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SAMENVATTING
In dit rapport wordt aan de hand van de huidige biomassastromen en beschikbare
conversietechnologieën geanalyseerd hoe in de gemeente Amerfoort meer bio-energie zou
kunnen worden aangewend voor de verduurzaming van de energievoorziening. De studie
is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht.
Biomassastromen komen in verschillende vormen vrij. De belangrijkste stromen staan in
de volgende tabel, met daarbij het practisch potentieel dat beschikbaar gemaakt zou
kunnen worden voor bio-energie.

biomassa

practisch
potentieel
(tonnb/jaar)

energie
potentieel
(GJ/jaar)

opmerkingen

knip- en snoeihout
gemeente

300

2.700

gaat nu naar de
composteerinstallatie

knip- en snoeihout
particulieren

700

6.300

gaat nu naar de
composteerinstallatie

hout van onderhoud
bos en landschap

125

1.125

blijft goeddeels achter in bos en landschap,
25% beschikbaar (aanname)

A- en B-hout
particulieren

2.000

28.000

wordt voor een groot deel
verbrand in biocentrale(s)

A- en B-hout
bedrijven

4.750

66.500

wordt voor een groot deel
verbrand in biocentrale(s)

bermmaaisel

2.000

4.000

gaat nu naar de
composteerinstallatie

sloot- en dijkmaaisel

6.700

13.400

gaat nu naar de
composteerinstallatie

GFT

9.000

27.000

wordt vergist in biocentrale
bij VAR

dunne mest
Amersfoort

36,800

16.200

wordt onvergist uitgereden
in akkerbouwgebieden

61.000

wordt onvergist uitgereden,

dunne mest regio
overig

138,630

Het totale practische energiepotentieel bedraagt 230.000 GJ/jaar. Dit is indicatief. Verder
zijn niet weergegeven de biomassastromen die vanuit buiten de regio Amersfoort
ingevoerd zouden kunnen worden, zoals pyrolyse-olie. Opvallend is het grote aandeel dat
al ingezet wordt voor bio-energie. Opvallend is ook het grote potentieel dat nog
gewonnen kan worden door vergisting van mest dat vrijkomt in de regio rondom de
gemeente Amersfoort en dat aangewend zou kunnen worden voor energie binnen de
gemeente.
Het totale jaarlijkse bruto CO2-emissie reductiepotentieel bedraagt ruim 10.000 ton CO2
(indicatief) De bijdrage is weergeven in onderstaande figuur per biomassastroom.
Gearceerd zijn de stromen die al goeddeels worden ingezet voor bio-energie.
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12.000

10.000

8.000

GFT
A- en B-hout bedrijven
A- en B-hout particulieren
sloot- en dijkmaaisel

6.000

bermmaaisel
knip- en snoeihout gem
knip- en snoeihout part
hout van landschap

4.000

biogas uit regio

2.000

-

CO2 besparingspotentieel biomassastromen (in ton CO2 per jaar)

In het rapport is een overzicht gegeven van de belangrijkste warmtevragers. Deze vormen
een belangrijke basis voor de ontwikkeling van bio-energieprojecten. Op basis van de
beschikbare biomassastromen, de belangrijkste warmtevragers en de beschikbare
technologieën, zijn een aantal biomassatechnologiecombinaties (BTC’s) geïdentificeerd.
Hierbij is tevens gekeken naar mogelijke aansluiting bij lopende initiatieven die ook in
beeld zijn gebracht. De bioenergiecombinaties met grootste kans op succes zijn
vervolgens doorgerekend en geëvalueerd op hun sterktes en zwaktes in een SWOT
analyse.
De studie is niet bedoeld als uitputtend onderzoek waarbij alle opties tot in detail zijn
beschreven en doorgerekend. Het is een richtinggevende studie. Uit de studie blijkt dat
voor Amersfoort de volgende combinaties het meest interessant zijn. De combinaties
onderscheiden zich door het gebruik van hoogwaardige biobrandstoffen. Ze zijn
geselecteerd op basis van hun goede aansluiting bij bestaande infrastructuur en de
maximalisering van hun klimaateffect:
i.

inzet van mest en ander organisch vergistingsmateriaal uit de omgeving voor
opwekking van biogas. Aanwending van biogas voor speciaal daarvoor
toegeruste warmtekrachtmotoren ten behoeve van de Eneco of Hogeweg
wijkverwarmingsinstallatie. Het gaat hierbij om ruwe biogas zonder
opwerking tot aardgaskwaliteit.

ii.

inzet van pyrolyse olie voor back-up of pieklast ketels voor wijkverwarming,
zwembaden, ziekenhuis of vergelijkbare instelling met grote warmtevraag.
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iii.

gerichte sturing tot opwerking van snoeihout tot biobrandstof dat ingezet
wordt in een efficiënte warmtekrachtcentrale op een zo kort mogelijke
afstand van Amersfoort. Hiermee wordt een ze hoog mogelijke reductie
beoogd van de uitstoot van broeikasgassen. Dit geldt zowel voor het
snoeihout dat als afval vrijkomt op het afvalbrengstation als voor het
groenafval dat vrijkomt bij landschapsonderhoud en bomensnoei. De keuze
voor grootschalige inzet van hout op regionaal niveau boven kleinschalige
toepassing levert lagere (fijn)stof emissie op.

Keuze voor bepaalde combinaties, betekent tevens het afzien of beperken van andere
mogelijkheden. Zo betekent de gerichte inzet van houtachtige biomassa voor een
warmtekrachtcentrale in de buurt het afzien van de ontwikkeling van kleinschalige
houtkachels in Amersfoort.
Voor wat betreft invoeding van groen gas op het aardgasnet: deze optie kan een
belangrijke optie zijn in de toekomst. Uit financiële berekeningen blijkt de optie
echter pas interessant als gecombineerde warmtekracht opwekking niet mogelijk
blijkt èn als biogas op grote schaal geproduceerd kan worden. Het invoeden van
biogas in het gasnet gaat gepaard met veel hogere investerings- en exploitatiekosten
dan bij de gecombineerde opwekking van electriciteit en warmte (per energieeenheid). Om voldoende capaciteit te krijgen is de bundeling van initiatieven uit de
agrarische-, water- en groensector noodzakelijk.
Geografische schets
In onderstaande figuur zijn de belangrijkste conclusies geprojecteerd voor de biomassastromen en hun toepassingen in en rondom Amersfoort.

De aanbevolen biomassaenergie routes voor Amersfoort
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Aanbevelingen
1. De combinaties met hun specifieke toepassingen moeten verder uitgewerkt worden.
In deze studie is een aanzet gegeven. Op een aantal punten is nader onderzoek
gewenst, waaronder de vergisting van groenafval bij composteerders, slibvergisting
bij RWZI’s en bio-energie toepassingen bij een aantal grote warmtegebruikers.
2. Voorstel is dat er een acceleratieteam bio-energie wordt samengesteld met daarin de
meest betrokken partijen, waarin de gemeente de leiding neemt.
3. Concreet wordt het volgende stappenplan voorgesteld. Het acceleratieteam zal
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.


nadere strategievorming en –acceptatie door betrokken partijen. Inclusief
Smink, Eneco, Hogeweg partijen, Waterschap, het nieuwe ziekenhuis en de
grote verzorgingshuizen. Organiseren van bilaterale gespreken, gevolgd door
een of meerdere bijeenkomsten op basis van een geaccepteerde organisatie
methodiek onder leiding van een ervaren moderator. Aandacht voor het
concept van een duurzaam energiebedrijf voor Amersfoort.



uitwerken van de onderdelen (i-iii en evt groen gas invoeden) en eventueel
andere zoals die zijn voortgekomen uit de strategiesessie met de betrokken
partijen.
Hierbij zijn de volgende acties relevant:
o

ondersteunen van het biogasproject dat ontwikkeld wordt voor
Vathorst en polsen van de interesse van agrariërs voor het leveren
van biogas voor het Hogeweg project.

o

bieden van een helpende hand aan initiatiefnemers. Mochten zich
geen initiatiefnemers aandienen, dan dient de gemeente of de
provincie zelf te overwegen om als initiatiefnemer op te treden. Dit
kan in de vorm van het genoemde duurzame energiebedrijf (DE
bedrijf) plaatsvinden.

o

plannen die ontwikkeld zijn voor een duurzame energievoorziening
voor onder meer, het Hogeweg project met het nieuwe zwembad en
nieuwe ziekenhuis uitbreiden met bio-energieopties zodat een goede
afweging gemaakt kan worden. Financiële ondersteuning van
haalbaarheidsstudies overwegen.

o

vergroten van snoeihout volumes richting bio-energie door het
aanpassen van groenbestekken. Aansluiten bij veelbelovende
initiatieven voor landschapsonderhoud. Ook zou groenscheiding op
het afvalbrengstation(s) kunnen worden overwogen om kosten te

viii

besparen en tegelijkertijd ervoor zorg te dragen dat meer biomassa
wordt omgezet in duurzame energie.
o

maken van goede afspraken over de verdeling van credits met
betrekking tot klimaatresultaten. Dit is van belang bij (a) het ter
beschikking stellen van biomassa voor energiesystemen buiten
Amersfoort, of buiten de provincie Utrecht en bij (b) het accepteren
van biomassa/ biogas van buiten de gemeente of provincie voor het
verduurzamen van lokale energiesystemen. Dit zou goed kunnen in
de vorm van certificaten waarbij de ene lokale overheid credits gunt
aan de andere voor zijn diensten of andere prestaties.
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INLEIDING
1.1

Doelstelling
De gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht willen haar energievoorziening
verregaand verduurzamen. Zij zien bio-energie als een belangrijke mogelijkheid om dit te
realiseren en hebben daarom opdracht gegeven tot het uitvoeren van een verkennende
studie naar kansen voor bio-energie in Amersfoort. Om de juiste keuzes te kunnen maken
zal deze studie zich richten op het verschaffen van inzicht op de volgende punten:
 het aanbod van biomassa in Amersfoort en regio
 de kansen voor bio-energie, een globale SWOT-analyse, mede in relatie tot de
huidige verwerking van biomassa als ook de gevolgen hiervan voor de huidige
verwerking bij realisatie
 de locale warmtevraag
 de locatie(s) die geschikt zouden zijn voor opwekking van bio-energie.
 de mogelijkheden voor directe levering aan specifieke locale warmtevragers dan
wel aansluiting op het net van de locale netbeheerder
 de bijdrage die bio-energie kan leveren aan de CO2-doelstelling van Amersfoort
(CO2-neutraal per 2030)
 een inschatting van de grootte van de regio voor de levering van biomassa.
De studie is niet bedoeld als uitputtend onderzoek waarbij alle opties tot in detail zijn
beschreven en doorgerekend. Het is een richtinggevende studie. Daar waar dit binnen de
tijd mogelijk was, zijn opties uitgewerkt. Op een aantal punten zal vervolgonderzoek
nodig zijn.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de beschikbare bio-energiestromen en de
bijdrage die zij zouden kunnen leveren aan de duurzame energieproductie. In hoofdstuk
3 staan de resultaten van het warmtevraagonderzoek. Deze vraag is belangrijk voor de
haalbaarheid van de inzet van biomassa. Ook zijn hier de mogelijkheden verkend om
geproduceerd groengas in te voeden in het lokale aardgasnet. Diverse initiatieven zijn
reeds gaande in Amersfoort en in het gebied eromheen. Deze staan genoemd in
hoofdstuk 4.
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Figuur 1 Gemeente Amersfoort en omliggende regio

Hoofdstuk 5 gaat in op de beschikbare technologieën en de wijze waarop de beschikbare
bio-energiestromen het beste ingezet zouden kunnen worden. Dit resulteert in hoofdstuk
6 in een lijst van meest kansrijke biomassa technologie combinaties (BTC’s). De
financiële haalbaarheid van deze meest kansrijke BTC’s is weergegeven in hoofdstuk 7.
Hoofdstuk 8 gaat over duurzaamheid. Hierin wordt speciale aandacht gegeven aan de
CO2 besparing bij de inzet van biomassa. Hoofdstuk 9 is gewijd aan de SWOT analyse
en gaat in op de mogelijke inzet van een duurzaam energiebedrijf op het gebied van bioenergie. In hoofdstuk 10 staan de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de
inzet van bio-energie in Amersfoort en in haar directe omgeving.

2

2

INVENTARISATIE BIOMASSASTROMEN
In dit hoofdstuk zijn de resultaten beschreven van de biomassa inventarisatie in de
gemeente Amersfoort. De biomassastromen die in kaart zijn gebracht, zijn opgesomd in
Tabel 1. Per biomassastroom zijn de volgende gegevens beschreven:








de hoeveelheid
de huidige verwerkingsmethode
de logistieke route van inzamelaar naar verwerker
de meest geschikte omzettingstechnologie (vergisting of verbranding)
de termijn waarop de biomassa eventueel beschikbaar komt
de kosten van beschikbaar stellen
de eigenaren

Deze kenmerken zijn bepaald aan de hand van veldbezoek en literatuur onderzoek. De
jaarlijkse hoeveelheid biomassa die vrijkomt is uitgedrukt in de theoretische
beschikbaarheid. Dit geeft aan hoeveel biomassa in theorie beschikbaar komt in de regio
en geschikt is voor energieomzetting. Niet alle vrijkomende biomassa is daadwerkelijk
beschikbaar. Zo wordt bijvoorbeeld niet al het knip- en snoeihout ingezameld. Door inzet
van materiële en financiële middelen kan voor sommige stromen de beschikbaarheid en
dus het practisch potentieel van biomassa stromen, vergroot worden. Per stroom is
aangegeven wat de energetische waarde is bij omzetting op basis van de meest geschikte
omzettingstechnologie.
Voor de biomassa-inventarisatie zijn de stromen in de gemeente Amersfoort in kaart
gebracht. Voor biomassastromen die geen eigendom zijn van andere gemeenten is ook de
beschikbaarheid van de betreffende biomassa stromen uit omringende gemeenten in kaart
gebracht.
Tabel 1 Biomassastromen
Type biomassastromen
Knip- en snoeihout van gemeenten

Eigenaren, ontdoeners en inzamelaars
Regionale inzamelpunten (groenverwerkers) en/of
composteerders

Vrijkomend hout van landschapsbeheerders

Staatsbosbeheer, Ministerie van Defensie, Utrechts
landschap, Natuurmonumenten, etc.

Residuen van houtverwerkende industrie

Houtverwerkende industrie

Bouw- en sloophout (A-, B- en C-hout)

Afvalinzamelaars

Overloopstromen compostering

Composteerbedrijven

Berm- en slootmaaisel

Waterschappen, Provincies, Gemeenten

Reststromen VGI etc.

Industrie

GFT

Inzamelaars en verwerkers

Slib

Waterzuiveringsinstallaties

Mest

Agrarische bedrijven

3

2.1

Knip- en snoeihout van gemeenten en particulieren
Gemeentelijk knip- en snoeihout
Per jaar komt bij onderhoud aan gemeentelijk groen 1.339 ton groenafval vrij (de Jong,
2010). Geschat wordt dat een kwart hiervan uit knip- en snoeihout bestaat dat inzetbaar is
voor bio-energie. Hierdoor is het theoretisch potentieel 300 ton/jaar (afgerond). Eemfors
verzorgt het plantsoenbeheer en boomonderhoud in de gemeente Amersfoort. Het grove
snoeihout wordt door Eemfors versnipperd. Fijne stukken worden direct afgevoerd via
afval inzamelaar Rova. Deze zamelt het gemeentelijk afval uit groenbeheer in en levert
dit o.a. aan Smink. Hier wordt het knip -en snoeihout indien nodig versnipperd en
vervolgens aan verschillende energiecentrales afgezet (afhankelijk van de geboden prijs
voor de snippers)of gecomposteerd bij Smink (Stevens, W., 2009). Voor de verwerking
van het hout zijn langlopende contracten afgesloten.
Uit interviews met de inzamelaar en de gemeente is gebleken dat veel integraal groen
afval binnenkomt dat zowel knip- en snoeihout als gras en overige resten bevat. Doordat
het knip- en snoeihout van de gemeente niet gescheiden wordt aangeleverd, wordt het
momenteel niet benut voor energie opwekking, maar gecomposteerd (bij Smink). De
gemeente zou, samen met Eemfors en Rova, de hoeveelheid beschikbare biomassa
kunnen verhogen door:
- groenafval dat geschikt is voor energieopwekking gescheiden te houden van het
overige groen;
- boomsnoeisnippers niet terug te blazen in het plantsoen, maar af te voeren en
beschikbaar te houden voor bio-energie.
Grof tuinafval van particulieren
Het grof tuinafval van particulieren wordt ingezameld door Rova. Bij het
milieubrengstation van Rova in Amersfoort komt 2.700 ton/jaar (afgerond) vrij aan knipen snoeihout afkomstig van particulieren. Daarbij komt nog een hoeveelheid van 180
ton/jaar (afgerond) binnen via het grof afval. Grof tuinafval kost de gemeente circa 30
€/ton (aan de poort bij de verwerker) (de Jong, 2010). Knip- en snoeihout van
particulieren wordt gescheiden ingezameld en is voor ca. 25% geschikt als biobrandstof.
Het theoretisch potentieel is gelijk aan 700 ton/jaar (afgerond) en dit is tevens het
practisch potentieel. Ook hiervan vindt de verdere verwerking plaats bij Smink in
Amersfoort, waar het wordt versnipperd en afgezet aan verschillende energiecentrales.

Figuur 2 Inzamelroute knip- en snoeihout

De gemeente zou, samen met Rova, de hoeveelheid beschikbare biomassa kunnen
verhogen door:
- groenafval gescheiden in te nemen op het afvalbrengstation (scheiding tussen
biobrandstofdeel en composteerbaar deel).
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Conclusie
Het theoretisch en practisch potentieel van biobrandstof uit knip- en snoeihout van
gemeenten en particulieren tesamen is 1.000 ton/jaar. Knip- en snoeihout heeft een
stookwaarde van circa 9 GJ/ton bij verbranding. De totale energetische waarde van het
theoretisch potentieel aan gemeentelijk en particulier knip- en snoeihout is 9 TJ/jaar bij
verbranding. Met betere scheiding van groenafval zou de hoeveelheid biomassa verder
vergroot kunnen worden.
2.2

Hout landschapsbeheerders
Het totale oppervlakte bos in de gemeente Amersfoort is 534 ha (CBS, 2005). Uit de
studie Kuipers et al, 2008 is gebleken dat gemiddeld 1 ton/ha/jaar hout uit het bos
verwijderd kan worden zonder dat dit van invloed is op de natuurwaarde van het bos. Dit
is gelijk aan een theoretisch potentieel van 500 tonnb/jaar (afgerond). Bij een stookwaarde
van 9 GJ/ton komt dit overeen met 4,5 TJ/jaar.
De bossen in de gemeente Amersfoort zijn in eigendom van de gemeente en het Utrechts
Landschap, daarnaast zijn Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer actief door heel
Nederland en ook in deze regio. De houtwallen langs de ontsluitingswegen van de
gemeente Amersfoort in buitengebied zijn grotendeels in eigendom van de boeren (de
Jong, T. 2010). De gemeente Amersfoort verstrekt geen ontheffing van de
stookvergunning voor het verbranden van dit hout. Het hout zal moeten worden
afgevoerd naar lokale composteerders.
Het werkgebied van het Utrechts Landschap is weergegeven in Figuur 3. Amersfoort
grenst aan de Heuvelrug en het Valleigebied. Uit bosonderhoudswerkzaamheden die bij
tijd en wijle door het Utrechts Landschap worden uitgevoerd, komen uiteenlopende
hoeveelheden tak- en tophout vrij. Dit hout wordt nu versnipperd en afgezet aan bioenergie centrales. Het grootste deel blijft echter achter in het bos. Versnipperen van hout
is duur. Het Utrechts Landschap brengt momenteel de jaarlijks beschikbare hoeveelheid
hout in kaart en is geïnteresseerd in samenwerking met partijen om de afzet van hout voor
bio-energie te verbeteren.

5

Figuur 3 Werkgebied van Stichting het Utrechts Landschap

Stichting Natuurmonumenten heeft als beleid een groot gedeelte van het hout in het bos
achter te laten wegens de natuurwaarde, maar ook uit kostenoverwegingen.
Staatsbosbeheer zet knip- en snoeihout af aan bio-energie centrales Zij regelt hiervoor
zelf de logistiek en exploitatie van de biomassa en zet aannemers in. De opbrengst van
gesnipperd knip- en snoeihout is voor de landeigenaar ongeveer 6 €/ton (geladen op een
vrachtwagen met aanhanger, op de weg bij de locatie waar de biomassa vrijkomt).
Doordat de kosten om hout afkomstig uit landschapsbeheer te verzamelen hoog zijn,
wordt geschat dat hooguit een kwart van de theoretisch beschikbare hoeveelheid
daadwerkelijk kan worden aangewend voor energietoepassingen.
Conclusie
Het theoretisch potentieel van hout afkomstig van landschapsbeheer is 500 tonnb/jaar. Dit
is gelijk aan een energetisch potentieel van 4,5 TJ/jaar bij verbranding. In verband met de
hoge kosten voor het inzamelen van deze stroom is de verwachting dat ongeveer een
kwart daadwerkelijk beschikbaar is en als practisch potentieel kan worden aangemerkt.
2.3

Bouw- en sloophout
Bouw- en sloophout kan ingedeeld worden in drie categorieën:
 A-hout is vers of onbehandeld hout;
 B-hout is behandeld hout (verf- of lijmresten zijn acceptabel);
 C-hout is geïmpregneerd hout.
Een deel van het A- en B-hout komt terecht bij Smink in Amersfoort. De totaal
ingezamelde hoeveelheid wat gelijk is aan het theoretisch potentieel bedraagt 9.500
ton/jaar. Het hout wordt vervolgens naar Duitsland of België getransporteerd waar het
wordt verwerkt tot spaanplaten of omgezet in energie. Het A- en B-hout is o.a. afkomstig
van sloopprojecten en wordt voor 70-80% binnen een straal van 20-25 km rondom
Amersfoort ingezameld (Stevens, 2010).

6

De contracteerbaarheid is sterk afhankelijk van de geboden prijs. Er is in het verleden
interesse geweest vanuit Smink in vergassing van A- en B-hout. Het A- en B-hout is dan
ook eventueel beschikbaar voor bio-energie. Aangezien een gedeelte van deze stroom een
hoogwaardigere bestemming heeft volgens de ladder van Lansink1, namelijk hergebruik,
is de contracteerbaarheid van deze stroom naar schatting 50% en is het practisch
potentieel 4.750 ton/jaar. De opbrengst voor A- en B-hout is aan de poort 10-25 €/ton
(Stevens, W., 2009).
Ook Rova zamelt B-hout in, zo’n 4.000 ton per jaar, en zet dit af o.a. als brandstof voor
de bio-energiecentrale van afvalverwerkingsbedrijf Twence in Hengelo (Peters, C. 2010).
Rova zamelt uitsluitend afval in van gemeenten en particulieren. Aangenomen wordt dat
de ingezamelde hoeveelheden in principe beschikbaar zijn als een gunstig alternatief
wordt geboden. Het theoretisch en practisch potentieel zijn dan gelijk aan elkaar. Het
ingezamelde C-hout van 100 ton/jaar wordt afgezet bij verschillende marktpartijen en
wordt veelal in Duitsland verwerkt, waar verbranding is toegestaan (onder strikte
voorwaarden).
Het totaal theoretisch potentieel van A- en B-hout ingezameld door Smink en Rova is
gelijk aan 13.500 ton/jaar. Bij omzetting via verbranding heeft dit hout een gemiddelde
stookwaarde van 14 GJ/tonnb). Het energetisch potentieel is 189 TJ/jaar.
Twee voorbeelden van onlangs gerealiseerde bio-energie centrales zijn de Bioenergiecentrale van Twence in Hengelo en bio-energie Twente in Goor. De BEC Twence
heeft een verwerkingscapaciteit van 140.000 ton B-hout. In Goor wordt 17.000 ton Bhout per jaar verwerkt.
Conclusie
Smink en Rova zamelen in totaal 13.500 ton A- en B-hout per jaar in. Het energetisch
potentieel is 189 TJ/jaar bij verbranding. Een substantieel deel hiervan wordt reeds
ingezet voor bio-energie.
2.4

Residuen houtverwerkende industrie
De 26 bedrijven uit de houtverwerkende industrie zijn weergegeven in Tabel 2. Enkele
bedrijven (Hoef BV, Houtindustrie Amersfoort, Timmerfabriek de Amer en Van Bekkum
meubelmakerij) uit deze lijst waarvan bekend is dat zij van grote omvang zijn, zijn
gecontacteerd. Voor 14 bedrijven staat benoemd dat het geïnstalleerd vermogen van de
houtbewerkingsmachines kleiner is dan 50 kW.
Houtindustrie Amersfoort voert enkele zeecontainers stof en krullen per jaar af via het
transportbedrijf van Deuveren in Barneveld. Daarnaast wordt een onbekende hoeveelheid
stukken en latten per jaar afgevoerd. De contracten lopen 2 tot 3 jaar. Er lopen geen
initiatieven met betrekking tot bio-energie.

1

De Ladder van Lansink geeft een prioriteitsvolgorde voor de verwerking van afvalstromen. Op deze

ladder staan preventie, hergebruik, recycling, verbranden en storten van afval van boven naar onder
gerangschikt. Hoe hoger de methode op de ladder staat, hoe milieuvriendelijker de toepassing.
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Het bedrijf Hoef BV heeft reeds een houtverbrandingsinstallatie in bedrijf waar alle
vrijgekomen reststromen (krullen, etc.) in verbrand worden. Met de warmte hiervan wordt
het eigen complex verwarmd. Ook hiervan is de precieze omvang niet bekend. De gehele
stroom wordt reeds duurzaam ingezet.
Van Bekkum Meubelmakerij zet haar hout in de vorm van zaagsel kosteloos af via lokale
boeren. De bestemming is onbekend, hoogstwaarschijnlijk wordt het aangewend als
materiaal in stallen.
Tabel 2 Houtverwerkende bedrijven in Amersfoort (Meister, H., 2009)
Mediterranee Meubelmaker

3818 BE

AMERSFOORT

HOUTZAGERIJEN EN –SCHAVERIJEN

Standcraft (voormalig Intervorm/Montavite)

3824 ML

AMERSFOORT

HOUTZAGERIJEN EN –SCHAVERIJEN

DESIGN '75 INTERIEURBOUW

3812 NM

AMERSFOORT

TIMMERFABRIEKEN

EnerO

3812 NL

AMERSFOORT

TIMMERFABRIEKEN

(uw eigen meubelmaker)

HOEF BV, HOUTINDUSTRIE DE en
aannemersbedrijf Schoonderbeek
Bouwbedrijf gebr Jansen

3821 AB

AMERSFOORT

TIMMERFABRIEKEN

3812 RD

AMERSFOORT

TIMMERFABRIEKEN

TIMMERFABRIEK MARCO

3812 BE

AMERSFOORT

TIMMERFABRIEKEN

Houtindustrie Amersfoort

3812 RV

AMERSFOORT

TIMMERFABRIEKEN

VAN BEKKUM PROJECTEN BV

3815 KL

AMERSFOORT

TIMMERFABRIEKEN

P.G. Cases bv

3824 MB

AMERSFOORT

HOUTEN EMBALLAGE IND.

Vlugt Horeca Totaal

3824 MB

AMERSFOORT

OVERIGE HOUTWARENIND.: VERMOGEN < 50 KW

POOTERS-HPL PRODUCTS BV (VOORHEEN
POOTERS HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE

3821 BJ

AMERSFOORT

OVERIGE HOUTWARENIND.: VERMOGEN < 50 KW

THEO HEERE INTERIEUR OP MAAT

3812 RE

AMERSFOORT

OVERIGE HOUTWARENIND.: VERMOGEN < 50 KW

Onbekend staat leeg (TERRA HEAT)

3812 RE

AMERSFOORT

OVERIGE HOUTWARENIND.: VERMOGEN < 50 KW

MEESTER & ZN, H

3811 LK

AMERSFOORT

OVERIGE HOUTWARENIND.: VERMOGEN < 50 KW

12INTERIEURBOUW (vh intrend) & -ONTWERP

3821 AE

AMERSFOORT

OVERIGE HOUTWARENIND.: VERMOGEN < 50 KW

DAGCENTRUM DE WISSEL

3824 MK

AMERSFOORT

OVERIGE HOUTWARENIND.: VERMOGEN < 50 KW

TIMMERFABRIEK DE AMER

3824 MK

AMERSFOORT

OVERIGE HOUTWARENIND.: VERMOGEN < 50 KW

SPAAIJ B.V. MAQUETTEBOUW

3824 MK

AMERSFOORT

OVERIGE HOUTWARENIND.: VERMOGEN < 50 KW

MEUBELMAKERIJ VAN GEMEREN

3812 AL

AMERSFOORT

OVERIGE HOUTWARENIND.: VERMOGEN < 50 KW

Erixs Creatief Maatwerk

3824 ML

AMERSFOORT

OVERIGE HOUTWARENIND.: VERMOGEN < 50 KW

Kunstenares Irma Mulder (voorheen BOUWBEDRIJF
VAN KEULEN BV)
Chalet-bouw

3817 SP

AMERSFOORT

OVERIGE HOUTWARENIND.: VERMOGEN < 50 KW

PAUL VAN DE KOOI INTERIEURBOUW

3812 RE

AMERSFOORT

OVERIGE HOUTWARENIND.: VERMOGEN >= 50 KW

PAUL VAN DE KOOI KEUKENS OP MAAT BV
(VOORHEEN COLOR TOUCH)
KOOLE BV [voorh. VAR BV (IS HET
MOEDERBEDRIJF VAN/VOORHEEN: RCR BV
COMPOSTEERINRICHTING)

3812 RE

AMERSFOORT

MEUBELFABRIEKEN (INCL. LAKSPUITERIJ)

3812 PL

AMERSFOORT

COMPOSTBEDRIJVEN: GESLOTEN

OVERIGE HOUTWARENIND.: VERMOGEN < 50 KW

Conclusie
In Amersfoort zijn 26 bedrijven gevestigd die actief zijn op het gebied van
houtverwerking. Het resthout wordt op diverse manieren aangewend: via intermediairs
naar diverse verwerkers, via verbranding voor verwarming van het eigen complex of het
wordt kosteloos afgezet aan boeren die het als stalmateriaal gebruiken. De totale
hoeveelheid vrijgekomen hout afkomstig uit de houtindustrie is niet bekend.
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2.5

Overloopstromen compostering
Composteringsoverloop ontstaat bij het zeven van de compost om de grove delen te
verwijderen en bestaat uit hout. Smink is een grote composteerder in de gemeente
Amersfoort. Smink heeft een zeer geringe composteringsoverloop, doordat dit een
groencompostering betreft en hier geen GFT gecomposteerd wordt. Grove delen worden
reeds uit de compost gezeefd en afgezet aan energiecentrales.
Overige nabijgelegen groencomposteerinrichtingen bevinden zich in Ede, Utrecht en
Muiderberg (Stevens, W., 2009). GFT compostering vindt niet plaats in de regio
Amersfoort. De hoeveelheid vrijkomende composteringsoverloop is dan ook nihil in deze
regio.

2.6

Bermmaaisel
Per jaar komt 1.426 ton bermmaaisel vrij in de gemeente Amersfoort. Dit betreft het
maaisel dat afkomstig is van gemeentelijke wegen en is dus in eigendom van de
gemeente. Het tarief voor de afvoeren van bermmaaisel is 20-25 €/ton (Jong, de, T.
2010).
Een groot gedeelte van dit gras wordt gecomposteerd bij Smink. Hier wordt jaarlijks 4 à
5.000 ton/jaar ingezameld afkomstig uit de gemeente Amersfoort en omgeving. Een
andere partij waar slootmaaisel wordt ingezameld is Rova, zij ontvangen jaarlijks 600
ton/jaar. Het theoretisch potentieel is gelijk aan 5.600 ton/jaar.
Bermgras bestaat voor 50-60% uit vocht en is geschikt om te vergisten. De energieopbrengst bij vergisting is 5,3 GJ/ton (Koppejan, 2001). De energetische waarde van de
totale hoeveelheid bermmaaisel is 7,6 TJ/jaar.
Conclusie
De jaarlijkse hoeveelheid bermmaaisel in de gemeente Amersfoort en omgeving wordt
ingezameld is 5.600 ton/jaar. Dit is zowel het theoretisch als het practisch potentieel.
Deze hoeveelheid heeft bij vergisting een energieopbrengst van 7,6 TJ/jaar.

2.7

Slootmaaisel
Slootmaaisel komt vrij bij het onderhoud aan taluds. De gemeente Amersfoort valt onder
het Waterschap Eem & Vallei, wat verantwoordelijk is voor het beheer van de
watergangen in de regio zoals die is weergegeven in Figuur 4.
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Figuur 4 Werkgebied Waterschap Eem & Vallei

Figuur 5 geeft een overzicht van de watergangen in en rondom Amersfoort. Het
vrijkomende maaisel kan worden geklepeld of afgevoerd. Bij het voeren van ecologisch
bermbeheer wordt maaisel afgevoerd om verschraling van gronden te creëren en zo de
biodiversiteit te vergroten. In het buitengebied geldt een ontvangstplicht van het maaisel
voor eigenaren van aangrenzende percelen. Sinds ongeveer een jaar is de ontvangstplicht
voor aangrenzende percelen van maaisel in het stedelijk gebied afgeschaft. Het
waterschap moet nu zelf het slootmaaisel afvoeren, waardoor de ingezamelde hoeveelheid
slootmaaisel in 2009 is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Ook voor gebieden
waar ecologisch bermbeheer wordt toegepast geldt geen ontvangstplicht. In het kader van
ecologisch bermbeheer is de maaifrequentie hier erg laag, waardoor er grote
hoeveelheden maaisel in een keer vrij komen. Het maaiseizoen begint in mei/juni en loopt
door tot ongeveer oktober.

Figuur 5 Valleikanaal en beken in Waterschap Eem & Vallei
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Zie Tabel 3 voor een overzicht van de hoeveelheden ingezameld slootmaaisel per jaar. De
verwerking van het maaisel vindt plaats in Woudenberg. Dit is de centrale compostering
in eigendom en beheer van het Waterschap.
Tabel 3 Ingezamelde hoeveelheden slootmaaisel voor compostering door het Waterschap (Van de
Weerd, C. 2009)
Jaar
2005
2006
2007
2008
2009

Slootmaaisel aangevoerd voor compostering [tonnb/jaar]
4.760
5.120
4.500
4.000
6.700

Het waterschap Vallei & Eem heeft recent een studie laten uitvoeren naar het vergisten
van bermmaaisel, door Sustec in Wageningen. Hieruit bleek dat het vergisten van ruw
maaisel en stengels relatief weinig biogas oplevert. Op deze schaalgrootte bleek het
vergisten van bermgras niet rendabel. Daarom wordt nu gekeken of samenwerking met
andere waterschappen (Rijn & IJssel) hier uitkomst kan bieden.
Conclusie
In 2009 was de ingezamelde hoeveelheid slootmaaisel bij het Waterschap Eem & Vallei
6.700 tonnb/jaar (afgerond).
2.8

GFT afval
De totale hoeveelheid GFT afval afkomstig uit Amersfoort bedraagt 8-10.000 tonnb/jaar.
De AVU (Afvalverwijdering Utrecht) verzorgt de regie van het inzamelen en verwerken
van in de provincie Utrecht aangeboden afval. Deze partij bepaalt dan ook waar het GFT
uiteindelijk verwerkt wordt. In Figuur 6 is de inzamel- en verwerkingsroute van GFT uit
Amersfoort weergegeven. Rova verzorgt de inzameling van GFT in Amersfoort en
beheert één overslagstation in de gemeente Amersfoort. Al het GFT uit de gemeente
wordt verwerkt bij de VAR in Wilp. Hier is onlangs een vergistingsinstallatie in gebruik
genomen met een capaciteit van 60.000 ton per jaar. Uit het biogas wordt groene stroom
opgewekt. De biogasopbrengst uit 1 ton GFT varieert tussen 70-250 m3 (van Ewijk 2008).
Bij een gemiddeld methaangehalte van 57% levert dit 1,4 en 4,7 GJ/ton GFT. Het ophalen
en verwerken van GFT kost momenteel circa 45-50 €/ton.

Figuur 6 Inzameling en verwerking van GFT

Conclusie
De totale hoeveelheid GFT die wordt ingezameld in de gemeente Amersfoort is gelijk aan
8-10.000 tonnb/jaar. De energieopbrengst hiervan bij vergisting kan variëren van 1,4 tot
4,7 GJ/tonnb. GFT wordt verwerkt bij de VAR in Wilp waar het wordt vergist.
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2.9

Mest
In Tabel 4 is de mestproductie van Amersfoort en omgeving weergegeven. Hieruit blijkt
dat met name Nijkerk, ten noordoosten van Amersfoort, dat een hoge mestproductie kent.
Tabel 4 Mestproductie in omringende gemeenten (CBS Gegevens 2008)
Gemeente
Dunne mest [ton/jaar]
Vaste mest [ton/jaar]
Bunschoten
122.471
2.135
Leusden
125.719
6.998
Nijkerk
213.877
16.476
Amersfoort
73.601
2.344
Totaal
535.668
27.953

De totale hoeveelheid dunne mest in de gemeente Bunschoten, Leusden, Nijkerk en
Amersfoort is 536.000 tonnb/jaar (afgerond) (CBS, gegevens 2008). In Tabel 5 zijn de
eigenschappen van mest weergeven. Vanwege het hoge vochtgehalte van 91,5% is voor
dunne mest vergisting de meest geschikte omzettingstechnologie. Voor vaste mest dat een
vochtgehalte van 70% heeft, is dit verbranding. Verwacht wordt dat deze stroom voor een
groot deel gaat naar de kippenmestverbrander in Moerdijk en is daarom niet verder
meegenomen in deze studie.
Tabel 5 Eigenschappen mest
Type mest

Vocht

As

Energie [GJ/t nb]

Dunne mest rundvee

91,5%

1,3%

0,40*

Dunne mest varkens

91,5%

0,9%

0,44*

Vaste mest pluimvee

70%

5-10%

8**

(Keymer 2004). *Bij vergisting, **bij verbranding

Voor het bepalen van het practisch potentieel is ervan uitgegaan dat 50% van de mest uit
Amersfoort beschikbaar gemaakt zou kunnen worden voor de energievoorziening in
Amersfoort en dat maximaal 30% van omliggende gemeenten beschikbaar gemaakt zou
kunnen worden. Dit komt neer op 36.800 tonnb/jaar dunne mest in Amersfoort en 138.630
tonnb/jaar mest uit omliggende gemeentes.
Conclusie
Het practisch potentieel aan geproduceerde mest in Amersfoort en omliggende gemeenten
is 175.420 tonnb/jaar. Het energetisch potentieel hiervan bij vergisting is 77 TJ/jaar.
2.10

RWZI slib
In Figuur 7 is een overzicht gegeven van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) in en
nabij Amersfoort. Deze RWZI’s vallen onder het waterschap Vallei & Eem. Het
zuiveringsslib dat vrijkomt bij de RWZI’s wordt reeds duurzaam verwerkt door middel
van vergisting. In Soest wordt slib vergist in een aparte tank. In de toekomst wordt slib uit
Soest wellicht in Amersfoort vergist. Hierdoor zou deze locatie wellicht geschikt zijn
voor verwerking van andere stromen.
In de huidige situatie wordt bij verschillende waterschappen het opgewekte biogas uit
vergisting van slib aangewend in een WKK en wordt de opgewekte energie voor de
waterzuivering zelf gebruikt. Een teveel wordt afgefakkeld of weggekoeld. Voor het
biogas wordt nu gezocht naar een hoogwaardiger toepassing. Een aantal waterschappen
12

heeft hiervoor het initiatief de Energiefabriek verder uitgewerkt. Een beschrijving hiervan
is weergegeven in paragraaf 4.1.2.

Figuur 7 RWZI in het gebied van Waterschap Vallei & Eem.

Conclusie
RWZI slib wordt ingezet voor de opwekking van duurzame energie. Het slib wordt
vergist en aangewend in een WKK. Hiermee wordt in de benodigde energie voor het
zuiveringsproces voorzien.
Binnen het bestek van de studie kon niet meer worden nagegaan om hoeveel slib het gaat,
hoeveel biogas wordt opgewekt en wat het potentieel is om deze hoeveelheid te
vergroten.
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2.11

Overzicht biomassastromen
In Tabel 1 staat een overzicht van het theoretisch en practisch potentieel van de
belangrijkste biomassa-stromen (indicatief).
Tabel 1 Overzicht biomassa stromen Amersfoort
biomassa
theoretisch
practisch
potentieel
potentieel
(tonnb/jaar)
(tonnb/jaar)

energie
potentieel
(GJ/jaar)

Opmerkingen

knip- en snoeihout
gemeente

300

300

2.700

gaat naar een
composteringsinstallatie

knip- en snoeihout
particulieren

700

700

6.300

gaat naar een
composteringsinstallatie

hout van onderhoud bos
en landschap

500

125

A- en B-hout particulieren

4,000

2,000

28.000

wordt verbrand
in biocentrale(s)

A- en B-hout bedrijven

9,500

4,750

66.500

wordt verbrand
in biocentrale(s)

bermmaaisel

2,000

2,000

4.000

gaat naar een
composteringsinstallatie

sloot- en dijkmaaisel

6,700

6,700

13.400

gaat naar een
composteringsinstallatie

GFT

9,000

9,000

27.000

wordt vergist in biocentrale
bij VAR

dunne mest Amersfoort

73,600

36,800

16.200

wordt onvergist uitgereden
in akkerbouwgebieden

dunne mest regio overig

462,100

138,630

61.000

wordt onvergist uitgereden,

1.125

blijft goeddeels achter in bos en
landschap, 25% beschikbaar
(aanname)

In Figuur 8 zijn de hoeveelheden biomassa grafisch weergegeven. In de kolommen staat
aangegeven welk deel practisch beschikbaar is voor bio-energie.
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10,000

t/jaar

8,000
6,000
4,000
2,000

GFT

sloot- en dijkmaaisel

bermmaaisel

A- en B-hout bedrijven

A- en B-hout particulieren

hout van landschap

knip- en snoeihout part

knip- en snoeihout gem

-

theoretisch potentieel
practisch potentieel

Figuur 8 Overzicht van het theoretisch en practisch potentieel van de verschillende
biomassastromen

De practische beschikbaarheid van dunne mest voor de energievoorziening in Amersfoort
is apart weergegeven in Figuur 9.
200,000
180,000
160,000
140,000

t/jaar

120,000
Nijkerk

100,000

Leusden
80,000

Bunschoten
Amersfoort

60,000
40,000
20,000
dunne mest (practisch potentieel)

Figuur 9 Overzicht van het practisch potentieel in ton op natte basis aan dunne mest in de regio
Amersfoort

Het totale practische energiepotentieel uit biomassastromen, bedraagt 230.000 GJ/jaar
(indicatief). In Figuur 10 is het aandeel per biomassastroom weergegeven van dit
potentieel. Gearceerd zijn de stromen die al goeddeels worden ingezet voor bio-energie.
Opvallend is het grote potentieel dat nog gewonnen kan worden door vergisting van mest
(biogas uit de regio).
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knip- en
snoeihout gem

knip- en
snoeihout part

hout van
landschap
A- en B-hout
particulieren

pyrolyse olie
biogas uit regio

A- en B-hout
bedrijven

sloot- en
dijkmaaisel
bermmaaisel

GFT

Figuur 10 Aandeel in het energetisch potentieel per biomassastroom bij gebruik van de meest
geschikte omzettingstechnologie.

CO2 potentieel
Indien het practisch potentieel van de biomassastromen, wordt benut voor warmte in
plaats van aardgas, dan zou de totale jaarlijkse bruto CO2-emissie reductie ruim 10.000
ton CO2 bedragen. Een specificatie per stroom staat in Tabel 2. Het betreft hier zeer
indicatieve bruto getallen omdat de uiteindelijke besparing afhangt van vele factoren,
waaronder transport, systeemverliezen en de uiteindelijke aanwending van de opgewekte
energie.
Tabel 2. CO2 besparingspotentieel per biomassa stroom
biomassa
Practisch besparingspotentieel
(ton CO2/jaar)
knip- en snoeihout gemeente

121

knip- en snoeihout particulieren

282

hout van onderhoud bos en landschap

50

A- en B-hout particulieren

1,254

A- en B-hout bedrijven

2,979

bermmaaisel
sloot- en dijkmaaisel
GFT
dunne mest Amersfoort
dunne mest regio overig

wordt reeds ingezet
voor bio-energie
wordt reeds ingezet
voor bio-energie

179
600
1,210

wordt reeds ingezet
voor bio-energie

725
2,733
358

Totaal

Opmerkingen

afkomstig met name uit knip- en
snoeihout

10.493
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De verdeling per stroom is weergeven in onderstaande figuur. Gearceerd zijn de stromen
die al goeddeels worden ingezet voor bio-energie. Dit betreft al meer dan de helft van het
totale potentieel.2
12.000

10.000

8.000

GFT
A- en B-hout bedrijven
A- en B-hout particulieren
sloot- en dijkmaaisel

6.000

bermmaaisel
knip- en snoeihout gem
knip- en snoeihout part
hout van landschap

4.000

biogas uit regio

2.000

-

Figuur 11. CO2 besparingspotentieel biomassastromen (in ton CO 2 per jaar)

In Tabel 6 is een overzicht gegeven van de contracteerbaarheid van de in kaart gebrachte
stromen. Hierbij is aangegeven of er voor de verwerking lange of kortlopende contracten
zijn afgesloten. Om biomassa beschikbaar te krijgen zal moeten worden geconcurreerd
met andere marktpartijen in de verwerking van biomassa. De huidige inname tarieven
staan weergegeven in de derde kolom. Hierbij is aangegeven of het om een negatieve of
een positieve waarde gaat voor de biomassa-eigenaar/leverancier. Bij stromen met een
negatieve waarde betaalt de eigenaar een bedrag aan de afnemer, bij stromen met een
positieve waarde zou hij een bedrag kunnen ontvangen.
Tabel 6 Overzicht van de waarde van de biomassastroom en de contracteerbaarheid
Biomassastroom
Knip- en snoeihout van gemeenten
Knip- en snoeihout van particulieren
A- en B-hout van particulieren
A- en B-hout gemeenten en bedrijven
Bermmaaisel
Sloot- en dijkmaaisel*
GFT*
Dunne mest*
Vaste mest*

Stookwaarde
[GJ/tonnb]
9
9

-

14
14
5,3
5,3
3,4
0,425
0,425

+
+
-

Waarde [€/ton]

Contracteerbaarheid
23,25 5 jarige contracten
30 Beschikbaar
Geen contracten of
10-25 contracten <3 jaar
10-25 3 jarige contracten
23,25 Geen/kortlopend
Geen/kortlopend
45-50 Langlopend, 8 jaar
10-15 Geen contracten of <1jaar
10-15 Geen contracten of <1jaar

* Bij vergisting

2

Secundaire biobrandstoffen van buiten de gemeente die ook als meegerekend zouden kunnen worden in

de bijdrage van bioenergie, zijn in dit overzicht niet meegenomen. Voor de mogelijke bijdrage van pyrolyse
olie, zie later in paragraaf 8.3
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3

INVENTARISATIE ENERGIEVRAAG
In dit hoofdstuk is de energievraag geïnventariseerd. Deze is belangrijk om de
mogelijkheden voor de inzet van de geïdentificeerde biomassastromen te verkennen. De
huidige vraag wordt goeddeels gedekt door aardgas en elektriciteit uit het landelijke net.
Als eerste stap is gekeken naar locaties met een geconcentreerde warmtevraag. Deze
lenen zich over het algemeen het beste voor de inzet van bio-energie. Belangrijk zijn
grote utiliteitsgebouwen, zwembaden, procesindustrie en stations voor stadsverwarming.
Daarnaast zijn toekomstige stedelijke ontwikkelingen belangrijk zoals nieuwe
woonwijken of geplande bedrijventerreinen.
Bij verduurzaming van de warmtevraag gaat het om een mogelijke vervanging van het
bestaande energiesysteem door een bio-energie installatie. Daarnaast is het ook mogelijk
om het aardgas in het net zelf te vergroenen. In Nederland staat dit nog in de
kinderschoenen. In de tweede helft van dit hoofdstuk is gekeken naar de ligging van het
aardgasnet rondom Amersfoort. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de technische
aspecten van invoeding van groen gas. Groen gas wordt verkregen uit biogas wat
vrijkomt bij vergisting van organische stoffen.
3.1

Bestaande en te realiseren industrieterreinen en woonwijken
In Figuur 12 is een kaart van de gemeente Amersfoort weergegeven met daarin de
woningen en bedrijventerreinen in ontwikkeling. Daarnaast zijn de bestaande
bebouwingen en bedrijventerreinen aangegeven.
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Figuur 12 Overzichtskaart gemeente Amersfoort met enkele belangrijke warmtevragers en de
locatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. ( Hullegien, G. gemeente Amersfoort)

3.2

Bedrijven en instellingen met een grote warmtevraag
Bedrijven die zich gecommitteerd hebben aan de meerjaren afspraken energie efficiëntie
(MJA) zijn weergegeven in Tabel 7. Bedrijven die een MJA hebben getekend, zijn over
het algemeen bedrijven die een substantiële energievraag hebben en die de ambitie
hebben deze te verminderen. Ze zijn daarmee belangrijke potentiële partners binnen de
gemeente. Eén van deze bedrijven is gevestigd in Amersfoort. Dit betreft een bedrijf in
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galvanotechniek. Naar verwachting zal hier geen significante warmtevraag zijn. Ook staat
Waterschap Vallei & Eem op deze lijst. Op het gebied van verduurzaming van de
energievraag is het Waterschap actief. Meer over initiatieven op dit gebied zijn
weergegeven in paragraaf 4.1.1.
Tabel 7 Bedrijven gecommitteerd aan de meerjaren afspraken per 1 dec. 2009 (MJA) (Senternovem,
2009)
Bedrijf
Soester Gieterij BV
Vrieshuis Lagemaat BV Woudenberg (met 2
inrichtingen)
J.A. ter Maten B.V. Bunschoten
Deege Metaal Finishing b.v.
B. Kamphorst & Zn. B.V.
Waterschap Vallei & Eem waterzuivering (met
8 inrichtingen)

3.3

Branche
Gieterijen

Locatie
Soest

Koel- en vrieshuizen
Vleesverwerkende industrie
Oppervlaktebehandelende industrie
Oppervlaktebehandelende industrie

Woudenberg
Bunschoten
Soesterberg
Amersfoort

Zuiveringsbeheer

Leusden

Ziekenhuizen
Het ziekenhuis in Amersfoort is het Meander medisch centrum met twee vestigingen in
Amersfoort. Locatie Amersfoort Elisabeth (adres: Ringweg Randenbroek 110) en locatie
Amersfoort Lichtenberg (adres: Utrechtseweg 160). Als alles volgens plan verloopt zal in
2013 een verhuizing plaatsvinden van deze twee vestigingen naar een nieuw gebouw aan
de Maatweg in Amersfoort. De verwachtte warmtevraag is niet bekend, maar zal in de
orde van grootte van 2-3 miljoen m3 aardgas equivalenten per jaar bedragen.

Figuur 13 Nieuwbouw ziekenhuis De Meander

Daarnaast zijn in Amersfoort 19 verzorginghuizen gevestigd. Deze zijn genoemd in Tabel
8. Verzorgingshuizen hebben een bovengemiddelde ruimtewarmtevraag en zijn
belangrijke potentiële partner voor de verduurzaming van de energievraag.
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Tabel 8 Verzorginghuizen in Amersfoort
Naam
Woonzorgcentrum Nijenstede
De Amerhorst Verzorgingscentrum
Christophorus Stichting
Dome Hospice
Euterpestede Recreatiezaal
Heeren Loo Zorggroep
Stichting De Koperberg
Ouderenzorg De Lichtenberg
Verpleeghuis De Lichtenberg
MEE utrecht
Nijenstede Ouderenzorg
Philadelphia Zorg
Zorgaccent Amersfoort
Zorgaccent Amersfoort
Zorgaccent Amersfoort
Zorgaccent Amersfoort
Zorggroep Laak&Eemhoven
Zorggroep Laak&Eemhoven
Pieters- en Bloklands Gasthuis Sint

3.4

Adres
Heiligenbergerweg 84
Zandbergenlaan 44
Hoederberg 43
Appelweg 49
Euterpeplein 101
Stadsring 201
Paladijnenweg 275
Utrechtseweg 299
Utrechtseweg 293
Regentesselaan 24/A
Heiligenbergerweg 84
Forel 10
Barchman Wuytierslaan 77
Noordewierweg 167
Puntenburgerlaan 100
Soesterweg 535
Sint Brandaenstraat 4
Zwaluwenstraat 1
Achter Davidshof 1

Plaats
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort

Zwembaden
Overdekte zwembaden hebben bij uitstek een grote constante warmtevraag, waarin zeer
goed zou kunnen worden voorzien door middel van bio-energie. In Amersfoort bevinden
zich drie overdekte zwembaden die zijn opgesomd in Tabel 9. Het Sportfondsenbad heeft
de grootste warmtevraag met ruim 600.000 m³ gas/jaar. Onderstaande zwembaden zijn in
beheer bij SRO. Er bestaan nieuwbouwplannen voor een te realiseren zwembad
Hogeweg. Dit zwembad is aangegeven als zwembad nr. 4 in Figuur 12 en zal ter
vervanging dienen van het Sportfondsenbad en het Zwembad Liendert (nr. 1 en nr. 2).
Tabel 9 Zwembaden in de gemeente Amersfoort
Verbruik 2008
1. Sportfondsenbad
(WKK + ketel)
Water [m³/jaar]
39.693
Gas [m³/jaar]
605.344
Electra [kWh/jaar]
452.880

2. Zwembad Liendert
(ketel)
8.108
97.969
226.000

3. Zwembad
Hoogland (ketel)
8.306
94.908
240.520

Daarnaast bevinden zich in Amersfoort nog de volgende warmtevragers: Een zwembad in
hotel De Berg (Utrechtseweg 225), zwembad de Pelikaan H&R (De Brand 5) en Sauna
Soesterberg.
3.5

Warmtenetten
In de wijk Vathorst in Amersfoort ligt een warmtenet waar warmte wordt geleverd door
Eneco sinds 2006. De warmte wordt geleverd door een gasgestookte WKC
(warmtekrachtcentrale) in Vathorst. Hier bestaat de mogelijkheid om de energievoorziening te verduurzamen en warmte te leveren met bio-energie (Buwalda, 2010). De
huidige installatie bestaat uit twee WKC’s van elk 1,6 MWe per stuk, drie ketels van 6
MWth per stuk en een warmtebuffer met een inhoud van 250 m³. Met deze installatie
wordt in een warmtebehoefte voorzien die gelijk is aan 2.000 woningequivalenten. De
pieklast is 18 MWth en het jaarlijks gasverbruik is gelijk aan ongeveer 4,6 miljoen m3 gas
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per jaar. Gedacht wordt om ook de nieuwe woonwijk Vathorst-West te voorzien van een
stadsverwarmingsnet. Het gaat hier om 2.200 huizen.
3.6

Gasleidingen
Groen gas productie en invoeding op het aardgasnet is een mogelijkheid om de
energievoorziening van Amersfoort te verduurzamen. Aardgas wordt ingezet voor ruimteverwarming, warm watervoorziening en proceswarmte. Ook wordt aardgas steeds meer
ingezet als transportbrandstof. Zo heeft Orange gas onlangs een aardgastankstation
geopend op het bedrijventerrein De Isselt (aangegeven op de kaart van Figuur 12).
Om groen gas te produceren is biogas nodig. Dit wordt verkregen uit mestvergistingsinstallaties. Het biogas moet ontdaan worden van CO2 en worden opgewaardeerd om het
tot aardgaskwaliteit te brengen (zie hoofdstuk 5). Vervolgens moet het onder druk worden
gebracht om het te kunnen invoeden op het net. Een locatie om dit te realiseren is
bijvoorkeur in de nabijheid van het bestaande net om te voorkomen dat groen gas op
relatief hoge druk over een lange afstand moet worden getransporteerd. Van belang is dat
de vraag naar gas op het punt van invoeden, het gehele jaar aanwezig is. Ook in de zomer.
Dit is het geval op alle hoge druk leidingen van 40 en 60 bar. Deze staan weergegeven op
Figuur 14. Dit zijn de leidingen van de Gasunie. De distributie in de woonwijken in de
steden vindt plaats op een druk van 8 bar. Mocht de zomervraag in deze lage druk
leidingen nog voldoende zijn, dan geniet invoeding op dit niveau uiteraard de voorkeur.
Het onder druk brengen van gas vergt immers veel energie. Informatie over de ligging
van deze leidingen en de mogelijkheden tot invoeding is slechts op een case-by-case basis
beschikbaar bij netwerkbeheerder Stedin. Kaarten worden helaas niet vrijgegeven.

Baarn
Nijkerk
Amersfoort
Soest
Leusden

Figuur 14 Gasleidingen op een druk van 40 en 66,2 bar in de provincie Utrecht
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3.7

Overzicht
In Amersfoort zijn een aantal locaties met een geconcentreerde warmtevraag die in
beschouwing genomen zouden kunnen of moeten worden voor vervanging van hun
huidige energie-installatie door een bio-energiesysteem. Dit betreffen allen plekken met
een hoge, vaak zelfs continue warmtevraag. De belangrijkste zijn:
a) het bestaande openbare zwembad Hoogland en het nieuwe geplande zwembad
Hogeweg (met omringende bebouwing)
b) de warmtekrachtcentrale van Eneco in Vathorst
c) het nieuwe ziekenhuis Meander aan de Maatweg
Voorts zijn er nog een tweetal kleine zwembaden en een aantal verzorgingshuizen
waarvan de warmtevraag nog moet worden vastgesteld.
Energie-intensieve bedrijven zijn voor zover bekend, niet aanwezig in Amersfoort.
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4

INITIATIEVEN
4.1

Waterschappen

4.1.1

Vallei & Eem
Vergisting zuiveringsslib
Amersfoort valt onder het Waterschap Vallei & Eem. In Figuur 7 is een overzicht
weergegeven van de RWZI’s in en rond Amersfoort. In Amersfoort is één RWZI
gevestigd. Andere RWZI’s van het Waterschap in de buurt zijn Nijkerk, Soest en Ede.
Het Waterschap Vallei & Eem is actief op het gebied van verduurzaming van de eigen
energievoorziening. Op de RWZI’s wordt biogas geproduceerd dat voor de eigen
energievoorziening wordt ingezet. De electriciteit wordt aangewend voor pompen etc., de
warmte die vrijkomt bij de stroomproductie wordt veelal weggekoeld.
Vergisting Bermgras
In Soest heeft het Waterschap zich bezighouden met een proef met het vergisten van
bermgras. Hieruit bleek dat een relatief klein aandeel (van 20%) van het bermgras ook
daadwerkelijk geschikt is om te vergisten. Stengels en ruig materiaal leveren niet veel
biogas op. De conclusie van deze proef was dat het op deze schaal vergisten van bermgras
niet haalbaar is (Veldhuizen, H., 2009). Het initiatief zou op grotere schaal een betere
kans van slagen hebben. Het gezamenlijk vergisten van bermgras en slib is niet verstandig
omdat hierdoor het bermgras vervuild wordt en het digestaat in zijn geheel via
slibverwerking moet worden afgevoerd. Door het Waterschap Vallei & Eem is
aangegeven dat in de toekomst slib uit Soest wellicht wordt vergist in Amersfoort. Soest
zou dus een geschikte locatie kunnen zijn om bermgras centraal te gaan vergisten (Van
Veldhuizen, H., 2009).
Mestbeleid
Tevens loopt er een initiatief om een meststrategie te ontwikkelen. Het Waterschap krijgt
regelmatig te maken met boeren die mest (willen) vergisten en indien toegestaan de
waterige fractie van het digestaat zouden willen lozen op het oppervlakte water. Om op
dit terrein beleid te kunnen uitzetten heeft het Waterschap hier een studie over uitgezet.
Ook de effecten van het uitrijden van digestaat op het land uitrijden t.o.v. het uitrijden van
mest worden hierin meegenomen.

4.1.2

De energiefabriek
Vanuit de Waterschappen is er de ambitie om uit binnenkomende afvalstromen energie op
te wekken. Het project “De energiefabriek” richt zich hierop. Het doel van het project is
om voor de Waterschappen een businessplan en verwerkingsconcept te ontwikkelen
waarmee de Waterschappen rioolwater en andere organische reststromen energieneutraal
kunnen zuiveren en mogelijk zelfs energie leveren in de vorm van groene elektriciteit,
groen gas of warmte.
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Om dit doel te bereiken zijn drie concepten gedefinieerd, welke verschillen in gebruikte
technieken voor energieopwekking en energiebesparingsmogelijkheden. De basisvariant
richt zich op het terugdringen van het energieverbruik voor stikstofverwijdering en voor
in stand houden van biomassa (endogene ademhaling, lage slibbelasting). Tevens zal de
energieopbrengst uit effluent naar biogas door vergisting worden vergroot. Hierbij wordt
elektriciteit opgewekt via een hoogrendement WKK (Waterschappen, 2009). Technieken
om de energieopbrengst te verhogen zijn bijvoorbeeld de toepassing van een brandstofcel
en slibdesintegratie voor de vergroting van de biogasopbrengst bij vergisting
(Waterschappen, 2009). De concepten zullen naar haalbaarheid worden getoetst en op
termijn verder worden uitgewerkt (Van der Plicht, 2010).
4.2

Stad zoekt boer
Het project Stad zoekt boer is er op gericht om boeren, markt- en kennispartijen (zoals
universiteiten, hogescholen, adviesbureaus etc.) en (semi)overheden met elkaar in contact
te brengen en te laten samenwerken. Dit is een initiatief van de heer Van Groningen van
de CAH Dronten die gericht is op de oprichting van “communities of practice”.
Geïnteresseerde partijen uit de regio Amersfoort zijn:
 Gemeente Amersfoort
 Ark en Eemlandschap
 Landschap Erfgoed Utrecht
 Eemfors
 CAH Dronten
Doel is om houtkachels te gaan stoken op houtige biomassa uit het landschap
("streekhout") in de regio Leusden.

4.3

Haalbaarheidsonderzoek mestvergisting dierentuin
In opdracht van dierenpark Amersfoort voert Biogast een studie uit naar de haalbaarheid
van mest (co-) vergisting. Het doel van de studie is de mogelijkheden te onderzoeken
voor verduurzaming van de energievoorziening van de dierentuin op basis van vergisting
van de mest afkomstig uit de dierentuin. De studie is in januari opgestart en de resultaten
zijn nog niet bekend.

4.4

Droog vergisten
De provincie Utrecht heeft adviesbureau E-kwadraat opdracht gegeven om de
mogelijkheden te onderzoeken van het droogvergisten van groenafval in alle
composteerinrichtingen in de provincie. Ook is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd bij een
van de composteerinrichtingen bij Soest. Droog vergisten vindt plaats in een gesloten
systeem, waarbij een geringe hoeveelheid leidingwater wordt toegevoegd. De biomassa
bestaat uit blad, maaisel etc. De samenstelling is onder andere afhankelijk van wat
beschikbaar is en zo min mogelijk transportbewegingen oplevert. De uitkomsten van deze
studies worden op korte termijn verwacht. De pilotstudie zou antwoord moeten geven op
een aantal belangrijke vragen met betrekking tot de gasopbrengst en de
investeringskosten. Dit zijn belangrijke factoren voor de haalbaarheid van
groenafvalvergisting, met name omdat innametarieven in vergelijking van andere stromen
gering zijn.
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Voordat realisatie plaatsvindt van één of meerdere installatie zal een vervolgstudie
plaatsvinden waarbij voorts worden gekeken naar de afzetmogelijkheden voor het biogas.
Inmiddels hebben wel alle inrichtingen al aangegeven interesse te hebben in een vervolg.
De uiteindelijke realisatie zal afhankelijk zijn van de investeringsbereidheid van de
betrokken partijen en de mogelijkheid tot bundeling van initiatieven.
4.5

Biomassa Erf Putten
De gemeente Putten is initiatiefnemer van de haalbaarheidsstudie “Biomassa Erf Putten”.
Naast de gemeente Putten zijn ook de provincie Gelderland en de regio Noord Veluwe
betrokken bij dit project. Het beoogde Biomassa Erf heeft een oppervlakte van 10-15 ha
en is bestemd voor bedrijven die met name agrarische restproducten verwerken en
valoriseren, door opwekking van duurzame energie, en productie van groene materialen,
chemicaliën en grondstoffen. Naast toegevoegde waarde in de vorm van
duurzaamheidwinst heeft het Biomassa-erf een proeftuinfunctie. De biomassastromen die
zullen worden verwerkt zijn: mest, natuurgras, suikerbietenpuntjes en co-substraten. Het
concept omvat de processen: grasraffinage uit natuurgras, ethanolproductie uit
bietenstaartjes, vergisting van mest en co-substraten en verbranding van snoeihout.
Grasraffinage is nog niet op de beoogde schaal gedemonstreerd. Een eventuele realisatie
van dit project is onder andere afhankelijk van interesse van initiatiefnemers.

4.6

Biomassa centrale Eneco (Bonder)
Eneco ontwikkelt een initiatief voor een biomassacentrale met een biomassa-input van
150.000 ton bouw- en sloophout per jaar en een capaciteit van 25 MWe. Naast elektriciteit
zal ook stadsverwarming worden geleverd. De beoogde locatie is Lage Weide, aan het
Amsterdam Rijnkanaal. Binnenkort wordt de startnotitie voor de MER geschreven.

4.7

MPI Baarn
Het bedrijf Multi Purpose Industries (MPI) uit Oldenzaal heeft plannen om in Baarn een
bio-energie-installatie te realiseren gebaseerd op flash pyrolyse. Een vergunning zou zijn
aangevraagd. Het gaat hier om een demonstratieproject waarbij de restfractie van bouwen sloopafval wordt omgezet in een energierijk gas en olie. Het is onduidelijk wanneer
het project gerealiseerd gaat worden.

4.8

Smink
Na het stoppen van het grote houtvergassingsproject heeft Smink geen nieuwe activiteiten
meer ontplooid voor de inzet van afvalhout voor bio-energie. Het bedrijf beheert nog wel
de oude stortbelt waar het stortgas aan onttrekt dat wordt ingezet in een onlangs
vervangen warmtekrachteenheid. Er zijn plannen om de geproduceerde warmte van de
WKK in de toekomst nog beter in te zetten op, of gelijk aansluitend aan, het terrein.

4.9

Mestvergistingsinitiatief Nijkerk
Als gevolg van de studie is een interessant vergistingsinitiatief ontstaan bij een
mesttransportbedrijf in Nijkerk, samen met Eneco. Het mestbedrijf is gelegen op 500 m
van de stadsverwarmingscentrale van Vathorst. De initiatiefnemer is geïnteresseerd om
biogas - dan wel warmte - te leveren aan de stadsverwarmingscentrale.
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5

BESCHIKBARE TECHNOLOGIEËN
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de beschikbare technologieën voor
de omzetting van biomassa naar energie.
5.1

(Co-)vergisting
Vergisting is een biologisch proces waar bij relatief lage temperaturen organische
bestanddelen anaeroob (zonder zuurstof) door bacteriën worden omgezet in biogas,
celmateriaal (voor de betrokken micro-organismen) en bouwstoffen. Biogas bestaat voor
het grootste gedeelte uit methaan (CH4) (55-60%) en kooldioxide (CO2) (35-40%).
Verder is het verzadigd met waterdamp en bevat het sporen van waterstof (H 2),
zwavelwaterstof (H2S) en ammoniak (NH3). Het is een hoogwaardige brandstof die
geschikt is voor verbranding in vrijwel alle verbrandingsinstallaties waarin ook aardgas
kan worden verbrand. Biogas heeft wel enkele practische nadelen. Het heeft een lage
energiedichtheid en opslag van biogas moet daarom beperkt blijven. Daarnaast is biogas
corrosief en moeten het zwavelwaterstof en, in mindere mate, de ammoniak worden
verwijderd voordat het biogas wordt benut omdat anders de levensduur van de toegepaste
apparatuur zeer sterk wordt verkort.
Voor de productiesnelheid van biogas zijn diverse factoren van belang, waaronder de
reactortemperatuur, de zuurgraad, de bouwstofverhouding (koolstof/stikstofverhouding of
C/N verhouding), het drogestofgehalte en de verblijftijd. Er kan een onderscheid gemaakt
worden tussen psychrofiele (0-20°C), mesofiele (20-45°C) en thermofiele (45-75°C)
vergisting. Bij hogere temperaturen verloopt het vergistingsproces sneller waardoor er
meer biogas in een kortere tijd vrijkomt. Tevens moet er meer warmte worden
toegevoerd. Psychrofiele vergisting treedt spontaan op bij gewone mestopslag. In
Nederland werken (co-)vergistingsinstallaties meestal in de mesofiele zone en soms in de
thermofiele zone.
Biogas-afvoer
(naar gasmotor)
Afdekking

Opvang
biogas
Isolatie
Menging

Verwarming
Mestinvoer
Afvoer
digestaat

Figuur 15 Principeschema van een volledig geroerde vergister

(co-)vergistingsinstallaties kunnen in vele vormen worden uitgevoerd, van eenvoudige
geroerde tanks tot geavanceerde reactoren. De keuze tussen de verschillende
mogelijkheden wordt gemaakt op basis van robuustheid, kosten en opbrengsten en de
gestelde eisen aan biogaskwaliteit, gashoeveelheid of mate van afbraak van organische
27

stof. Bij mestvergisting op boerderijschaal wordt vrijwel altijd een volledig geroerde
reactor toegepast.
5.1.1

Droog vergisten
Bij de productie van biogas wordt veelal alleen gedacht aan een vergistingproces van
verpompbaar materiaal dat bestaat uit o.a. mest. Het is echter ook mogelijk dat stapelbaar
materiaal wordt vergist: het zgn. droogvergisten of vaste stof vergisting. Het stapelbaar
materiaal kan bestaan uit organische restmaterialen zoals bermgras, groenafval, bladeren
en maaisel van slootkanten. Deze biomassa is afkomstig uit openbaar groen of
natuurterreinen en wordt normaliter gecomposteerd. Bij compostering verdwijnt echter
alle energie die tijdens het proces vrijkomt in de lucht. Bij droogvergisten wordt het
vrijkomende (bio)gas opgevangen en kan vervolgens verwerkt worden tot duurzame
elektriciteit en warmte of groen gas. Het proces bij droogvergisten is vrijwel gelijk aan de
vergisting die bij waterzuiveringinstallaties en landbouwbedrijven plaatsvindt. Het
verschil is dat het proces plaatsvindt onder minder natte omstandigheden. Voor het
vergistingproces op zich is dat geen probleem. Dit proces functioneert goed tot een
gehalte van 40-50% droge stof. Het proces vindt plaats in bunker, die middels frontladers
worden gevuld. De installatie opererert bij een temperatuur van 34-37°C. De
verblijfstijden zijn vergelijkbaar met die van natte vergisting. Het digestaat wordt
nagecomposteerd. In Duitsland functioneren droogvergisters in de praktijk en worden
verder ontwikkeld en gebouwd. In Nederland wordt droogvergisting nog weinig
toegepast, er is slechts een installatie van een tiental jaren oud. De hedendaagse techniek
is echter beter en biedt mogelijkheden voor de productie van biogas. Uit een
inventarisatie die is uitgevoerd door de provincie Utrecht blijkt dat er in de gemeenten
Soest en Amersfoort goede mogelijkheden zijn voor een droogvergistingsinstallatie
(Zuidema 2010).

5.1.2

WKK met warmte en elektriciteitsafzet
Voor het omzetten van biogas in elektriciteit en warmte wordt een warmtekrachtkoppelinginstallatie (ofwel WKK-installatie) gebruikt, bestaande uit een gasmotor om het
biogas te verbranden en een generator voor opwekking van elektriciteit. De gasmotor is
van hetzelfde type als voor aardgas wordt gebruikt. Omdat het biogas direct in een
gasmotor kan worden toegepast kan een elektrisch rendement van 36-38% worden
gehaald. Dit is hoog in vergelijking met het rendement bij een stoomcyclus.
De opgewekte elektriciteit kan worden ingezet voor eigen gebruik op het bedrijf; het
surplus aan elektriciteit kan worden teruggeleverd aan het net. Een deel van de opgewekte
warmte wordt gebruikt voor het opwarmen van ingaande en het op temperatuur houden
van de vergister. De resterende warmte kan vaak worden gebruikt voor
ruimteverwarming. Bij het ontwerp en berekening van warmteafzet moet rekening
worden gehouden met seizoensinvloeden; in de winter is meer warmte nodig om de
vergister op temperatuur te houden dan in de zomer.

5.1.3

Opwaarderen biogas naar groen gas
Buiten het aanleggen van een warmtenet voor het distribueren van warmte is het mogelijk
het opgewekte biogas uit vergisting op te waarderen naar aardgas kwaliteit. Het huidige
aardgasnet is ingericht op het gebruik van Slochteren aardgas, oftewel laag calorisch gas.
De kwaliteit van het gas wordt beschreven in de Gaswet. Biogas, dat is ontstaan bij het
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vergisten van biomassa, verschilt qua kwaliteit op een aantal punten van aardgas. In Tabel
10 is de samenstelling van zowel stortgas, biogas en aardgas te zien. Biogas bestaat
ongeveer uit 60% methaan en 40% CO2. Aardgas uit Nederland bestaat uit ongeveer 81%
methaan, 14% stikstof en 5% overige componenten. Groen gas bestaat uit ongeveer 90%
methaan en 10% CO2 (Bruinsma 2007).
Het voornaamste verschil tussen biogas en aardgas is de hoeveelheid brandbaar methaan
en onbrandbaar koolstofdioxide. De energie-inhoud van biogas is ongeveer 60% van die
van aardgas (Kasteren 2008). De verbrandingseigenschappen van het gas worden
uitgedrukt in de Wobbe-index. Om dezelfde Wobbe-index als aardgas te krijgen moet een
deel van het CO2 in het biogas worden verwijderd.
Tabel 10 Samenstelling stortgas, biogas en aardgas

Stortgas

Biogas

Aardgas

Methaan

55-60%

55-65%

81.3%

CO2

35-40%

35-45%

0.9%

4-8%

0-1%

14.3%

1%

1%

0.0%

N2
H2O
O2

0-1%

0%

0.0%

Overige

0-2%

0-2%

3.5%

De opwerking van biogas tot groen gas gebeurt in een drietal stappen:
 Biogas reiniging en opwerking (drogen, zuiveren, concentreren)
 Biogas conditionering (Wobbe, odorisatie)
 Biogas invoeding (druk, meting, veiligheid)
In de eerste reinigingsstap worden verontreinigingen (o.a. waterstofsulfide,
koolwaterstoffen en ammonia) verwijderd. In de tweede stap wordt het methaangehalte
verhoogd door het kooldioxide te verwijderen tot een niveau waarbij het gas dezelfde
verbrandingswaarde en Wobbe-index heeft als (Gronings) aardgas (Welink, Dumont et al.
2007). Daarnaast wordt er een sterk geurend gas toegevoegd om detectie van een gaslek
op basis van reuk mogelijk te maken. Voor het verwijderen van CO2 uit biogas zijn
verschillende technieken beschikbaar. De keuze van de techniek hangt af van de bron van
het biogas (verontreinigingen), de gewenste zuiverheid van het productgas, de eisen aan
het rendement (methaanrendement) en de beschikbaarheid van vraag en aanbod naar
restwarmte. Voor invoeding in het gasnet is het noodzakelijk dat het gas op de juiste
werkdruk wordt gebracht en dat er juiste meetinrichting aanwezig is. Bij de
meetinrichting gaat het zowel om de monitoring van kwantiteit als kwaliteit van het gas
(Veth and Uenk 2008).
Pressure Swings Adsorption (PSA) is een van de technieken die wordt gebruikt voor het
verwijderen van CO2 uit biogas en wordt in onderstaande paragraaf verder beschreven.
Daarnaast kan Membraan technologie, CO2 absorptie of Cryogene scheiding worden
toegepast.
Pressure Swing Adsorption (PSA/VPSA)
Methaan en kooldioxide hebben een verschillend adsorptievermogen in een chemische
vloeistof onder druk. In een PSA wordt kooldioxide opgenomen door de adsorber
(bijvoorbeeld actieve kool) en methaan wordt doorgelaten. Wanneer de adsorptie
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vloeistof is verzadigd wordt de adsorber uitgeschakeld en vacuüm gezogen waarbij het
kooldioxide weer vrijkomt. Na de adsorptiestap is de adsorber weer gereed voor
reiniging. Tijdens de regeneratie van de adsorber wordt de biogasstroom over een tweede
adsorber geleid waardoor er een continu proces ontstaat. Volgens (Coops and Zundert
2003) wordt de PSA-techniek toegepast bij biogascapaciteiten van 1.000-1.500 Nm3/h en
varieert het methaanrendement van drukwisseladsorptie tussen 90 en 98%.
Biogasleiding Noord-Friesland BioNoF
In Friesland wordt gewerkt aan de realisatie van een biogasleiding van Dokkum naar
Leeuwarden, met een lengte van 32 km. In het project wordt samengewerkt door de
Provincie Friesland, de gemeente Leeuwarden, energiebedrijf Essent, de netwerkbedrijven
Enexis en Stedin, Gasunie, E kwadraat advies en de Stichting Energy Valley. Op de
biogasleiding zullen in de eerste instantie 12 boeren uit de omgeving worden aangesloten.
Via een groen gas hub wordt het biogas centraal opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit en
vervolgens ingevoed op het gasnet van de Gasunie (de Boer, 2010).
De initiatiefnemer van dit project was het adviesbureau E kwadraat en lokale overheden,
ongeveer 1,5 jaar geleden. De gemeente Leeuwarden heeft het initiatief ondersteund door de
haalbaarheidsstudie te financieren. Een belemmering voor de realisatie was de manier
waarop tot voor kort SDE subsidie werd toegekend, namelijk op individuele basis, waarbij
iedere boer voor zich een aanvraag voor subsidie kon doen. Daarbij levert een individuele
boer het groene gas of de geproduceerde elektriciteit direct aan een afnemer. Door een
wijziging van de SDE regeling is het straks mogelijk om deze subsidie aan te vragen voor
gezamenlijk opwerken van groen gas en dit in te voeden via een groen gas hub. Deze
wijziging heeft tot gevolg gehad dat het project onlangs van start is gegaan met het
ondertekenen van de letter of intent door de partners. Per jaar zal 30-40 miljoen m³/gas
worden ingevoed op het aardgasnet wat voldoende is voor ongeveer 25.000 woningen. Dit
groene gas zal worden ingevoed op het gasnet van de Gasunie, op een druk van 40 bar.
Inmiddels is Enexis trekker van het project. De financiële rol van de gemeente Leeuwarden
zal minder groot worden. In de volgende fasen zal worden uitgewerkt welke partij de
exploitatie van de biogasleiding op zich neemt en welke partij groen gas gaat leveren (de
Boer, 2010).

Energie-efficiency
De energie-efficiency van deze route wordt sterk bepaald door de druk waar het groene
gas naar moet worden opgevoerd en het uiteindelijk gebruik van het groengas.
5.2

Pyrolyse
Het pyrolyse proces
Pyrolyse is in essentie het snel opwarmen van biomassa onder uitsluiting van zuurstof.
Door deze snelle opwarming “verdampt” de biomassa in een groot aantal lange
koolstofketens. Na condensatie ontstaan er drie producten: olie, gas en kool. Ook blijft er
een zekere hoeveelheid as achter, afhankelijk van het as gehalte van de biomassa. Het
pyrolyse proces is schematisch weergegeven in Figuur 2.
Ongeveer 60-70% van de energie van de biomassa komt terecht in de pyrolyse olie. De
overige 30-40% wordt verdeeld over het gas en de kool. Via verbranding van die twee
producten in de pyrolyse fabriek zelf, kan hiermee energie opgewekt worden voor het
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‘eigen’ proces, voor droging van biomassa, en eventueel productie van elektriciteit.
Daarnaast is de overall efficiency bij benutting van alle warmte vrijkomend uit het proces
en het gebruik van de pyrolyse olie meer dan 90%.

Beschrijving: Biomassa wordt gemengd met heet zand. Dit leidt tot zand en kool, en (pyrolyse) dampen. Het
zand en kool worden naar de verbrander gestuurd, waar verbranding van de kool plaatsvindt, zodat het zand
weer opgewarmd wordt. De dampen worden gecondenseerd in een condensor; de niet-condenseerbare
gassen worden ook naar de verbrander gestuurd. In de naverbrander wordt stoom gegenereerd die gebruikt
kan worden voor e-opwekking of als processtoom voor industriële- of warmte toepassingen.
Figuur 2 Pyrolyse proces en beschrijving

Pyrolyse olie
Pyrolyse olie is een vloeibare olie die gemaakt wordt uit biomassa, zoals bv. hout. Een
van de grote voordelen van pyrolyse olie is het feit dat de productie hiervan losgekoppeld
kan worden van het gebruik van de olie. Daarnaast is de energiedichtheid van pyrolyse
olie veel groter dan bij gewone biomassa, waardoor transport en opslag goedkoper is.
Pyrolyse olie is olie die door een thermisch proces uit biomassa gewonnen wordt.
Pyrolyse olie is géén pure plantaardige olie en is ook wezenlijk anders dan bio-ethanol en
biodiesel. Al deze andere oliën worden via respectievelijk mechanische druk, fermentatie
of verestering gewonnen.
Pyrolyse olie lijkt op ‘gewone’ olie, maar verschilt hiervan op een aantal punten. De
pyrolyse olie is zuur en bevat een hoeveelheid water. De energie-inhoud is lager dan bijv.
diesel olie. Hierdoor is pyrolyse olie niet zonder meer geschikt als (diesel-)
transportbrandstof. Vervanging van aardgas in bestaande ketels is echter geen probleem;
het water in de olie zorgt voor een lagere vlamtemperatuur hetgeen tot minder NO x
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emissies leidt. De in de pyrolyse olie aanwezige stikstof zorgt daarentegen voor meer
NOx.
Toepassing
Deze olie kan worden aangewend in een dual fuel ketel met aangepaste brander. Het
opstarten van de ketel gebeurt op aardgas, vervolgens kan pyrolyse olie worden
aangewend. Er worden op dit moment diverse tests uitgevoerd in samenwerking met
ketelfabrikanten. Naar verwachting zijn dergelijke ketels over niet al te lange tijd
commercieel beschikbaar. Verwacht wordt dat de installaties met name in dual fuel
modus zullen bedreven met deels pyrolyse olie en deels aardgas. Op pyrolyse olie is geen
energiebelasting verschuldigd.
Daarnaast kan pyrolyse-olie in potentie worden aangewend in een WKK. Deze
technologie is nog niet beschikbaar. Het starten van een ketel op pyrolyse olie gebeurt
met behulp van aardgas. De vaste kosten voor een aardgas aansluiting zullen dus blijven
bestaan. Dit biedt als voordeel een hoge leveringszekerheid van warmte.
De fabriek te Hengelo
Momenteel is pyrolyse olie nog niet in grote hoeveelheden beschikbaar op de markt in
Nederland en hierbuiten. BTG-BTL is momenteel bezig met de realisatie van de eerste
pyrolyse installatie op grote schaal in Europa. Deze zal op het terrein van AkzoNobel te
Hengelo geïmplementeerd worden. Naar verwachting zal de eerste olie in 2011
geproduceerd worden. De capaciteit van de pyrolyse fabriek zal 5 ton droge biomassa
input per uur zijn, waarmee ruim 25.000 ton pyrolyse olie geproduceerd zal worden op
jaarbasis. Grondstof zal schoon resthout zijn (zgn. A-hout). Hierdoor ontstaat een schone
olie, wat gezien kan worden als een product, een energiedrager. In Baarn zou een kleine
pyrolyse demoplant op basis van afval gerealiseerd worden. Het is onduidelijk wanneer
deze gerealiseerd zou gaan worden en welke technologie toegepast gaat worden. Ook is
het onduidelijk of de olie van voldoende kwaliteit is om goed ingezet te worden als
schone brandstof.
5.3

Grootschalige en kleinschalige verbranding
Directe verbranding van biomassa is één van de oudste en meest gebruikte methoden om
energie uit biomassa te genereren. Verbranding betreft de reactie van biomassa met
zuurstof uit de lucht. Het directe product hiervan is hete lucht, welke gebruikt kan worden
als warmte, of voor de productie van warm water of stoom. Deze stoom kan vervolgens in
elektriciteit omgezet worden. Verbranding kan plaatsvinden op elke schaal; van heel klein
(kachels voor ruimteverwarming) tot heel groot (elektriciteitscentrales). Biomassa
verbranding is een bewezen technologie. Meestal wordt hout verbrand, maar ook andere
biomassa typen, zoals rijstkaf, bagasse, etc. kunnen zonder problemen verwerkt worden.
Een voorbeeld van een biomassa verbrandingsinstallaties in Nederland is de 25 MWe
centrale van Nuon in Lelystad (brandstof: houtchips).
Decentrale warmte en elektriciteitopwekking vindt meestal plaats via een conventionele
stoomcyclus (Figuur 16). In de ketel wordt stoom onder hoge druk opgewekt.
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Figuur 16 Schematische weergave stoomcircuit

De energie van hete, onder druk staande stoom wordt in de turbine met generator voor
een deel omgezet in mechanische arbeid. De stoom wordt tegen een rij rotorschoepen
geleid, maximaal van richting veranderd, vervolgens door een rij statorschoepen weer
omgedraaid van richting en naar de volgende rij rotorschoepen geleid. Dit proces blijft
zich herhalen tot de stoom maximaal is geëxpandeerd en zich waterdruppeltjes beginnen
te vormen. Via een warmtewisselaar kan vervolgens warmte onttrokken worden aan de
stoomcyclus.
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6

KANSRIJKE BIOMASSA TECHNOLOGIE COMBINATIES
6.1

Overzicht biomassatechnologie combinaties
Bij de selectie van geschikte biomassatechnologie combinaties dient sterk rekening
gehouden met de vast beperkte ruimtelijke mogelijkheden op locaties waar bio-energie
toegepast zou kunnen worden. Daarom is met name gekeken naar combinaties met een
beperkt ruimtebeslag en met goede inpassingsmogelijkheden met bestaande systemen en
infrastructuur. Deze keuze leidt tot een belangrijke focus op de inzet van hoogwaardige
biobrandstoffen zoals biogas, groen gas en olie uit hout (pyrolyse olie)
Verbranding van snoeihout
Snoeihout komt vrij bij onderhoud aan landschap en als knip- en snoeihout van
gemeenten. Deze stroom blijft momenteel grotendeels onbenut. Diverse biomassaeigenaren (o.a. Utrechts Landschap en Eemfors) geven aan graag mee te werken aan het
beschikbaar maken van dit hout om op die manier de afzetmogelijkheden richting bioenergiecentrales te vergroten. De inzet van snoeihout zou kunnen in kleinschalige
warmteketels of in regionale biocentrales voor de productie van warmte en kracht.
Co-vergisting van mest en co-producten waarbij biogas wordt ingezet in een WKK
In Amersfoort zelf is de beschikbare mesthoeveelheid beperkt. In de gemeenten direct
rondom Amersfoort, met name in Nijkerk, wordt veel mest geproduceerd. Het Nijkerkse
buitengebied grenst direct aan de wijk Vathorst met een stadsverwarmingsinstallatie. Dit
biedt mogelijkheden voor de productie van biogas in het mestrijke Nijkerk met transport
van het gas naar Vathorst voor de productie van warmte en elektriciteit. Een vergelijkbare
combinatie doet zich mogelijk voor bij de levering van biogas aan het toekomstige
Vathorst-West project uit Nijkerk en aan het Hogeweg project vanuit het buitengebied
van Leusden.
Vergisting van mest en/of andere vergistbare stromen waarbij biogas wordt
opgewaard tot groen gas (aardgaskwaliteit)
Een alternatief is het biogas te opwaarderen naar aardgas kwaliteit (groen gas) en dit
vervolgens op het bestaande aardgas net in te voeden. Een belangrijk voordeel hiervan is
dat de vraag qua locatie gescheiden wordt van het aanbod. Het gaat hierbij niet alleen om
mestvergisting, maar ook om vergisting van andere stromen zoals slib, groenafval zoals
gras en overige organische vergistbaar materiaal (inclusief droogvergisten afhankelijk van
de resultaten van het onderzoek). Vergisters zouden met elkaar verbonden kunnen worden
met een netwerk met één groengas hub naar het aardgasnet.
Inzet van pyrolyse olie in piekketels voor warmteproductie
Pyrolyse olie kan goed ingezet worden in locaties waar te weinig ruimte is voor andere
biobrandstoffen of waar de inzet van biogas niet mogelijk blijkt. Concrete mogelijkheden
doen zich voor bij de energiecentrale voor de Hogewegzone (bij het nieuwe zwembad) en
bij de hulpketels bij de stadsverwarmingsinstallatie van Vathorst. Voor de Hogewegzone
is door DWA een concept uitgewerkt voor de elektriciteits- en warmtevoorziening. Ter
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aanvulling hierop is het zeer goed mogelijk dit concept te verduurzamen door het
toepassen van pyrolyse olie in een dual fuel ketel en in de toekomst wellicht WKK.

6.2

Geselecteerde biomassa technologie combinaties
Uit de voorgaande paragraaf volgen de volgende biomassa technologie combinaties:
No
1

Combinatie
grootschalige of
kleinschalige verbranding
van snoeihout

brandstof
snoeihout

toepassing
warmte en/of
elektriciteit

opmerkingen
Financiële haalbaarheid
beschouwd voor grooten kleinschalige
verbranding

2

co-vergistingsinstallatie in
buitengebied met aansluiting
op stadsverwarming

biogas uit mest
en cosubstraten

elektriciteit met
warmte voor
stadsverwarming

Financiële haalbaarheid
bepaald op basis van
36.000 ton per jaar
vergistingsmateriaal

3

vergistingsinstallaties met
aansluiting op gasnet

groengas uit
biogas

vergroening van
fossiel gas

Financiële haalbaarheid
bepaald op basis van vijf
vergistings-installaties

4

inzet van pyrolyse olie bij
zwembad, stadsverwarming
of ziekenhuis

pyrolyse olie

warmte door
meestook in
hulpketels, later uit te
breiden met
elektriciteitsopwekking

Haalbaarheid bepaald
aan de hand van de case
Hogeweg

Van de scenario’s wordt bepaald wat de technische mogelijkheden zijn met betrekking tot
schaalgrootte en rendement. In hoofdstuk 7 wordt van elk scenario de financiële
haalbaarheid gegeven. In hoofdstuk 8 zal gekeken worden naar de duurzaamheidaspecten
van de verschillende combinaties, met name de effecten op CO2 reductie.
Het verwerken van A-, B- en C-hout wordt niet verder beschouwd evenmin als de
verwerking van GFT en vaste mest. Deze stromen worden immers al op efficiënte wijze
ingezet voor de productie van bio-energie.
De mogelijkheid om specifiek een warmtenet aan te leggen voor benutting van de
restwarmte van een bio-WKK wordt niet verder meegenomen. Eerste prioriteit ligt bij de
inzet van biogas in bestaande of reeds geplande stadsverwarmingscentrales.
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7

FINANCIËLE HAALBAARHEID
Van de volgende concepten is de financiële haalbaarheid bepaald:
1. Verbrandingsinstallatie voor vers hout (snoeihout en residuen houtverwerkende
industrie)
2. Co-vergistingsinstallatie in combinatie met een WKK
3. Co-vergisting met opwerkingsinstallatie voor groen gas
4. Verwarming van een zwembad met behulp van pyrolyse olie

7.1

Status SDE regeling per februari 2010
Iedereen die duurzame energie wil produceren kan een aanvraag indienen voor de SDE
(Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie. Het ministerie van Economische
Zaken ondersteunt met deze regeling projecten die nog net niet uit de kosten komen. De
SDE geeft investeerders in duurzame energie een langjarige zekerheid. Hiervoor is een
systeem opgezet dat het verschil vergoedt tussen de kostprijs van de 'reguliere' energie en
de duurzame energie (Senternovem 2010).
De subsidie voor Stimulering van Duurzame Energieproductie (SDE) wordt verstrekt per
geleverde kWhe. Het bepalen van de hoogte van het bedrag vindt plaats aan de hand van
een warmtestaffel. Een hogere warmteafzet per geleverde kWhe resulteert in een hogere
SDE vergoeding per kWhe. In Tabel 11 is een overzicht gegeven van de basisbedragen
zoals die zijn vastgesteld voor (co-)vergistingsinstallaties kleiner dan 10 MWe.
Tabel 11 Warmtestaffel SDE regeling
Kolom 1
[MJ/kWh]

Kolom 2
[MJ/kWh]

Basisbedrag
[€/kWhe]

0,00

0,25

0,165

0,25

0,50

0,168

0,50

0,75

0,172

0,75

1,00

0,176

1,00

1,25

0,179

1,25

1,50

0,183

1,50

1,75

0,186

1,75

2,00

0,19

2,00

2,25

0,193

Het basisbedrag behoort bij een warmteafzet die tussen kolom 1 en kolom 2 ligt. Jaarlijks
wordt een correctie bedrag vastgesteld. Voor 2010 is het correctiebedrag 0,047 €/ kWhe.
De verstrekte subsidie bestaat uit het basisbedrag met aftrek van het correctiebedrag met
een looptijd van 12 jaar. De warmtestaffel in Tabel 11 is van toepassing op (co-)
vergistingsinstallaties en verbrandingsinstallaties kleiner of gelijk aan 10 MWe. Het
basisbedrag van de SDE voor groen gas is voor 2010 vastgesteld op 0,635 Euro/Nm3
aardgas equivalent aan groen gas.
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7.2

Overige parameters financiering
Voor de berekening van de haalbaarheid van investeringsprojecten waarbij gebruik wordt
gemaakt van projectfinanciering (met name de grote vergistingsprojecten), zijn een aantal
parameters vastgesteld met betrekking tot de financiering van het project. Een overzicht
van deze parameters is gegeven in Tabel 12. De gehanteerde projectduur van 12 jaar is
gebaseerd op de looptijd van de SDE. Voor de financiering is uitgegaan van een aandeel
eigen vermogen van 35% en een aandeel vreemd vermogen van 65%. Voor het bepalen
van de netto contante waarde is een discontovoet3 van 8% gekozen.
Tabel 12 Uitgangspunten voor de financiële berekeningen
Parameters
Projectduur
Discontovoet
Winstbelasting
Investeringskapitaal
Leningen
Rente lening
Looptijd lening

7.3

12
8%
25.5%
35%
65%
6%
12

Jaar

van de investering
van de investering
Jaar

Verbrandingsinstallatie voor vers hout
Het huidige practisch potentieel van vers hout in de gemeente Amersfoort is ca. 1.100
tonnb/jaar (knip- en snoeihout van gemeenten en particulieren en hout afkomstig van
landschapsbeheer). Door houtachtige stromen gescheiden aan te houden en aan te leveren
kan dit verder verhoogd worden. Dit hout kan op kleine schaal verbrand worden
bijvoorbeeld in ketels van 500 kWth. Voor een enkele ketel is 880 ton hout per jaar nodig.
Met de beschikbare hoeveelheid hout zouden 1-2 ketels kunnen draaien, afhankelijk van
de hoeveelheid biobrandstof die uit het snoeihout kan worden gewonnen. De opgewekte
warmte kan worden geleverd aan een warmtenet voor ruimteverwarming van woningen.
Een dergelijke installatie komt niet in aanmerking voor SDE subsidie. De parameters zijn
weergegeven in Tabel 13.
Tabel 13 Parameters van een verbrandingsketel voor schoon hout
Parameter
Brandstofconsumptie
Prijs biomassa
Gasprijs
Thermische capaciteit
Vollasturen
Thermisch rendement
Toegepaste warmte

Waarde
880
27,5
0.5
0,5
3.750
85%
6.750

Eenheid
ton/jaar
€/ton
€/m3
MWth
Uur
GJ/jaar

In Tabel 14 staat een indicatief overzicht van de kapitaalkosten, operationele kosten en
opbrengsten van een kleinschalige houtverbrandingsinstallatie.

3

De discontovoet is een percentage waarmee kasstromen (relevante inkomsten en uitgaven)
geactualiseerd kunnen worden. Dit betekent dat de huidige waarde van toekomstige kasstromen hiermee
berekend kan worden. Een discontovoet is vergelijkbaar met een “vereiste rente” voor het project; en is
dus hoger voor risicovolle investeringen.
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Tabel 14 Kosten van een verbrandingsketel
Parameter
Totaal kapitaalkosten
Installaties
Gebouwen en infrastructuur
Installatiekosten
Land
Werkkapitaal
Rente tijdens constructie

Waarde
290.000
180.000
50.000
25.000
10.000
15.000
10.000

Totaal operationele kosten
Biomassakosten
Personeelskosten
Onderhoudskosten
Overige kosten

51.053
32,353
5,000
8,700
5,000

Eenheid
€
€
€
€
€
€
€
€/jaar
€/jaar
€/jaar
€/jaar
€/jaar

105.469 €/jaar
105.469 €/jaar

Totaal opbrengsten
Opbrengsten Warmte

De financiële haalbaarheid blijkt sterk af te hangen van het aantal vollasturen en de
gasprijs die betaald wordt. Dat blijkt uit Figuur 17.
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Figuur 17 Terugverdientijd van een houtverbrandingsinstallatie met een capaciteit van 500 kW th bij
verschillende gasprijzen en vollasturen.

Voor partijen die afhankelijk zijn van de biomassamarkt blijkt het stoken van hout pas
aantrekkelijk te zijn bij meer dan 4.000 vollasturen en een gasprijs van € 0.50 per m3.
Voor partijen die hun eigen hout leveren, kan een houtketel al aantrekkelijk zijn bij
minder dan 4.000 vollasturen.

38

7.4

Co-vergistingsinstallatie
Zoals reeds is beschreven in paragraaf 7.4, kan biogas dat wordt verkregen uit vergisting
van biomassa op ten minste twee manieren worden aangewend. Zo kan het worden
verbrand in een WKK met als eindproduct elektriciteit en warmte en het kan worden
opgewaardeerd tot groen gas dat op het bestaande aardgasnet wordt ingevoed. In
paragraaf 7.4.1 wordt de financiële haalbaarheid van biogas dat wordt toegepast in een
WKK in bijvoorbeeld de woonwijk Vathorst beschreven. Vervolgens wordt de financiële
haalbaarheid van het alternatief, namelijk opwaardering naar groen gas beschreven in
paragraaf 7.4.2.

7.4.1

Co-vergistingsinstallatie in combinatie met een WKK
In de wijk Vathorst ligt een warmtenet dat voorziet in een warmtebehoefte ter grootte van
2.000 woningequivalenten. Het gemiddelde gasverbruik van een woning is 2.000 m³
aardgas per jaar (Menkveld, 2009). De benodigde capaciteit om in de piekwarmtevraag te
kunnen voorzien is 18 MW. De basiswarmtevraag zou ingevuld door een biogas
gestookte WKK. In de case wordt uitgegaan van de vervanging (of bijplaatsing) van één
WKK van 1,1 MWe. Deze capaciteit is gekozen daar een vergistingsinstallatie voor deze
omvang nog wordt toegelaten in het buitengebied van Nijkerk. De grootte van deze
installatie zou overigens ook passen bij het project Hogeweg (zie paragraaf 7.5).
Aangezien de SDE subsidie wordt verstrekt per kWhe is het voor de financiële
haalbaarheid gunstig om de WKK continu op vol vermogen te laten draaien en de
elektriciteit aan het openbare net te leveren. Ervan uitgaande dat de bio-WKK wordt
ingezet om in de basislast van de warmtevraag te voorzien zal alle opgewekte warmte
kunnen worden afgezet. De kosten voor een biogasleiding zijn geschat op 100 €/m over
een afstand van 5 km. Deze zijn toegekend aan de biogasproducent. Het is echter redelijk
om de kosten te delen met de afnemer van het gas. Daarnaast zouden provincie, gemeente
of netwerkbeheerder kosten voor hun rekening kunnen nemen. In Tabel 15 is een
overzicht gegeven van de parameters voor een vergistingsinstallatie ter grootte van 1,1
MWe.
Tabel 15 Parameters co-vergisting mest en co-substraten
Parameter
Brandstofconsumptie
Prijs co-substraten
Capaciteit centrale (elektrisch)
Operationele uren (elektriciteit)
Elektrisch rendement
Thermisch rendement
Toegepaste warmte (netto)

Waarde
36.000 (18.000 mest en 18.000 co-substraten)
28
1,1
8.000
38%
52%
28.052

Eenheid
ton/jaar
€/ton
MW e
Uur

GJ/jaar

In Tabel 16 is aangegeven wat de kapitaalkosten voor een installatie van 36.000 ton/jaar
bedragen. Hierbij zijn de kosten voor biogastransport over 5 km inbegrepen (voor Nijkerk
– Vathorst zou 500 m kunnen volstaan). In Figuur 18 zijn de operationele kosten en
opbrengsten van de installatie in een staafdiagram weergegeven. Er is uitgegaan van het
feit dat voor opwarming van de vergister 25% van de opgewekte warmte benodigd is. De
opbrengsten uit elektriciteit vormen het grootste aandeel van de inkomsten. De
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operationele kosten bestaan met name uit de afzet van digestaat en de inkoop van cosubstraten.
Tabel 16 Overzicht van de kapitaalkosten van een co-vergistingsinstallatie
Parameter
Waarde
Kapitaalkosten
3.194.000
WKK
854.000
Vergistingsinstallatie en transformator
1.840.000
Biogasleiding (5 km à 100 €/m)
500.000

Eenheid
€
€
€
€

Figuur 18 Operationele kosten en opbrengsten van een vergistingsinstallatie met een capaciteit van
36.000 mest en co-substraten

Doordat alle geproduceerde netto warmte kan worden afgezet zijn de inkomsten uit SDE
en warmteafzet aanzienlijk en resulteert dit in een korte TVT van 5 jaar. Bij levering van
50% van de geproduceerde warmte is de TVT 7 jaar. Warmtelevering draagt dus voor een
belangrijk deel bij aan de rentabiliteit van het project.
7.4.2

Vergistingsinstallatie met opwerkingsinstallatie voor groen gas
Een alternatieve methode om biogas in te zetten voor energietoepassingen is door middel
het opwaarderen naar groen gas via een opwaardeerinstallatie. Voor de exploitant van de
vergistingsinstallatie kan het aantrekkelijk zijn om groen gas aan het net te leveren omdat
hier een constante vraag is en men niet afhankelijk is van een enkele afnemer.
Een opwaardeerinstallatie is kostbaar en daardoor is het voor een enkele biogasproducent
niet financieel haalbaar om hier in te investeren. Het opwaarderen van biogas naar groen
gas is financieel kansrijker indien meerdere biogasproducenten zich aansluiten op een
groen gas hub. Een voorbeeld van een initiatief voor een groen gas hub is beschreven in
paragraaf 5.1.3 (Biogasleiding Noord-Friesland BioNoF). Door middel van een dergelijke
constructie kunnen de hoge investeringskosten van een opwaardeer installatie worden
verspreid over meerdere installaties.
Als voorbeeld beschouwen we een opwaardeerinstallatie welke een capaciteit heeft gelijk
aan de biogasproductie van 5 vergisters zoals die zijn beschreven in paragraaf 7.4.1. Een
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vergister van 36.000 ton mest en co-substraten per jaar heeft een netto biogasproductie
van circa 340 Nm³/uur. Uitgaande van een omzettingsrendement van het methaan van
97% is de groengas productie 230 Nm³/uur en 1,8 miljoen Nm3/jaar per vergister. In
totaal wordt via de groen gas hub 9 miljoen Nm3/jaar geproduceerd. In Figuur 19 is de
situatie schematisch weergegeven.
Aardgas
transportleiding

Opwaardeerinstallatie

Netaansluiting

Figuur 19 Groen gas hub

Kosten opwaardeerinstallatie
De investeringskosten voor een opwaardeerinstallatie met netaansluiting en compressie
tot de gewenste druk (meestal 40 bar), gebaseerd op een PSA installatie (zie paragraaf
5.1.3) zijn substantieel. Projecten die in Nederland en Duitsland zijn gerealiseerd laten
een uiterst gevarieerd beeld zien. Cirmac, leverancier van biogasopwaardeersystemen gaf
een investeringsindicatie van ca € 2.5 mln voor een installatie met een capaciteit van
1.000 Nm3/uur biogas. Bovenop de investering komen nog de netaansluitkosten. In deze
studie is vooralsnog ervanuitgegaan dat deze voor rekening komen van de
netwerkbeheerder.
De operationele kosten zijn weergegeven in Figuur 20. Het comprimeren van het groene
gas tot 40 bar kost veel energie. Het overgrote deel van de operationele kosten bestaat dan
ook uit kosten voor elektriciteit. Het voordeel van aansluiting op een 40 bar leiding is dat
het hele jaar door gegarandeerd geleverd kan worden. Het nadeel zijn de hoge
elektriciteitskosten voor het onder druk brengen van het gas. Bij aansluiting op 8 bar zijn
deze kosten veel lager. Hoeveel lager kon binnen het bestek van de studie niet worden
vastgesteld.

Figuur 20 Samenstelling van de operationele kosten van een 1000 m 3 biogas/uur PSA-installatie
[Urban, 2008]
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Kosten per aangesloten vergister (36.000 ton mest en co-substraten per jaar)
Om de haalbaarheid van de opwaardeerinstallatie te bepalen zijn de kosten en
opbrengsten vooralsnog toegekend aan de vijf aangesloten vergisters en is aangenomen
dat elke installatie voor 1/5e deel participeert in de kosten en opbrengsten van de groen
gas hub.
De bijdrage per vergistingsinstallatie voor de groen gas hub bedragen dan in de orde
grootte van 0.5 mln euro. Daarbovenop komen de kapitaalkosten voor de
vergistingsinstallatie met verwarmingsketel van een kleine 2 miljoen euro. De kosten
voor een WKK worden uitgespaard.
De operationele kosten en opbrengsten zijn weergegeven in Figuur 21. Hieruit blijkt dat
de opbrengsten uit groen gas lager zijn dan de opbrengsten verkregen uit elektriciteit en
warmte die zijn weergegeven in Figuur 18. De terugverdientijd voor een covergistingsinstallatie met inkomsten uit groen gas is langer dan 12 jaar. Het blijkt
financieel gunstiger om biogas in een WKK aan te wenden. Voorwaarde is dat voldoende
warmte tegen een redelijke prijs afgezet kan worden (in het voorbeeld van paragraaf 7.4.1
is uitgegaan van een kleine 0.4 mln euro per jaar aan inkomsten uit warmte).

Figuur 21 Operationele kosten en opbrengsten co-vergisting met opwaardering van biogas naar
groen gas via een groen gas hub

Het blijkt dat biogasproducenten slechts een beperkt deel van aansluitkosten gedekt
kunnen krijgen uit de opbrengsten van groengas productie. Sterker nog: Om een redelijke
terugverdientijd te krijgen zullen alle kosten voor een opwaardeerinstallatie voor rekening
moeten komen van provincie of netbeheerder. De investeringskosten dienen, zoals
gezegd, gesocialiseerd te worden. Daarnaast dienen, bij invoeding op 40 bar, ca. 50% van
de operationele kosten te worden gedekt door provincie of netbeheerder om voor de
biogasproducenten voldoende rendement te geven op hun investering.
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Biogasleiding
Er dient rekening te worden gehouden met de investeringskosten in een biogasleiding.
Een biogasleiding heeft een langere afschrijvingstermijn dan de installaties voor het
opwaarderen en vergisten (30 jaar vs 12 jaar). Voor commerciële ondernemingen is een
afschrijvingsperiode van 25-30 jaar niet te overzien. Ook hierom ligt hier een taak voor
een netwerkbeheerder om transport voor het biogas op zich te nemen.
Netwerkbeheerders staan nog enigszins aarzelend tegenover het biogasgebeuren. Maar er
wordt ook gewerkt aan belangrijke oplossingen. Zo wordt momenteel gezocht naar
mogelijkheden om groen gas niet alleen op het 40 bar net in te voeden maar
mogelijkheden te creëren om dit ook op 8 bar te faciliteren. Dit zou een enorme reductie
van de benodigde energie voor het comprimeren betekenen.
Conclusie
In Amersfoort zijn voldoende mogelijkheden om biogas in te zetten voor de elektriciteit
en warmtevoorziening. Voorbeelden hiervan zijn het warmtenet in de woonwijk Vathorst
en het te bouwen zwembad en woningen aan de Hogewegzone. Financieel is het gunstiger
om biogas direct te benutten in een WKK dan het opwaarderen tot groen gas en
vervolgens te benutten. De kosten voor een groen gas hub zijn erg hoog. De productie van
biogas voor warmte en elektriciteit is aantrekkelijker dan invoeden in het net, tenzij (a)
afzet van warmte niet mogelijk is en (b) initiatieven geclusterd kunnen worden zodat
kosten per geproduceerde groengaseenheid omlaag kunnen en kosten gedeeld kunnen
worden over meerdere partijen.
7.5

Hogeweg zone

7.5.1

Achtergrond
In de gemeente Amersfoort wordt momenteel nagedacht over de energievoorziening van
nieuwbouw in de Hogewegzone. In deze zone worden een zwembad, een sporthal, ruim
800 woningen en diverse voorzieningen gerealiseerd. Duurzame warmteopwekking uit
biomassa is overwogen, echter vanwege de volgende argumenten is biomassa niet verder
beschouwd als geschikte optie:
 Het benodigde ruimtebeslag
 De mogelijke overlast voor bewoners
 De contracteerbaarheid van de biomassa
Bovengenoemde argumenten zijn met name van toepassing voor bijvoorbeeld een ketel
op hout, waarbij enige opslag en wellicht voorbewerking nodig is. Door energie op te
wekken met pyrolyse olie als brandstof gelden deze argumenten niet of in mindere mate.
Pyrolyse olie is geschikt als brandstof voor een warmwaterketel, welke voorziet in de
warmtelevering aan het zwembad. Wel dient een slangaansluiting met betonnen lekvloer
te worden aangebracht en dient er ruimte te zijn voor opslag van olie. Verder is er geen
voorbewerking of behandeling van ruwe biomassa nodig op het terrein van het zwembad.
De investeringskosten voor een dergelijke installatie bestaan uit de kosten voor een ketel
met een aangepaste brander en indien dit nodig mocht blijken aanvullende kosten voor
een stoffilter. Het starten van een ketel op pyrolyse olie gebeurt met behulp van aardgas.
Ook wordt aardgas meegestookt in de ketel voor een optimale verbranding.
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7.5.2

Mogelijkheden tot verduurzaming
Het technische adviesbureau DWA heeft voor de warmte- en koudevoorziening van deze
bebouwing een business case en gevoeligheidsanalyse uitgevoerd van een collectief
systeem. Dit systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
Onderdeel
Ketel
WKK
Elektrische warmtepomp (EWP)
Warmtebuffer
Warmte koude opslag (WKO)
Centrale gebouw

Thermische capaciteit
5.130
1.250
670
200
90
200

Eenheid
kW
kW
kW
m3
m3/uur
m2

De WKK voorziet in de basislast van de warmtevraag. De ketels worden aangewend voor
warmtevoorziening van de pieklast van de warmtevraag.
In Figuur 22 is een schematische weergave weergegeven van de mogelijkheden tot
verduurzaming van het door DWA ontwikkelde concept. Zo kan de beoogde
aardgasgestookte WKK duurzame energie leveren, door in plaats van aardgas op groen
gas te opereren of kan er een WKK worden geplaatst die werkt op pyrolyse olie of biogas.
Ook de gasketel kan eenvoudig worden verduurzaamd door een dual fuel ketel te plaatsen
voor pyrolyse olie en aardgas.
Door een of meerdere van bovenstaande maatregelen toe te passen blijft het bestaande
concept van DWA intact en is de capaciteit van de verschillende warmteleverende
installaties ongewijzigd.

Figuur 22 Verduurzaming van verwarming van het te realiseren complex aan de Hogeweg door
toepassing van bio-energie

De verschillende opties zullen in onderstaande paragrafen worden toegelicht.
1. WKK op Groen gas
De ketel en WKK kunnen zonder aanpassingen werken op groen gas. Groen gas heeft
dezelfde eigenschappen als aardgas en wordt geproduceerd uit opgewaardeerd biogas. Het
inkopen van groen gas kan via certificaten plaatsvinden. Op deze manier kan het afnemen
en produceren van groen gas onafhankelijk en op verschillende locaties plaatsvinden.
Vertogas is een voorbeeld van bedrijf dat het certificeren van groen gas verzorgt. Dit
certificeren houdt in dat de productie van het gas gekeurd is en het groene gas vrij
verhandelbaar. In het algemeen gaat het hier om vergistingsinstallaties. Momenteel is
groen gas in Nederland nog niet in voldoende mate aanwezig om in de warmtevraag van
bijvoorbeeld een zwembad te voldoen. Wel kunnen certificaten voor groen gas uit
Duitsland worden betrokken. Kosten van certificaten kosten € 0.03 – 0.06 per Nm3.
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Grotere energiebedrijven bieden ook groen gas aan. Groen gas is in dit geval aardgas
waarvan de CO2-emissie wordt gecompenseerd door investeringen in CO2-besparende
projecten. Dit is dus een ander begrip dan gecertificeerd groen gas. Voor het aanwenden
van groen gas hoeven verder geen investeringen te worden gedaan.
Daarnaast kan groen gas worden verkregen door samenwerking met biogasproducenten
en een partij die het opwaarderen van het biogas tot groen gas voor zijn rekening neemt.
Dit vergt een complexere organisatie en gaat op kleine schaal gepaard met relatief hoge
investerings- en operationele kosten. De financiële haalbaarheid van het opwaarderen van
biogas tot groen gas is beschreven in paragraaf 7.4.2.
2. WKK op biogas
Een andere optie is de inzet van een bio-WKK (WKK op biogas). De investeringskosten
voor een bio-WKK zijn vrijwel gelijk aan die van een WKK op aardgas. Een voordeel
van het stoken op biogas is dat er geen opwaardeerstap van biogas naar groen gas hoeft
plaats te vinden. Dit is energetisch efficiënter dan het aanwenden van groen gas.
Een voorwaarde voor het inzetten van biogas is de koppeling met een lokale biogas
producent. Het biogas wordt via een aan te leggen leiding van de biogasproducent in het
buitengebied van bijvoorbeeld, Leusden naar de afnemer getransporteerd.
3. Pyrolyse olie gestookte WKK
Een pyrolyse olie gestookte WKK is momenteel nog niet commercieel verkrijgbaar. Wel
worden op dit moment proeven gedaan in OPRA turbines in Hengelo. De kapitaalkosten
voor een pyrolysegestookte WKK bedragen naar schatting € 3 mln. Daarmee bedragen de
additionele investeringskosten voor een pyrolysegestookte WKK (gasturbine) ten
opzichte van een gasgestookte WKK (gasmotor) € 2 mln (de mogelijkheid om pyrolyse
olie aan te wenden in een dieselmotor zou de investeringskosten verlagen tot een
vergelijkbaar niveau als een gasgestookte WKK. Dit is echter niet op korte termijn
realiseerbaar.
SDE
Voor optie 2 en 3 geldt dat door het inzetten van biogas of pyrolyse olie in een WKK
SDE kan worden aangevraagd over de afgezette hoeveelheid elektriciteit. Het SDE tarief
bij de verwachte warmteafzet bedraagt 0,176 €/kWh. De volledige hoeveelheid
opgewekte elektriciteit wordt geleverd op het openbare net, waardoor hierover SDE wordt
ontvangen. Het eigen elektriciteitsverbruik door pompen en het zwembad kan dan tegen
een inkooptarief van 0,090 €/kWh worden ingekocht, waardoor maximaal geprofiteerd
wordt van de SDE.
4. Pyrolyse olie gestookte ketel
De inzet van pyrolyse olie in een ketel is een duurzaam alternatief voor de voorziening
van de pieklast warmtevraag. Momenteel wordt het gebruik van pyrolyse olie in ketels
getest door partijen als Stork, Essent, Eneco en Cogas. Door de brander aan te passen kan
pyrolyse olie worden ingezet in een bestaande ketel. De bijbehorende investerings- en
operationele kosten zijn weergegeven in Tabel 17. De investeringskosten in een
warmwaterketel met een capaciteit van 5 MWth inclusief olie opslag, bedragen ruim
500.000 €. Dit is een dual fuel ketel welke geschikt is voor zowel aardgas als pyrolyse
olie. Afhankelijk van het brander type is er mogelijk perslucht noodzakelijk voor de olie
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verstuiving, dit is niet meegenomen in de investering. Ook zijn hier geen aanvullende
rookgasreinigingsvoorzieningen meegenomen. Het jaarlijks verbruik van pyrolyse is circa
180 m3 (ca. 200 ton).
Tabel 17 Kapitaal en operationele kosten van een pyrolyse olie gestookte ketel in vergelijking met
een gasgestookte ketel
Parameter
Kapitaalkosten
Pyrolyse/gas ketel

Pyrolyse gestookte ketel

Operationele kosten
Pyrolyse olie (220 ton/jaar)
Onderhoud (2%)

Gasgestookte ketel Eenheid
410.000 €

512.000

57.000 €/jaar
8.200 €/jaar

58.000
10.300

In Tabel 18 zijn de additionele jaarlijkse kosten weergegeven. Dit zijn de kosten ten
opzichte van die bij een gasgestookte ketel. De additionele investeringskosten bedragen
circa €100.000. Bij een afschrijvingsperiode van 20 jaar bedragen de kapitaalkosten ruim
5.000 €/jaar. De totale extra kosten bedragen ruim 9.000 €/jaar. De verwachtte inkomsten
uit elektriciteit en warmte blijven gelijk.
Tabel 18 Additionele investering voor een pyrolyse gestookte ketel ten opzichte van een
gasgestookte ketel
Parameter
Additionele investering
Geannuaniseerde additionele investeringskosten
Additionele onderhoudskosten
Additionele brandstofkosten
Totaal additionele kosten

Waarde
102.000

Eenheid
€

5.100
2.100
2.000
9.200

€/jaar
€/jaar
€/jaar
€/jaar

Conclusie
Het concept dat is ontwikkeld voor de warmtevoorziening van de Hogeweg-zone kan op
een aantal punten verder verduurzaamd worden door bio-energie toe te passen. Voor de
geplande WKK kan hierbij gedacht worden aan het aanwenden van groen gas of biogas.
Voor groen gas zou kunnen worden volstaan met het inkopen van groen gas via
certificaten. Voor biogas zal een samenwerking aangegaan moeten worden met een
biogasproducent in het buitengebied en zal een pijpleiding gefaciliteerd dienen te worden.
Tegen geringe jaarlijkse meerkosten zou verder pyrolyse olie ingezet kunnen worden in
de hulpketel. Bij geen subsidie zouden de meerkosten afgerond € 9.000 per jaar bedragen
(15% meer dan bij stoken op gas). Daarmee zou 200 ton CO2 per jaar bespaard kunnen
worden. De eerste pyrolyse olie wordt naar verwachting in 2011 op commerciële schaal
in Nederland geproduceerd. Tegen die tijd zullen pyrolyse olie gestookte ketels ook naar
verwachting commercieel beschikbaar zijn. Het implementeren van een dergelijke ketel
voor warmtevoorziening van de Hogewegzone zal naar verwachting binnen vijf jaar
kunnen plaatsvinden.
Op langere termijn zou ook de toepassing van pyrolyse olie in een WKK motor kunnen
worden overwogen.
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8

DUURZAAMHEID
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op duurzaamheidsaspecten van de gekozen bioenergietechnologiecombinaties. Hierbij wordt ingegaan op de bijdrage aan de CO2 doelstelling
van Amersfoort en wordt ingegaan op de mogelijke stofuitstoot van houtgestookte
installaties.
8.1

Houtverbranding
Voor snoeihout zijn een tweetal verwerkingsmogelijkheden mogelijk:
1. Kleinschalige verbranding van schoon hout binnen de gemeente zelf
2. Grootschalige verbranding buiten de gemeente
Deze twee verwerkingsmethoden zullen hieronder worden beschreven met daarbij
aangegeven de gemiddelde fijn stof emissie van de installaties en de mogelijke CO 2besparing.

8.1.1

Kleinschalige verbranding van schoon hout
Voor kleinschalige houtgestookte ketels geldt de NeR (Nederlandse emissie Richtlijn).
Deze stelt voor een installatie kleiner of gelijk aan 0,5 MWth een emissie-eis van 100
mg/Nm3. Om aan de emissie-eisen te voldoen voor stof kan een multicycloon filter
geplaatst worden (NeR, 2009). De gemeente kan bijdragen aan fijn stof emissie reductie
door bij het verlenen van vergunningen voor kleinschalige installatie het toepassen van
een doekfilter te eisen. Hierdoor wordt de emissie teruggebracht tot 10 mg/nm3. Over het
algemeen geldt dat het toepassen van filter voor kleinschalige installaties een dusdanige
investering bedraagt dat de installatie niet meer rendabel is.
Om een indruk te geven van de te behalen CO2-emissie reductie door kleinschalige
houtverbranding is de CO2-emissie beschouwd van een installatie van 250 kWth. De
kenmerken van een dergelijke ketel zijn weergegeven in Tabel 19. Een ketel met een
rendement van 70% levert 80.000 m3 aardgas equivalenten warmte per jaar.
In Tabel 19 zijn gebruikte kengetallen voor CO2-emissie gerelateerd aan gebruik van
elektriciteit, gas en vrachttransport weergegeven.
Tabel 19 CO2-emissie voor het gebruik van elektriciteit, gas en vrachttransport
Energie/middelen verbruik
Elektriciteitsopwekking
Gasverbruik
Transport

Eenheid
ton CO2/MWhe
kg CO2/MJ
kg CO2/km

CO 2-emissie
0,55
0,0561
0,0723

Bij een houtverbrandingsinstallatie van 250 kWth is de CO2-emissie reductie in veel
gevallen niet meer dan netto 350 kg CO2/ton hout.
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Tabel 20 Eigenschappen van een houtverbrandingsketel van 250 kWth
Parameter
Draaiuren
Biomassa input
Rendement
Capaciteit
Warmteproductie
Specifieke netto CO2 reductie
Jaarlijkse netto CO2 reductie

8.1.2

Eenheid
Uur
ton/jaar
%
KWth
m 3 aardgas equivalenten/jaar
kg CO2/ton hout
kg CO2/jaar

Waarde
3.500
408
70%
250
80.000
353
144.000

Grootschalige verbranding van schoon hout
Gezien de kleine beschikbare hoeveelheid schoon hout die de haalbaarheid van een eigen
rendabele bio-WKK installatie in de weg staat, is het een reële optie om aan te sluiten bij
(bestaande) grotere installaties. Nabij Amersfoort kan hierbij worden gedacht aan de bioenergiecentrale van Nuon in Lelystad of aan een lopend initiatief voor een bioenergiecentrale in Ede. Ede ligt op een afstand van 33 km ten opzichte van Amersfoort en
Lelystad op 55 km afstand. Daarnaast is Eneco bezig met een initiatief voor grootschalige
verbranding. De precieze locatie hiervan is nog niet bepaald.
Nuon in Lelystad
Landschapsbeheerders geven aan dat momenteel een gedeelte van het tak- en tophout
naar de bio-energiecentrale van Nuon in Lelystad gaat. De capaciteit van deze centrale is
1,5 MWe en 6,5 MWth. Een gedeelte van de opgewekte warmte wordt geleverd via een
stadsverwarmingsstelsel aan de wijk Landerijen in Lelystad. Per jaar wordt 25.000 ton
hout aangevoerd.
Ede
In Ede loopt momenteel een initiatief voor een middelgrote houtverbrandingsinstallatie.
Het initiatief bevindt zich nog in de voorbereidende fase. Voor deze installatie bestaan
goede mogelijkheden om warmte af te zetten. De maximaal benodigde input is 33.000 ton
hout per jaar, voor een installatie met een capaciteit van 1,1 MWe en 9 MWth. De
installatie zal naar verwachting in 2012 in bedrijf worden genomen.
Voor nieuwe grotere verbrandingsinstallaties (1MWth – 50 MWth) zijn de normen onlangs
aangescherpt in het besluit emissie eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer. Een
biomassagestookte ketel met een thermisch vermogen kleiner dan 5 MW zal dan moeten
voldoen aan de emissie eis van 20 milligram per Nm3. Daarmee is de uitstoot vijf maal
lager per Nm3 rookgas. De bestaande installaties dienen na een overgangstermijn van
ongeveer acht jaar ook aan deze waarde te voldoen.
Tabel 21 Kenmerken van het initiatief voor een bio-energie centrale in Ede
Parameter
Draaiuren
Biomassa input
Elektrisch vermogen
Thermisch vermogen
Elektriciteitsproductie
Warmteproductie
Afstand tot Amersfoort

Eenheid
uur
ton/jaar
MWe
MWth
MWhe
MJ
Km

Ede
8.000
33.000
1,1
9,0
6.291
165.880.000
33
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Zoals weergegeven in Tabel 25 is de gerealiseerde CO2-emissie reductie per ton hout
voor de bio-energie-installatie in Ede gelijk aan bijna 400 kg CO2/ton hout.
Tabel 22 CO2-emissie reductie door verwerking van schoon hout in Ede
CO2-emissie reductie
Elektriciteit
Gas
Transport (-/-)
Totaal
Totaal

8.1.3

Eenheid
kg CO2/jaar
kg CO2/jaar
kg CO2/jaar
kg CO2/jaar
kg CO2/ton hout

Ede
3.460.050
9.305.868
78.735
12.687.183
384

CO2- en stofemissie van klein- en grootschalige houtverbranding
Door opwekking van elektriciteit en warmte door middel van houtverbranding wordt het
gebruik van fossiele brandstoffen vermeden en daarmee de uitstoot van CO 2. Voor de
twee snoeihout gebaseerde technologie combinaties is de totale CO2-emissie reductie per
ton hout bepaald. Voorts is gekeken naar de stofemissie van de twee systemen.
Belangrijkste conclusie is de inzet van snoeihout in de installatie bij Ede tot betere
milieuprestaties leidt dan de inzet in kleinschalige systemen. De installatie scoort hoger
voor wat betreft CO2 besparing. Bovendien is de stofuitstoot is vele malen lager dan bij
kleine installaties. Belangrijkste reden is de hoge restwarmtebenutting in Ede en de grote
rookgasreinigingsinstallatie die daar geplaatst moet gaan worden.

8.2

Vergisting
Bij het opwekken van duurzame energie uit vergisting wordt op twee manieren bijgedragen aan reductie van de emissie van broeikasgassen. Naast het vermeden aardgasverbruik wordt ook de uitstoot van het broeikasgas methaan gereduceerd. In Tabel 23
staat een overzicht van de CO2-emissie reductie van vergisting in combinatie met een
WKK en een vergistingsinstallatie waarbij biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas. De
input van de vergister is voor beide concepten 36.000 ton/jaar (zie ook paragraaf 7.4 en
7.4.2).
De vermeden methaan emissie is uitgedrukt in CO2-equivalenten en bedraagt 34 kg CO2
eq./ton vergiste mest (Senternovem, 2007). Dit kengetal is sterk afhankelijk van de
manier waarop mest wordt opgeslagen in de situatie voorafgaand aan de bouw van de
vergistingsinstallatie.
Er vanuit gaande dat het geproduceerde groen gas wordt ingezet voor ruimteverwarmingsdoeleinden wordt bij eenzelfde vergister in dit geval een hogere CO 2-emissie
reductie gerealiseerd in combinatie met een WKK dan wanneer biogas wordt opgewerkt
naar groen gas. Dit wordt veroorzaakt doordat voor ruimteverwarmingtoepassingen is uitgegaan van een één op één vervanging van aardgas, terwijl duurzame elektriciteitsopwekking een factor drie groter CO2-emissie reductie potentieel heeft per MJ opgewekte
energie dan vervanging van aardgas.
Daarnaast kan groen gas worden ingezet voor transport. Dan is er sprake van substitutie
van aardgas. Dit levert een CO2-emissie reductie van 0,07 kg CO2/km. Het
energieverbruik van een benzinemotor is circa 2,4 MJ/kg. Dit verbruik is als uitgangspunt
genomen om het jaarlijks aantal te rijden km op groen gas uit te rekenen.
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Tabel 23 CO2-emissie reductie per concept
Energie productie
Eenheid

Elektriciteit
Warmte
Groen gas
Transport
Invoer mest
Vermeden CO2-emissie
Elektriciteit
Warmte
Groen gas
Transport
Vermeden methaan emissie
mest
Totaal CO2-emissie reductie

8.3

MWh/jaar
GJ/jaar
m³/jaar
km/jaar
ton/jaar

Vergisting
(WKK)

Vergisting
(groen gas)

Vergisting (groen
gas voor transport)

1.847.505

1.847.505
24.575.168
18.000

7.592
28.052

18.000

18.000

ton CO2/jaar
ton CO2/jaar
ton CO2/jaar
ton CO2/jaar

4.176
1.574

ton CO2/jaar

612

612

612

ton CO2/jaar

6.362

3.892

2.389

3.280
1.777

Pyrolyse
De totale CO2-emissie reductie die kan worden gerealiseerd door het toepassen van
pyrolyse olie in de piekketels van de Hogewegzone is 200 ton/jaar (afgerond). De
verwachting is dat dit op meerdere plekken in Amersfoort toepasbaar is. Uitgaande van
10 ketels betekent dit een CO2-emissie reductie van 2.000 ton/jaar. Op dit moment
worden tests uitgevoerd om welke maatregelen al dan niet genomen moeten worden om
de emissie binnen de wettelijke normen te houden.

8.4

Certificering van CO2-emissiereductie
Voor de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht is het van belang dat inzichtelijk
wordt gemaakt zowel naar haar inwoners als naar de nationale overheid toe, welk effect
de stimuleringsmaatregelen die zij uitoefenen om de CO2-uitstoot te verminderen
daadwerkelijk hebben.
Certificaten
Door te werken met certificaten die verstrekt kunnen worden door de verwerker van de
biomassa kan inzichtelijk worden gemaakt wat de CO2-reductie is, die het duurzaam
verwerken van de biomassa veroorzaakt. Op deze manier kan biomassa buiten de grenzen
van de gemeente of provincie worden verwerkt en is het toch mogelijk om in kaart te
brengen wat het effect is van een duurzame verwerking op de CO2-emissie. Lokale
overheden en bedrijven kunnen dan via hun inzamelstructuur en aanbestedingscriteria
bijdragen aan CO2-emissiereductie en hier ook certificering voor ontvangen.
Een voorbeeld van een verwerker die dergelijke certificaten verstrekt aan haar
leveranciers is Bruins & Kwast in Goor. Leveranciers van B-hout en houtresten uit
groenafval ontvangen een certificaat met daarop de, volgens de Kema vastgestelde
berekeningsmethoden, CO2-emissiereductie.
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9

STRATEGISCHE KEUZES
De BTC’s die in hoofdstuk 6 zijn geselecteerd, zijn in dit rapport geanalyseerd op
financiële haalbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast zijn kansen voor de gemeente en
provincie bepaald aan de hand van de geïnventariseerde initiatieven en de warmtevraag.
In dit hoofdstuk is met behulp van de vergaarde gegevens een SWOT analyse opgesteld
waarbij de sterktes en zwaktes van de BTC’s samen met de kansen en bedreigingen zijn
weergegeven in paragraaf 9.1. Uit de SWOT analyse volgen belangrijke aandachtspunten
voor de realisatie van de BTC’s.
Deze gegevens zijn samen met financiële en duurzaamheidsargumenten een advies te
geven over op welke BTC’s de gemeente Amersfoort/provincie Utrecht zich moet
focussen en op welke wijze.

9.1

SWOT analyse
In Tabel 24 is een overzicht weergegeven van de SWOT (Strength Weakness
Opportunities Threats) analyse welke is uitgevoerd voor de vijf geselecteerde BTC’s
(twee maal snoeihout en drie overige BTC’s).
Tabel 24 SWOT analyse
Kleinschalige snoeihoutverbrandingsinstallatie
Sterktes
Zwaktes
Lage transport afstand
Lage CO2 reductie
Snel te realiseren
Hoge stofemissies bij afwezigheid
rookgasreiniging
Goede zichtbaarheid voor de burgers
Financieel alleen haalbaar bij hoge vollasturen
Niet afhankelijk van SDE

lokale inzet biomassa

Kansen

Bedreigingen
Overschrijding lokale stoflimieten

Onderhoud aan gemeentelijk en particulier groen blijft
betaalbaar

Mogelijke prijsstijgingen in brandstofprijs door
toenemende vraag naar biomassa

Aansluiten bij een regionale verbrandingsinstallatie voor snoeihout
Sterktes
Zwaktes
Lage stofemissie door rookgasreiniging
Transport afstand
Goede financiële en technische haalbaarheid
Gunstige afzet tarieven voor snoeihout
Opwekking groene stroom en efficiënte inzet van
duurzame warmte
CO2-emissie reductie 350 kg CO2/ton hout
Kansen
Gebruik van certificering voor toekenning CO2-credits
aan de biomassaleverancier (gemeente Amersfoort)

Bedreigingen
Afhankelijkheid van externe factoren zoals SDE
subsidie

Regionale inzet biomassa

Mogelijke prijsstijgingen in brandstofprijs door
toenemende vraag naar biomassa

Onderhoud aan gemeentelijk en particulier groen blijft
betaalbaar
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Vergisting met WKK op afstand (bij bijv. Vathorst)
Sterktes
Goede financiële en technische haalbaarheid
met SDE
Warmtevraag en het vergistingsproces kunnen
op verschillende locaties plaatsvinden

Zwaktes
Beschikbaarheid co-substraten

Geringe lokale impact bij biogas WKK
Hoog CO2 besparingspotentieel

Leveringsgarantie lager dan bij aardgas of groen gas
Samenwerking nodig tussen biogasproducent(en) en
afnemer
Noodzaak voor pijpleiding biogas

Kansen
In het buitengebied rondom Amersfoort is
voldoende mest en ruimte beschikbaar.
Meerdere biogasproducenten zouden kunnen
aansluiten op een biogasnet

Bedreigingen
Kosten co-substraten

Certificering voor toekenning CO2-credits aan de
biogasopwekker (gemeente Nijkerk) en de
biogasgebruiker (gemeente Amersfoort)

Vinden voor een locatie in verband met beperkingen in
ruimtelijke ordeningsbeleid en weerstand van
omwonenden

Eneco beheert het warmtenet in de wijk Vathorst
van Amersfoort. Eneco is geïnteresseerd in de
mogelijkheid om warmte op te wekken uit biogas

Kans op toekenning van SDE is < 50%

Transportbewegingen buitengebied

vergisting waarbij biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas
Sterktes
Zwaktes
Groen gas is universeel toepasbaar
Transportbewegingen over boerderijen
Groengasnetwerk stimuleert biogasproducenten. Regelgeving omtrent beheer en SDE subsidie nog
Meer productie uit huidige mesthoeveelheden.
onvoldoende uitgewerkt
Groen gas kan nu reeds aantrekkelijk verhandeld
worden met certificaten.

Gasproducenten zullen voorkeur geven aan inzetten
van biogas in WKK omdat dit meer oplevert
Groen gas hub pas rendabel bij socialisering van
investeringskosten en (deels) opwerkingskosten en bij
voldoende zeer hoog aanbod van biogas. Hoge
organisatiegraad vereist.

Kansen

In het buitengebied van Utrecht is veel mest en
ander vergistingsmateriaal beschikbaar

Bedreigingen
Vinden voor een locatie in verband met beperkingen in
ruimtelijke ordeningsbeleid en weerstand van
omwonenden
Kansen op toekenning van SDE (indien aangepast)
naar verwachting lager dan 100%.
Wegvallen van support overheidspartijen voor het
dragen van de kosten.
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Inzet van pyrolyse olie in warmteketels
Sterktes
Zwaktes
Toepassing mogelijk in dual fuel ketels
Toepassing van een stoffilter is waarschijnlijk
noodzakelijk.
Eenvoudig in te passen qua ruimte
Energielevering verzekerd door co-verbranding
aardgas
Geen voorbewerking biomassa op locatie meer
nodig
Kansen
Eerste pyrolyse olie fabrikant gaat in 2012 in
bedrijf

Olie is relatief duur en pas vanaf 2012 beschikbaar.

Bedreigingen
Mogelijke prijsstijgingen in prijs door toenemende
vraag naar biomassa

Pyrolyse in ketel is interessant vanaf een
warmtevraag van ongeveer 300 kWth

Deze SWOT analyse leidt tot de volgende inzichten:
Verbrandingsinstallatie voor snoeihout:
 snoeihout dient bij voorkeur ingezet te worden in een regionale bio-WKK
centrale. Om voor de provincie en gemeente inzichtelijk te maken wat haar
bijdrage in de CO2-emissie reductie is, kan worden gewerkt met CO2-certificaten.
Vergisting met een WKK waarbij warmte lokaal wordt afgezet en elektriciteit wordt
teruggeleverd op het net:
 belangrijk is dat voldaan wordt aan de vereisten van de SDE en dat deze SDE
ook inderdaad wordt toegekend aan de producent van het biogas.
 belangrijk is een goede afstemming tussen biogasgebruiker en producent.
Leveringsgarantie kan verbeterd worden door meerdere biogasproducenten aan te
sluiten op een biogasnet.
Vergisting waarbij biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas
 de haalbaarheid van dit concept is afhankelijk van de SDE toekenning aan alle
vergistingsinstallaties.
 investeringskosten en deel exploitatiekosten van groen gas hub dienen gedragen
te worden door een gasnetbeheerder of de provincie.
Inzet van pyrolyse olie
 pyrolyse olie kan worden ingezet in een aangepaste ketel (nu) of WKK
(toekomst). Een voorwaarde is de bereidheid tot investeren in een nieuwe
ketelinstallatie met hogere installatie- en exploitatiekosten.
 inzet pas als productie loopt. De verwachting is dat de eerste pyrolyse fabriek in
Nederland op commerciële schaal in 2012 met de productie zal starten.
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9.1.1

Strategische overwegingen met betrekking tot realisatie
Voor de realisatie van de meest kansrijke mogelijkheden, zijn de volgende overwegingen
van belang:
- bij de inzet van snoeihout voor energieopwekking blijft de benodigde inzet van
gemeentelijke of provinciale overheid goeddeels beperkt tot het (bij)sturen van
bestaande stromen. Aanmoediging van kleinschalige houtverbrandingssystemen
wordt niet opportuun geacht.
- Bij de inzet van mest vanuit het buitengebied van Amersfoort ligt het
belangrijkste initiatief bij de biogasvragers zoals Eneco (Vathorst) en het
Hogeweg project (gemeente met woningbouwcoöperatie). Bij de realisatie van
biogasnetwerken, met name wanneer meerdere energieproducenten zich zouden
kunnen of moeten aansluiten, is overheidsinterventie vanuit netwerkbeheerders,
provincie of gemeente gewenst.
- Voor de exploitatie van biogas WKK’s of pyrolyse olie gestookte energieeenheden, zou, voor zover dit niet reeds onder de hoede van Eneco valt, een rol
gespeeld kunnen worden door een nieuw op te richten duurzaam energiebedrijf
(zie box).
Duurzaam energiebedrijf (bron: Carbon Solutions rapport Hogeweg)
Traditioneel zijn realisatie en instandhouding van het energiesysteem uitbesteed aan een energiebedrijf.
Hierbij kunnen in de aanbesteding tot op zekere hoogte eisen worden gesteld aan de mate van
duurzaamheid. Investering- en exploitatierisico’s, als ook de opbrengsten liggen bij deze derde partij. Er
is geen zeggenschap vanuit lokale partijen. Er is geen grip op de energielasten, en overwinsten uit het
energiesysteem kunnen niet worden aangewend voor verdere verduurzaming.
Een alternatief (en nieuwe trend) is het lokale duurzame energiebedrijf4, waarbij woningcorporaties(s),
ontwikkelaar(s) en/of gemeente als aandeelhouder participeren in het bedrijf dat het energiesysteem
realiseert, in stand houdt en exploiteert. Partijen kunnen dan een zo duurzaam mogelijk systeem
realiseren, grip houden op de energiekosten van gebruikers en zeggenschap & controle te houden op de
lokale energievoorziening.
Vanwege een positief maatschappelijk rendement (in termen van belasting voor het milieu en effecten op
de lokale omgeving) accepteren gemeenten, woningcorporaties en andere lokale partijen een lager
financieel rendement, en kunnen duurzame projecten eerder doorgang vinden5. Waarschijnlijke
(toekomstige) “overwinsten” kunnen later worden geherinvesteerd in de lokale gemeenschap. Op deze
wijze wordt de duurzaamheid van een gebied in de tijd steeds verder verhoogd. Dit heeft twee voordelen:

4

Veelgenoemde doelstellingen van het duurzame energiebedrijf zijn duurzaam en klantvriendelijk beheer van het

duurzame energienetwerk, investeren in en ontwikkelen van (innovatieve) duurzame energienetwerken en/of –
maatregelen in of buiten het gebied zodra deze economisch opportuun zijn. Winsten uit het duurzame energiebedrijf
worden via een “revolving fund” geherinvesteerd in nieuwe lokale energieprojecten.
5

Op veel locaties blijkt dat traditionele energiebedrijven dit niet voor elkaar krijgen, bijvoorbeeld omdat

aandeelhouders hiervoor geen groen licht geven of te hoge eisen stellen aan risico en rendement. Kansen worden
hierdoor niet gepakt en projecten belanden in een vroegtijdig stadium in de ijskast.
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Ervaring laat zien dat de structuur van het duurzame energiebedrijf zo moet worden ingericht, dat ruimte
wordt geboden aan verschillende typen partners met elk hun eigen competenties en belangen, zonder dat
een partij een te hoog risico ervaart voor zijn activiteiten (en daarvoor een hoger rendement eist) en een
goede uitvoering dreigt te frustreren. Door het samenwerkingsverband goed in te richten kunnen risico’s
zo veel mogelijk worden gereduceerd.
Wanneer een eigen energiebedrijf:
Een analyse van de motieven van lokale partijen om te participeren in een lokaal duurzaam
energiebedrijf laat de volgende beweegredenen zien:


Grip hebben op de totale woonlasten van de bewoners.



Zo duurzaam mogelijk energiesysteem in het gebied.



Mitigeren van de dreiging van sterk stijgende energiekosten.



Aanwenden van overwinsten uit het energiesysteem voor verdere verduurzaming van de
energievoorziening via een “revolving fund”.

9.1.2

Locaties bio-energiecentrale
Bij de locatiekeuzes voor de bio-energie-installaties gaat het om de volgende zaken:
- Het is niet nodig om een locatie voor een houtgestookte installatie aan te wijzen
in de gemeente. Smink had ooit interesse in een houtgestookte vergasser, deze
interesse bestaat niet meer. Het is beter om aan te haken bij bestaande of
geplande regionale houtgestookte bio-wkks. Een vergelijkbare situatie doet zich
reeds voor bij de inzet van afvalhout en GFT.
- Voor de aanwending van hoogwaardige biobrandstoffen als biogas en pyrolyse
olie kan het beste gekozen worden voor bestaande of al geplande energieinstallatie in de bebouwde kom. Bijvoorbeeld in het Hogeweg project en bij de
Vathorst stadsverwarmingscentrale.
- Vergistingsinstallaties voor de levering van biogas zouden hun plaats moeten
krijgen in de agrarische gebieden in de gemeenten rondom Amersfoort, zoals
Nijkerk en Leusden. Bij voorkeur geclusterd.
- Gezien de benodigde schaalgrootte wordt het niet opportuun geacht om in of
rondom Amersfoort zelf een commerciële pyrolyse fabriek te bouwen.
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10

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Biomassastromen
1. In Amersfoort en omstreken komen jaarlijks grote hoeveelheden
biomassa vrij die beschikbaar gemaakt kunnen worden voor de
opwekking van duurzame energie. De belangrijkste stromen zijn bouwen sloophout, GFT, snoeihout van onderhoud aan particulier en openbaar
groen, mest, bermgras en slootmaaisel en rioolslib.
2. GFT en bouw- en sloophout worden al voor de opwekking van
duurzame energie ingezet. GFT wordt sinds kort vergist bij de VAR in
Wilp, een verwerking die mede is gekozen vanwege zijn zeer hoge score
met betrekking tot de terugdringing van broeikasgassen. Bouw- en
sloophout vindt goeddeels zijn weg richting één van de Bhoutverbrandingsinstallaties die in de laatste jaren gebouwd zijn in onder
meer Hengelo en Goor, waar het materiaal met moderne
hoogrendementsinstallaties wordt ingezet voor de productie van groene
stroom.
3. Snoeihout wordt grotendeels lokaal gecomposteerd. De snoeihoutverwerker is vrijgelaten in het vinden van de uiteindelijke bestemming
van het materiaal.
4. Bermgras- en slootmaaisel, voor zover het niet achterblijft in het
landschap, wordt lokaal gecomposteerd. Andere verwerkingsmethoden,
zoals vergisting of thermische conversie, worden in Nederland amper
toegepast vanwege de vaak gebrekkige kwaliteit en de onregelmatige
aanvoer van het materiaal.
5. Mest, zoals dat vrijkomt bij agrarische bedrijven, wordt voor een beperkt
deel lokaal uitgereden over het land en voor het overige deel in
Flevoland of de Noordelijke provincies. Veel grootschalige agrarische
bedrijvigheid kent Amersfoort en omgeving niet, met uitzondering tot
het gebied ten noordoosten van de nieuwe wijk Vathorst, waar de
gemeente Nijkerk (Gelderland) ligt. De dierentuin produceert een
hoeveelheid mest, die vergeleken met een gemiddeld agrarisch
veebedrijf, zeer klein is.
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Figuur 23 WKK Vathorst

6. Een grote hoeveelheid organisch materiaal komt in zeer verdunde vorm
beschikbaar bij de rioolzuiveringsinstallatie in Amersfoort. Het
waterschap is bezig met plannen om deze stromen in de toekomst aan te
wenden voor de productie van duurzame energie volgens het concept
van de Energiefabriek. Dit concept wordt samen met andere
waterschappen ontwikkeld. De hoeveelheid duurzame energie zal naar
verwachting voor de zuiveringsinstallatie in ieder geval voldoende zijn
om in haar eigen behoefte te voorzien (en wellicht meer).
7. Naast de lokaal beschikbare biomassastromen bestaan ook biomassastromen die elders reeds een voorbewerking hebben ondergaan en
beschikbaar zijn op de markt. Ook deze biomassastromen kunnen
inzetbaar zijn voor lokale energieopwekking. Dit zijn, onder meer:
- olie uit hout, gemaakt door het pyrolyseren van hout;
- houtsnippers of houtpellets
Energievraag
8. Net als in elke andere gemeente in Nederland, wordt de energievraag
goeddeels gedekt door aardgas en elektriciteit uit het landelijke net. De
vergroening van het aardgasnet door inzet van biomassa, staat in
Nederland nog in de kinderschoenen. Groen gas wordt slechts op zeer
beperkte schaal geproduceerd. Vergroening van het elektriciteitsnet is
verder gevorderd, maar nog steeds beneden de 10%.
9. Onlangs is het een eerste aardgastankstation in Amersfoort geopend, dit
biedt mogelijkheden voor vergroening van de transportbrandstof.
10. In Amersfoort zijn een aantal locaties met een geconcentreerde
warmtevraag die in beschouwing genomen zouden kunnen of moeten
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worden voor vervanging van hun huidige energie-installatie door een
bio-energiesysteem. Dit betreffen allen plekken met een hoge, vaak zelfs
continue warmtevraag. De belangrijkste zijn:
- het bestaande openbare zwembad Hoogland en het nieuwe geplande
zwembad Hogeweg (met omringende bebouwing)
- de warmtekrachtcentrale van Eneco in Vathorst
- het nieuwe ziekenhuis Meander aan de Maatweg
Voorts zijn er nog een tweetal kleine zwembaden en een aantal
verzorgingshuizen waarvan de warmtevraag nog moet worden vastgesteld.
Energie-intensieve bedrijven zijn voor zover bekend, niet aanwezig in
Amersfoort.

Combinaties
11. In het rapport is verder een overzicht gegeven van de belangrijkste
warmtevragers. Deze vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling
van bio-energieprojecten. Op basis van de beschikbare
biomassastromen, de belangrijkste warmtevragers en de beschikbare
technologieën, zijn een aantal biomassatechnologiecombinaties (BTC’s)
geïdentificeerd. Hierbij is tevens gekeken naar mogelijke aansluiting bij
lopende initiatieven die ook in beeld zijn gebracht. De
bioenergiecombinaties met grootste kans op succes zijn vervolgens
doorgerekend en geëvalueerd op hun sterktes en zwaktes in een SWOT
analyse.
12. Voor Amersfoort blijken de volgende combinaties het meest interessant.
De combinaties maken met name gebruik van hoogwaardige
biobrandstoffen en zijn geselecteerd op basis van hun goede aansluiting
bij bestaande infrastructuur en de maximalisering van hun klimaateffect.
a) inzet van mest en ander organisch vergistingsmateriaal uit de
omgeving voor opwekking van biogas. Aanwending van biogas voor
speciaal daarvoor toegeruste warmtekrachtmotoren ten behoeve van
de Eneco of Hogeweg wijkverwarmingsinstallatie. Dit zal een
vervanging van één of meer van de huidige machines betekenen. Het
gaat hierbij om ruwe biogas zonder opwerking tot aardgaskwaliteit.
b) inzet van pyrolyse olie voor back-up of pieklast ketels voor
wijkverwarming, zwembaden, ziekenhuis of vergelijkbare instelling
met grote warmtevraag.
c) gerichte sturing tot opwerking van snoeihout tot biobrandstof dat
ingezet wordt in een efficiënte warmtekrachtcentrale op een zo kort
mogelijke afstand van Amersfoort. Hiermee wordt een ze hoog
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mogelijke reductie beoogd van de uitstoot van broeikasgassen. Dit
geldt zowel voor het snoeihout dat als afval vrijkomt op het
afvalbrengstation als voor het groenafval dat vrijkomt bij
landschapsonderhoud en bomensnoei. De keuze voor grootschalige
inzet van hout op regionaal niveau boven kleinschalige toepassing
levert lagere (fijn)stof emissie op.
Keuze voor bepaalde combinaties, betekent tevens het afzien of
beperken van andere mogelijkheden. Zo betekent de gerichte inzet van
houtachtige biomassa voor een warmtekrachtcentrale in de buurt het
afzien van de ontwikkeling van kleinschalige houtkachels in
Amersfoort.
Voor wat betreft invoeding van groen gas op het aardgasnet: deze
optie kan een belangrijke optie zijn in de toekomst. In de financiële
berekeningen blijkt de optie echter pas interessant als gecombineerde
warmtekracht opwekking niet mogelijk blijkt èn als biogas op grote
schaal geproduceerd kan worden. Het invoeden van biogas in het
gasnet gaat gepaard met veel hogere investerings- en exploitatiekosten
dan bij de gecombineerde opwekking van electriciteit en warmte. Om
voldoende capaciteit te krijgen is de bundeling van initiatieven uit de
agrarische sector, uit de waterzuivering en uit de sector die belast is
met de verwerking van organische reststoffen, noodzakelijk.
Geografische schets
In onderstaande figuur zijn de belangrijkste conclusies geprojecteerd voor de
biomassastromen en hun toepassingen in en rondom Amersfoort.

Figuur 24. Bioenergieroutes voor Amersfoort
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Korte verklaring:
- eerste basisprincipe is dat voor elke biomassastroom de route is gekozen met
het hoogste financiële en milieurendement;
- tweede basisprincipe is dat voor energievragende objecten steeds die
biomassastroom is geselecteerd die het beste inpasbaar is;
- de rondjes geven mogelijke vergistingsinstallaties weer in het buitengebied
voor de levering van biogas aan Vathorst en Hogeweg, alsmede
vergistingsinstallaties rondom Amersfoort op diverse organische stromen
voor invoeding in het net, alsmede de bestaande GFT vergister in Wilp waar
groene stroom wordt opgewekt. Het gaat hierbij om mest, covergistingsmateriaal en andere organische (groen)stromen die vergist kunnen
worden.
- de vierkantjes geven de bio-energiecentrales weer waar hout, pyrolyse olie of
biogas wordt of kan worden aangewend voor elektriciteit en
warmteproductie.
- de bliksemschichten geven de plaatsen weer waar groene stroom wordt of
kan worden opgewekt uit biomassa uit Amersfoort.
Aanbevelingen
1. De combinaties met hun specifieke toepassingen moeten verder
uitgewerkt worden. In deze studie is een aanzet gegeven. Op een aantal
punten is nader onderzoek gewenst, waaronder de vergisting van
groenafval bij composteerders, slibvergisting bij RWZI’s en bio-energie
toepassingen bij een aantal grote warmtegebruikers.
2. Voorstel is dat er een acceleratieteam bio-energie wordt samengesteld
met daarin de meest betrokken partijen, waarin de gemeente de leiding
neemt.
3. Concreet wordt het volgende stappenplan voorgesteld.
acceleratieteam zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Het



nadere strategievorming en –acceptatie door betrokken partijen.
Inclusief Smink, Eneco, Hogeweg partijen, Waterschap, het nieuwe
ziekenhuis en de grote verzorgingshuizen. Organiseren van
bilaterale gespreken, gevolgd door een of meerdere bijeenkomsten
op basis van een geaccepteerde organisatie methodiek onder leiding
van een ervaren moderator. Aandacht voor het concept van een
duurzaam energiebedrijf voor Amersfoort.



uitwerken van de onderdelen (i-iii en evt groen gas invoeden) en
eventueel andere zoals die zijn voortgekomen uit de strategiesessie
met de betrokken partijen.
Hierbij zijn de volgende acties relevant:
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o

ondersteunen van het biogasproject dat ontwikkeld wordt
voor Vathorst en polsen van de interesse van agrariërs voor
het leveren van biogas voor het Hogeweg project.

o

bieden van een helpende hand aan initiatiefnemers.
Mochten zich geen initiatiefnemers aandienen, dan dient de
gemeente of de provincie zelf te overwegen om als
initiatiefnemer op te treden. Dit kan in de vorm van het
genoemde duurzame energiebedrijf (DE bedrijf)
plaatsvinden.

o

plannen die ontwikkeld zijn voor een duurzame
energievoorziening voor onder meer, het Hogeweg project
met het nieuwe zwembad en nieuwe ziekenhuis uitbreiden
met bio-energieopties zodat een goede afweging gemaakt
kan
worden.
Financiële
ondersteuning
van
haalbaarheidsstudies overwegen.

o

vergroten van snoeihout volumes richting bio-energie door
het aanpassen van groenbestekken. Aansluiten bij
veelbelovende initiatieven voor landschapsonderhoud. Ook
zou groenscheiding op het afvalbrengstation(s) kunnen
worden overwogen om kosten te besparen en tegelijkertijd
ervoor zorg te dragen dat meer biomassa wordt omgezet in
duurzame energie.

o

maken van goede afspraken over de verdeling van credits
met betrekking tot klimaatresultaten. Dit is van belang bij
(a) het ter beschikking stellen van biomassa voor
energiesystemen buiten Amersfoort, of buiten de provincie
Utrecht en bij (b) het accepteren van biomassa/ biogas van
buiten de gemeente of provincie voor het verduurzamen van
lokale energiesystemen. Dit zou goed kunnen in de vorm
van certificaten waarbij de ene lokale overheid credits gunt
aan de andere voor zijn diensten of andere prestaties.

In Tabel 25 wordt teruggekomen op de vragen zoals die zijn geformuleerd door de
gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht in de offerte aanvraag.
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Tabel 25 Studieresultaten versus oorspronkelijke vragen
Item
Het aanbod van biomassa in Amersfoort en regio

Antwoorden en referenties
Een overzicht van het aanbod aan biomassa staat in
de figuren 9, 10 en 11.
Voor belangrijke conclusies ten aanzien van de
inzetbaarheid van de stromen staan in de conclusies
1 t/m 7.

Kansen voor bio-energie

Belangrijkste kansen voor de gemeente Amersfoort:
- inzet van mest uit de omgeving voor opwekking van
biogas. Aanwending in Vathorst of Hogeweg
wijkverwarmingsinstallatie. Het gaat hierbij om ruwe
biogas zonder opwerking tot aardgaskwaliteit.
- inzet van pyrolyse olie voor back-up of pieklast
ketels voor wijkverwarming, zwembaden, ziekenhuis
of vergelijkbare instelling met grote warmtevraag.
- inzet van snoeihout in een efficiënte
warmtekrachtcentrale op een zo kort mogelijke
afstand van Amersfoort.
- indien warmte niet afgezet kan worden en mits
voldoende andere potentiële biogasproducenten
aanwezig zijn voor voldoende schaalgrootte, kan
groengasproductie worden overwogen met invoeding
op het openbare net.

De locale warmtevraag

In Amersfoort zijn een aantal locaties met een
geconcentreerde warmtevraag die in beschouwing
genomen zouden kunnen of moeten worden voor
vervanging van hun huidige energie-installatie door
een bio-energiesysteem. Dit betreffen allen plekken
met een hoge, vaak zelfs continue warmtevraag. De
belangrijksten zijn:
het bestaande openbare zwembad
Hoogland en het nieuwe geplande
zwembad Hogeweg (met omringende
bebouwing)
de warmtekrachtcentrale van Eneco in
Vathorst
het nieuwe ziekenhuis Meander aan de
Maatweg
een tweetal zwembaden met een
onbekende warmtevraag en een aantal
verzorgingshuizen waarvan de
warmtevraag nog moet worden
vastgesteld.
Energie-intensieve bedrijven zijn voor zover bekend,
niet aanwezig in Amersfoort.

62

Een expliciet oordeel over de locatie van
opwekking van bio-energie.

De keuze tussen directe levering aan specifieke
locale warmtevragers en aansluiting op het net van
de locale netbeheerder.

De absolute bijdrage die bio-energie kan leveren
aan de CO2-doelstelling van Amersfoort (CO2neutraal per 2030)

Ten aanzien van de locaties:
-

Het is niet nodig om een locatie voor een
snoeihoutgestookte installatie aan te wijzen
in de gemeente. Smink had ooit interesse
in het installeren van een houtgestookte
vergasser, maar deze interesse bestaat
niet meer. Het is beter om aan te haken bij
regionale houtgestookte bio-wkks. Dit geldt
in gelijke mate voor de inzet van afvalhout
en GFT (gebeurd al).

-

Voor de aanwending van hoogwaardige
biobrandstoffen als biogas en pyrolyse olie
kan het beste gekozen worden voor
bestaande of al geplande energieinstallaties in de bebouwde kom.
Bijvoorbeeld in het Hogeweg project en bij
de Vathorst stadsverwarmingscentrale.

-

Vergistingsinstallaties voor de levering van
biogas zouden hun plaats moeten krijgen in
de agrarische gebieden in de gemeenten
rondom Amersfoort, zoals Nijkerk en
Leusden.

-

Gezien de benodigde schaalgrootte wordt
het niet opportuun geacht om in of rondom
Amersfoort zelf een commerciële pyrolyse
fabriek te bouwen.


Biogas afkomstig van vergisting is optimaal in te
zetten in WKK's met afzet van warmte en elektriciteit,
in de Hogewegzone en in de wijk Vathorst, waar
reeds warmtenetten gepland zijn of al zijn
gerealiseerd. Het opwaarderen van biogas naar
groen gas gaat met hoge kosten gepaard en behoeft
samenwerking tussen voldoende partijen om gebruik
te maken van schaalvoordelen.
Ruw geschat op een jaarlijkse CO2-emissie reductie
11.000 ton CO2 . Een deel hiervan wordt reeds
bespaard door de inzet van afvalhout en GFT in bioenergiecentrales.
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Het aanbod van biomassa betreft, een inschatting
van de grootte van de regio waarbij Amersfoort
een centrale positie inneemt en de biomassa nog
kosteneffectief in te zetten is.

-

Knip- en snoeihout van particulieren:
regionaal inzetten binnen 50 km.

-

Hout van landschapsbeheerders: regionaal
inzetten binnen 50 km.

-

A- en B-hout van particulieren: inzetten in
speciale afvalhoutcentrale in Nederland
met hoog rendement

-

A- en B-hout van gemeenten en bedrijven:
inzetten in speciale afvalhoutcentrale in
Nederland met hoog rendement.

-

Sloot- en dijkmaaisel: Aansluiten bij het
vergistingsinitiatief van de waterschappen.
Via een samenwerkingsverband van
meerdere waterschappen verwerken.

-

GFT: Wordt reeds duurzaam verwerkt op
afstand (>50 km)

-

Dunne mest: Lokaal inzetten in een
biovergister binnen een straal van 10 km.
Vergister op afstand van Amersfoort < 5
km.
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