduceerd SNG dat netto niet zelf verbruikt wordt kan via de handel in groen
gas certificaten extra geld opleveren. Hiermee kan de rentabiliteit verbeterd worden.
In Nederland wordt op grote schaal gas opgeslagen voor later gebruik. Ook wordt
om meer dan 10 plaatsen ander gas dan aardgas in het Nederlandse gasnet
geïnjecteerd. Het gebruik van het gasnet als opslagbuffer lijkt dan ook goed
mogelijk. In het project door TNO geen overleg gevoerd met Liander over de
praktische mogelijkheden.
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Bijlage 1 Gasverbruik Purmerend
Hieronder staan de gasverbruik gegevens van de gemeente Purmerend afkomstig
van www.energieinbeeld.nl19.

19

http://www.energieinbeeld.nl/inloggen/ (inloggen met twee keer Nederland)
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Bijlage 2 Balans vaste biomassa
In deze bijlage zijn twee tabellen opgenomen. De eerste geeft het biomassa
verbruik in drie sectoren aan. Hier wordt verondersteld dat dit alleen vaste
biomassa betreft. De cijfers zijn afkomstig van het CBS. In het jaar 2000 waren het
vooral de kachels en openhaarden bij huishoudens die biomassa verbruikten (de
omvang is een schatting). Hierna werd het bijstoken van biomassa in
elektriciteitscentrales gestimuleerd, wat tot een forse toename van het verbruik
leidde. Ook het verbruik bij bedrijven nam in de loop van de tijd toe. In 2013 liep de
simuleringsregeling bij centrales af en daalde de inzet hier weer.
Tabel B2.1 Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek.
In PJ (=in 1000 TJ)
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017**

Centrales
1,8
30,5
28,5
27,9
26,3
15,7
8,2
4,8
4,1
4,9

Huishoudens
14,5
16,1
17,1
17,3
17,5
17,9
18,4
18,6
19,0
19,5

Bedrijven
5,5
7,6
18,2
15,4
17,8
18,9
21,7
26,2
27,8
26,8

Totaal
21,8
54,3
63,9
60,5
61,6
52,5
48,3
49,6
50,9
51,1

De tweede tabel (B2.2) geeft de herkomst van de vaste biomassa weer 20. Het
binnenlandse verbruik in deze tabel komt goed overeen met het totaal in tabel B2.1.
Deze, door het CBS op verzoek gemaakte balans is nog niet voor andere jaren
beschikbaar. In de periode 2013-2016 blijkt de binnenlandse productie te zijn
gestegen vooral door meer afvalhout en een toename bij vers hout blokken. De
import van houtpellets voor centrales is ingezakt21. In 2016 wordt er meer vaste
biomassa geëxporteerd (10,8 PJ) dan geïmporteerd (4,3 PJ). Bij afvalhout is een
beperkte stijging van de import en een daling van de export zichtbaar.

20

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/49/balans-vaste-biomassa-voor-energie-2013-2016
Volgens de CBS statistiek: “Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en
metaal” kwam dit vooral van buiten de EU
21
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Tabel B2.2 Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2016.
In PJ

2013

2014

2015

2016

Totaal

50,3

53,9

56,8

57,2

Houtpellets

3,8

4,8

4,7

4,5

Afvalhout

13,2

14,8

15,1

16,4

Houtchips en schoon resthout

5,6

6,1

7,4

7,3

Vers hout blokken

14,7

15,1

15,3

15,6

Restproducten uit primaire landbouw

3,2

3,0

3,1

3,3

Restproducten uit agro-industrie

3,4

3,2

4,2

3,3

Overige niet-houtige biomassa22

6,4

6,8

7,1

6,8

Totaal

13,0

5,8

3,8

4,2

Houtpellets

10,7

3,1

0,0

0,0

Afvalhout

2,2

2,5

3,4

3,8

Overig

0,1

0,2

0,3

0,4

Totaal

10,7

11,7

11,2

10,8

Houtpellets

2,4

3,5

3,2

2,8

Afvalhout

5,9

5,9

5,5

5,5

Overig (niet houtachtig)

2,4

2,3

2,5

2,5

Totaal

52,6

48,0

49,4

50,6

Houtpellets

12,1

4,5

1,4

1,7

Afvalhout

9,5

11,4

13,0

14,7

wv. voor opwekking elektriciteit

6,6

8,4

10,0

11,5

wv. bij huishoudens

Binnenlandse productie

Import

Export

Binnenlands verbruik

22

2,9

3,0

3,1

3,1

Houtchips en schoon resthout

5,6

6,3

7,7

7,6

Vers hout blokken (huishoudens)

14,7

15,1

15,3

15,6

Restproducten uit primaire landbouw

3,2

3,0

3,1

3,3

Restproducten uit agro-industrie

3,4

3,2

4,2

3,3

Overige niet-houtige biomassa

4,0

4,5

4,6

4,2

Voorbeelden van niet houtige biomassa zijn papierslib en RDF (Refuse Derived Fuel)
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