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1 Inleiding

1.1 Introductie
Lokale winning van duurzame energie uit biomassa is aan een opmars
begonnen. De afgelopen jaren is het aantal projecten sterk aan het stijgen.
De publicatie die voor u ligt, wil gemeenten laten zien wat er medio 2009
inmiddels is bereikt en wat u daarvan kunt leren. De ervaring is dat bioenergieprojecten de nodige inspanning vergen, maar ook mooie winsten
laten zien in termen van duurzame energie, CO2-reductie en kosten
besparing. Wie volgt?
Fossiele energie raakt op. Het klimaat verandert. Er is dan ook nog
steeds alle aanleiding voor het terugdringen van ons energiegebruik
en het stimuleren van duurzame energie. In het recente verleden
hebben gemeenten en Rijk afspraken gemaakt over het klimaat
beleid. Deze afspraken zijn destijds vastgelegd in het Bestuurlijk
Akkoord Nieuwe Stijl (BANS). Met ondersteuning van BANS hebben
veel gemeenten een klimaatplan opgesteld. Plannen op het gebied
van wind-, zonne- en bio-energie maken daar altijd onderdeel van
uit. De ideeën hiervoor waren meestal gebaseerd op een Duurzame
Energiescan.

1.2 Van nationaal naar lokaal
De uitvoering van het duurzame energiebeleid bleek voor veel
gemeenten een weerbarstige praktijk. Windenergie stuitte nogal
eens op bezwaren van burgers, zonne-energie bleek te duur en
bio-energie kostte veel moeite. De tijden beginnen echter te
veranderen, zeker op het gebied van bio-energie. De afgelopen
jaren zijn heel wat bio-energieprojecten, na het nemen van de
nodige hindernissen, daadwerkelijk tot stand gekomen. Het zijn
langzamerhand ook echte successen geworden. In 2007 hebben
Rijk en gemeenten een nieuw klimaatakkoord gesloten. Op basis
hiervan ondersteunt het Rijk nu projecten van gemeenten die
bijdragen aan een structurele vermindering van de emissie van
broeikasgassen. Dit is vastgelegd in de regeling Stimulering Lokale
Klimaatinitiatieven (SLOK), die zal lopen tot en met 2011. Onder de
projecten die SLOK financieel ondersteunt, behoren grootschalige
en collectieve duurzame-energieprojecten. Bio-energieprojecten
maken daarvan ook onderdeel uit.

1.3 Bio-energie
Bij gemeenten komt biomassa vrij in de vorm van:
• gft-afval dat gescheiden wordt ingezameld;
• groenafval uit het groenonderhoud;
• afvalhout dat burgers aanleveren op de milieustraat.

Afhankelijk van de samenstelling en het vochtgehalte kunnen deze
vormen van biomassa worden omgezet in elektriciteit, warmte
en/of biobrandstoffen. Dit levert emissiereductie van CO2 op,
omdat planten en bomen tijdens hun groei CO2 opnemen uit de
lucht. Hierbij kijkt men dus naar de hele cyclus van planten en
bomen, op de relatief korte termijn. Fossiele brandstoffen zijn ook
ontstaan uit organisch materiaal, maar miljoenen jaren terug. Deze
worden niet als biomassa beschouwd omdat verbranding juist wel
bijdraagt aan klimaatverandering. Er zijn verschillende technieken
om energie te winnen uit biomassa, die in het volgende hoofdstuk
nader worden toegelicht.

1.4 Bio-energie in gemeenten
Gezien de grote stromen biomassa die in gemeenten vrijkomen,
zijn zij bij uitstek een partij die het initiatief zou moeten nemen
voor de energiewinning eruit. Gemeenten hebben bovendien vaak
zeggenschap over hele stromen of delen ervan. Een extra reden dat
gemeenten zich met bio-energie zouden moeten bemoeien, is dat
lokale verwerking van biomassa tot het minste transport leidt.
Dat zorgt voor een extra CO2-emissiebeperking. Er bestaan tal van
aangrijpingspunten voor lokale initiatieven op het gebied van
bio-energie:

Gft-afval
• Gemeenten kunnen bij het aanbesteden van de gft-verwerking
stimulansen inbouwen voor energiewinning. De komende jaren
lopen veel verwerkingscontracten af. Dat biedt kansen voor wie
tijdig start met duurzaam aanbesteden.
• Gemeenten kunnen een rol spelen bij het vinden van afzet
mogelijkheden voor biogas uit gft-afval, hetzij voor de warmte
die vrijkomt bij de productie van elektriciteit, hetzij voor gas dat
wordt opgewerkt tot transportbrandstof of de realisatie van een
invoerpunt voor groen gas op het aardgasnet.
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En nu aan de slag!

Groenafval
• Gemeenten kunnen een inzamelingsstructuur voor snoeihout
opzetten/uitbreiden en energiewinning uit deze stroom
stimuleren. Hierbij is samenwerking mogelijk met andere
gemeenten. Er kan ook worden samengewerkt met private
partijen, zoals fruittelers, hoveniersbedrijven en beheerders van
natuurterreinen.
• Energiewinning uit groenafval kan worden gestimuleerd door het
duurzaam aanbesteden van de verwerking van de verschillende
deelstromen.
• Gemeenten kunnen de komst van een bio-energiecentrale
faciliteren. Aangrijpingspunten zijn locatiekeuze, vergunning
verlening, bestemmingsplannen en levering van houtachtig
groenmateriaal.
• Gemeenten kunnen een rol spelen bij het vinden van oplossingen
voor de afzet van warmte van bio-energiecentrales, bijvoorbeeld
aan een nieuwe woonwijk, een nieuw bedrijventerrein, een
zwembad of zorginstellingen.

Afvalhout
• Gemeenten kunnen private partijen, met name houtverwerkende
bedrijven, ondersteunen bij de realisatie van een verbrandings
installatie die afvalhout omzet in energie. Aangrijpingspunten
zijn locatiekeuze, vergunningverlening en bestemmingsplannen.
• Vervolgens kunnen ze zelf afvalhout aanleveren vanaf de milieu
straat.

Goed opgezette bio-energieprojecten zorgen niet alleen voor
CO2-emissiereductie. Ze kunnen ook bijdragen aan lagere kosten
voor de verwerking van afval. In een aantal gevallen bestaat de
mogelijkheid om een bio-energieproject te koppelen aan
landschapsonderhoud en revitalisatie van het platteland. Die
voordelen kunt u niet laten liggen.
Er bestaan nu bovendien ondersteuningsmogelijkheden voor u
als overheid en voor het bedrijfsleven als investeerder en uitvoerder
van bio-energieprojecten. Alle gelegenheid, voor u als gemeente,
om met hernieuwd elan aan de slag te gaan met energiewinning
uit biomassa!

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk gaan we eerst in op verschillende
technieken die relevant zijn voor de energiewinning uit biomassa.
Vervolgens komen de drie grote stromen aan bod waaruit
gemeenten energie kunnen laten winnen: gft-afval, groenafval
en afvalhout. Bij elk van die stromen laat de publicatie zien wat
mogelijk is op het gebied van inzameling, verwerking en benutting,
en welke initiatieven nodig zijn om tot realisatie van plannen te
komen. Daarbij wordt tevens de belangrijkste achtergrondinformatie
gegeven die nodig is om keuzes te maken. Door de brochure heen
vindt u tal van voorbeelden van projecten en initiatieven uit
gemeenten die u reeds zijn voorgegaan. Laat u inspireren!

Bermgras
In principe is het mogelijk om energie te winnen uit bermgras.
Het vochtgehalte van dit materiaal is doorgaans echter hoog.
Daarnaast is bermgras vaak sterk vervuild, onder andere door
uitlaatgassen, en bevat het veel zand en zwerfvuil. In het verleden
zijn verschillende proeven gedaan met covergisting van bermgras,
samen met andere organische afvalstromen. Deze proeven
leverden steeds onvoldoende resultaat op. De energieopbrengst
was beperkt en het digestaat van de vergisting was te vervuild om
als meststof over het land te mogen worden uitgereden. In juni
2009 zijn de provincie Groningen en de gemeente Ten Boer, met
ondersteuning van kennisinstituut Alterra uit Wageningen, een
nieuwe proef gestart die mogelijk nieuwe inzichten oplevert.
Er wordt ook wel gedacht aan de toepassing van bermgras als
energiedrager voor pyrolyse of als groene grondstof voor bio
raffinage. Vanwege de vele onzekerheden anno 2009 wordt
energiewinning uit bermgras verder niet in deze publicatie
uitgewerkt. Het kan wel verstandig zijn om ontwikkelingen op
dit gebied te volgen.
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Gemeente Zeewolde schept randvoorwaarden
voor bio-energie in nieuwbouwwijk
Voordat de gemeente Zeewolde begon met de ontwikkeling van de
nieuwbouwlocatie Polderwijk, legde de gemeenteraad een scherpe
energie-eis vast. In aansluiting daarop werd een energievisie o
 pgesteld.
Hieruit kwam houtverbranding als meest interessante optie naar
voren. Een haalbaarheidsstudie maakte vervolgens duidelijk dat
houtverbranding ook technisch en economisch goed mogelijk was.
Een marktscan liet zien dat er voldoende aanbieders voor zo’n systeem
zouden zijn.
Na een collegewisseling ging de aanbesteding van start. Daarbij verviel
de eis van biomassabenutting, die het voorgaande college had willen
stellen. Desondanks won energiebedrijf Essent Warmte de
aanbesteding met een oplossing waarin gebruik wordt gemaakt van
biomassa.
De verandering is dat nu mest wordt vergist, in plaats van hout
verbrand. Dit vergisten van mest gebeurt nu op een boerderij, drie
kilometer van de woonwijk vandaan. Tussen de boerderij en de wijk
ligt een biogasleiding. Aan de rand van de wijk staat een warmtekrachteenheid die het biogas omzet in groene stroom en warmte.

Dit hele systeem is eigendom van de boer in kwestie. Essent neemt van
hem de warmte af en verkoopt deze door aan de bewoners. Het project
is eind 2008 van start gegaan.
Volgens de gemeente Zeewolde laat het project zien dat het loont om
in een vroeg stadium een energie-eis voor een nieuwbouwwijk vast te
leggen in een raadsbesluit. Die eis is ook daadwerkelijk gehaald. In het
planvormingsproces moet er veel aandacht zijn voor het toedelen van
verantwoordelijkheden en het regelen van juridische aspecten,
bijvoorbeeld van de warmtelevering. Flexibiliteit is in het hele proces
van belang, omdat vooraf moeilijk is te voorspellen wat tussentijds
allemaal kan gebeuren. Voor de effectiviteit van de communicatie met
de burger was het van groot belang dat het nieuwe, duurzame
warmtesysteem tot lagere woonlasten leidt.
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Drentse bussen gaan rijden op
groen gas
Groen gas is vergelijkbaar met groene stroom. Voor elke kubieke meter gas die men verbruikt, wordt ergens
anders een kubieke meter gas gewonnen uit een duurzame bron, zoals gft-afval. Omdat de provincie Drenthe
merkte dat de markt voor groen gas moeilijk op gang komt, heeft ze in september 2008 besloten dat een groot
deel van de Drentse bussen op dit product gaat rijden. Dat wordt vastgelegd in de voorwaarden voor de nieuwe
aanbestedingsperiode van het Drentse busvervoer, die eind 2009 begint.
Voor de extra kosten van aanschaf van gasbussen, de gastankstations en het groene gas, reserveert de provincie
tot en met 2017 een bedrag van bijna 10 miljoen euro. Landelijke en Europese subsidies moeten dit bedrag
omlaag brengen. Wanneer de volledige overstap naar groen gas is gerealiseerd, levert dat een CO2-reductie op
van 8.600 ton per jaar. Bovendien daalt de uitstoot van fijn stof en NOx flink ten opzichte van de huidige situatie.
Een bijkomend voordeel is dat gasbussen erg stil zijn.

Overijssel stimuleert
‘Rijden op gft’
Samen met afvalinzamelaar ROVA, afvalverwerker HVC en brandstoffenleverancier Salland Olie, werkt de
provincie Overijssel aan het project ‘Rijden op gft’. Hierin wordt de hele lijn gerealiseerd van inzameling van
gft-afval tot levering van biotransportbrandstof aan de pomp. ROVA zamelt al jarenlang gft-afval in.
Op zijn bedrijfslocatie op industrieterrein Hessenpoort in Zwolle gaat het nu, samen met HVC, een
gft-vergistingsinstallatie bouwen. Deze krijgt een verwerkingscapaciteit van 30.000 ton gft-afval per jaar.
Hieruit zal jaarlijks 3 miljoen m3 biogas en 12.000 ton hoogwaardige compost worden geproduceerd. Het biogas
zal, na opwerking, voor een deel worden ingezet als brandstof en voor een deel worden geleverd aan het gasnet
als groen gas. Gemeenten gaan dit inkopen in het kader van Duurzaam Inkopen. Salland Olie gaat voor het tanken
van biogas een vulstation neerzetten op industrieterrein Hessenpoort. De eerste afnemer wordt ROVA, dat
vijftien van zijn wagens laat rijden op biogas. Salland Olie zal ook biogas gaan leveren aan derden (bedrijven en
particulieren). De Provincie Overijssel heeft binnen het project een stimulerende rol en spant zich in voor het
verkrijgen en vergroten van draagvlak onder de bevolking.
Het project moet een CO2-emissiereductie opleveren van circa 4.500 ton per jaar. Het is de bedoeling dat de
bouw van de gft-vergister begin 2009 van start gaat.

8 | Stimulering lokale klimaattarieven | Inleiding

Groene stroom uit Wierdens snoeihout
In oktober 2008 is in de gemeente Wierden een proef gestart met de inzameling van snoeihout van particulieren.
Dit wordt geleverd aan Twence Afval en Energie in Hengelo, dat in zijn Biomassa Elektriciteits Centrale uit het
houtachtige materiaal groene stroom opwekt. Andere partners in het project zijn Landschap Overijssel en de
firma SEKO Bos- en Boomverzorging, Landschapsonderhoud en Groendienst. Om het burgers makkelijk te
maken, kunnen zij het snoeihout gratis afgeven bij het afvalbrengpunt. Is de hoeveelheid meer dan 10 kuub, dan
haalt de gemeente het kosteloos op. Men moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een goede
bereikbaarheid met de vrachtauto. Naar verwachting kan uit het Wierdense snoeihout stroom worden gemaakt
voor 1.500 à 2.500 huishoudens, afhankelijk van de uiteindelijke hoeveelheid ingezameld materiaal.
Ondanks de extra en gratis dienstverlening is het nieuwe systeem naar verwachting niet duurder dan de oude
inzameling en verwerking van snoeihout. In 2010 beoordeelt de gemeente, aan de hand van een milieu- en een
kosten/batenanalyse, of de proef zal worden voortgezet. Een consequentie van de nieuwe aanpak is dat de
gemeente Wierden niet langer toestaat dat snoeihout in de buitenlucht wordt verbrand. Dit is vastgelegd in een
beleidsregel. De enige uitzondering vormen de traditionele paasvuren. Daarvan mag elk dorp of buurtschap er
jaarlijks nog één houden. In 2008 telde de gemeente nog 32 paasvuren.
Meer informatie bij de gemeente Wierden, Loket Bouwen en Wonen,
telefoon: 0546 – 58 08 38, e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl.
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Gemeente Sittard ondersteunt Biomassa Energiecentrale
Eind 2005 werd in Sittard een bio-energiecentrale in gebruik
gesteld. Het was het resultaat van succesvolle samenwerking
tussen de gemeente Sittard-Geleen en een lokaal hoveniers
bedrijf. Na een brand, in 2007, is de centrale inmiddels weer
in gebruik. Het warmtenet waarop de centrale is aangesloten,
wordt uitgebreid.
In 2000 kwamen in Sittard twee initiatieven samen. De gemeente
wilde, in het kader van haar klimaatbeleid, aan de slag gaan met
bio-energie. Tegelijkertijd had een lokale hovenier het plan opgevat
om een bio-energiecentrale te gaan bouwen en exploiteren. Al snel
werd besloten om verder samen op te trekken. De gemeente heeft
de bouw van de bio-energiecentrale op veel manieren ondersteund.
Zo heeft ze het mogelijk gemaakt dat de centrale in de buurt is
gebouwd van een nieuwbouwwijk met ongeveer 1.100 woningen en
een bedrijfscomplex van een organisatie voor sociale werkvoor
ziening. Daaraan kon de centrale een groot deel van zijn warmte
kwijt. De gemeente heeft de bio-energiecentrale tevens bijgestaan in
het vergunningentraject met de provincie. Vanaf de ingebruikname,
eind 2005, zijn de gemeentelijke plantsoenendienst, de lokale sociale
werkvoorziening en het hoveniersbedrijf samen het grootste deel

van de benodigde brandstof voor de centrale gaan leveren (snoeihout en ander groenafval). Om ervoor te zorgen dat op elk moment
voldoende materiaal van goede kwaliteit voor energieomzetting
beschikbaar was, heeft de gemeentelijke plantsoenendienst haar
inzamelstructuur van snoeihout aangepast. In 2007 brandde de
bio-energiecentrale grotendeels af. Ruim een jaar later werd een
nieuwe installatie in gebruik genomen, die gebruik maakt van een
aangepaste technologie.
In de tussentijd werd het gemeentelijke groenafval geleverd aan
andere verwerkers. Voor de warmtelevering aan de woonwijk werd
de noodvoorziening ingezet. Inmiddels leveren al meer gemeenten
dan alleen Sittard-Geleen hun groenafval aan de bio-energiecentrale.
Deze wordt bovendien aangesloten op een groter warmtenet dat in
de regio wordt aangelegd, waarop ook bedrijven zoals DSM en
Maastricht Aachen Airport een aansluiting krijgen. De nieuwe
technologie van de centrale wordt door de initiatiefnemer van de
centrale ook breder op de markt gebracht.
Meer informatie bij de Biomassa Energiecentrale Sittard,
Monique Aarts, telefoon: 046 – 458 06 50, e-mail: info@besbv.nl
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2 Technieken om energie te
winnen uit biomassa
2.1 Inleiding
Energiewinning uit biomassa zal nooit een taak worden van
gemeenten zelf. Daar zijn marktpartijen voor. Het is echter wel
verstandig om enige kennis van de verschillende technieken te
hebben, om te kunnen begrijpen waarover bedrijven het hebben
en te kunnen beoordelen hoe bedrijfszeker of juist vernieuwend
hun ideeën zijn. Er zijn momenteel zes relevante technieken die u
moet kennen: drie voor de voorbewerking en drie voor de echte
omzetting van biomassa in energie. Een kort overzicht.

2.2 Omzettingstechnieken
Uit biomassa kan warmte, elektriciteit en/of biogas worden
gewonnen. Hiervoor bestaan de volgende technieken:

1. Verbranden
Verbranden is de bekendste techniek om energie te winnen uit
drogere, houtachtige stromen, met name houtige groenstromen en
afvalhout. Verbranden gebeurt in houtkachels of, veel grotere, bioenergiecentrales. De energie die vrijkomt bij bio-energiecentrales
kan rechtstreeks worden gebruikt voor warmteproductie of worden
omgezet in elektriciteit en warmte (warmtekrachtkoppeling).
Het aantal houtkachels en houtgestookte bio-energiecentrales in
Nederland neemt momenteel duidelijk toe. Bij de grotere projecten
zijn gemeenten vaak betrokken als leverancier van biomassa of als
afnemer van de warmte.

2. Vergisten
Vergisting is het omzetten van organisch materiaal met behulp van
bacteriën. Deze omzetting vindt plaats in een vochtige, zuurstofloze
en warme omgeving, waarbij biogas ontstaat. Dit kan na zuivering
(ontzwaveling) worden ingezet in een verwarmingsketel of in een
gasmotor, voor de productie van elektriciteit en warmte. Biogas kan
ook worden opgewerkt tot transportbrandstof of groen gas (aardgas).
Vergisting is vooral interessant voor nattere organische stromen,
zoals mest, afval uit de voedingsmiddelenindustrie en – voor wat
betreft gemeenten – gft-afval. Meestal worden combinaties van
stoffen vergist (covergisting). Dit levert een hoger procestechnisch
en economisch rendement op. Het eindproduct van vergisting,
het digestaat, wordt toegepast als meststof of na bewerking als
biobrandstof, afhankelijk van de gebruikte ingangstromen.
De eerste gft-vergister van ons land staat bij Orgaworld in Lelystad.
Sinds 2009 vergist ook VAR in Wilp (nabij Apeldoorn) gft-afval.
Verschillende andere initiatieven zijn in ontwikkeling.

3. Vergassen
Bij vergassing worden droge biomassastromen bij hoge temperatuur,
in een zuurstofloze omgeving, omgezet in synthetisch gas. Dat kan
vervolgens worden opgewerkt tot productiegas voor de chemische
industrie of tot brandergas.

2.3 Voorbehandelingstechnieken
Het kan verstandig zijn om biomassastromen eerst om te zetten in
een ander product, dat zich makkelijker laat omzetten in energie
dan het uitgangsmateriaal. Dan hebben we het over samengeperste
houtkorrels, olieachtige substanties of een soort steenkool.
Hiervoor bestaan de volgende technieken:

1. Pelletiseren
Bij pelletiseren worden droge houtachtige reststromen, zoals
zaagsel, voorbewerkte houtspaanders en voorbewerkt snoeihout,
onder hoge druk samengeperst in een matrijs. De geperste hout
korrels, oftewel pellets, hebben een doorsnee van circa 6 mm en
een lengte van 10 tot 20 mm. Pellets hebben een hoge verbrandings
waarde: 1,8 kilogram pellets komt overeen met ongeveer één liter
stookolie of 1 m3 aardgas. Ten opzichte van houtsnippers hebben
pellets voordelen als een betere (gelijkmatiger) brandbaarheid,
compactere opslag en betere vervoerbaarheid. Ze zijn toe te passen
in speciale kachels of kunnen worden meegestookt in kolen
centrales.

2. Pyrolyseren
Bij pyrolyse wordt biomassa verhit tot enkele honderden graden
Celsius. Dit gebeurt onder hoge druk, in afwezigheid van zuurstof.
In dit proces worden de koolstofmoleculen ‘gekraakt’ en ontstaat,
afhankelijk van de omstandigheden, biogas, bio-olie of bio-kool.
Deze producten kunnen worden aangewend voor de opwekking van
elektriciteit of bijvoorbeeld als vervangende brandstof voor stook
installaties. Mogelijke grondstoffen voor pyrolyse zijn bermgras en
gft-afval. Het bedrijf Bio Olie Nederland BV bouwt momenteel de
eerste flash pyrolysefabriek van Nederland, in Delfzijl, die pyrolyseolie gaat produceren.

3. Torreficeren
Torreficeren, of torreficatie, is een milde vorm van pyrolyse die
plaatsvindt bij 200 tot 300°C, waarbij een soort bio-houtskool
wordt gemaakt uit houtige stromen. Deze ‘groene steenkool’ is
vervolgens geschikt voor meestoken in kolencentrales of in
vergassings- en andere installaties voor de energiewinning uit
biomassa. In Nederland zijn er enkele concrete initiatieven op dit
gebied, onder andere van Stramproy Green Coal BV, POWOL Energy
systems en BO2GO.

De ontwikkeling naar stabiele installaties vordert gestaag en de
komende jaren wordt een grotere toepassing verwacht. Naast de
houtvergasser bij de Amercentrale zijn er enkele kleinschalige
vergassingsinstallaties in Nederland in bedrijf. Gemeentelijk
snoeihout kan, na droging en verkleining, direct worden ingezet
als grondstof.

12 | Stimulering lokale klimaattarieven | Technieken om energie te winnen uit biomassa

3 Gft-afval
3.1 Inleiding
Gft-afval is de grootste stroom biomassa die vrijkomt bij gemeenten
en in principe kan worden benut voor energiewinning. Er zijn ook
gemeenten die groente- en fruitafval ophalen separaat van het tuinafval en gemeenten die alleen nog tuinafval ophalen.
Gft-afval heeft een gemiddeld vochtpercentage van 60%. Het wordt
tot nu toe voornamelijk gecomposteerd. Toegepast in de land- en
tuinbouw, in plaats van veen, levert de inzet van gft-compost een
CO2-emissiereductie op van 60 kilogram per ton. Een nog verdere
milieuwinst is te bereiken door het gft-afval niet alleen te
composteren, maar eerst te vergisten. Hierbij komt biogas vrij.
Dit levert een extra CO2-emissiereductie op van 100 kilogram per
ton gft-afval. Als het biogas uit de gft-vergisting wordt omgezet in

elektriciteit en warmte, en alle warmte wordt daadwerkelijk benut,
dan stijgt de CO2-emissiereductie tot zelfs 375 kilogram per ton gftafval.
Vooral als gevolg van dit klimaateffect worden de laatste tijd steeds
meer initiatieven ontplooid op het gebied van vergisting. De
Vereniging Afvalbedrijven verwacht dat de verschillende composteer
inrichtingen in ons land de komende jaren vergistingsinstallaties
gaan neerzetten.

3.2 Het bevorderen van energieopwekking uit gft-afval
In Nederland is er nu een grotendeels dekkend systeem voor
inzameling en verwerking van gft-afval. Het belangrijkste is dat
deze in stand blijft en zo mogelijk wordt uitgebreid. De meeste
gemeenten hebben voor de verwerking van gft-afval langjarige
contracten afgesloten. Veel daarvan lopen in de komende jaren
af. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe oplossingen te zoeken.
Het meest voor de hand ligt duurzame aanbesteding van de
verwerking, zoals voor het eerst is gerealiseerd in de provincie
Utrecht (zie pagina 15 ). In een duurzaam aanbestedingsproces
kunnen inschrijvers extra punten scoren voor energiewinning en
transportbeperking.
Deze extra punten kunnen de extra kosten van vergisting
compenseren, zodat aanbestedingen niet automatisch worden
gewonnen door een partij die alleen maar het goedkoopst is,
maar door partijen die de beste mix leveren van kosten en
klimaatwinst.

3.3 Kritische succesfactoren
Contracten
Het is belangrijk om de opzegtermijnen van bestaande verwerkingscontracten in de gaten te houden en tijdig alternatieven te
onderzoeken en ontwikkelen.

Markt
Er is op de markt momenteel een overschot aan composterings
capaciteit (situatie mei 2009). Deze wordt nu voor lage prijzen
aangeboden. Voor grootschalige vergisting moeten nieuwe
installaties worden gebouwd. Dit kan duurder uitvallen. Een goede
beloning voor klimaatwinst ten opzichte van prijs (bv. 40/60)
tijdens een duuzame aanbesteding stimuleert de markt tot het
investeren in nieuwe installaties.

Regionale samenwerking
Vergisting van gft-afval kan rendabel worden gemaakt bij voldoende
omvang van de stroom. Aanbesteding van de verwerking samen met
andere gemeenten is vaak een interessante optie.

Kwaliteit
Als gemeenten uitsluitend tuinafval gescheiden inzamelen voor
energiewinning, moeten burgers goed worden voorgelicht over wat
ze wel en niet mogen aanleveren. Een goede controle in aansluiting
hierop, vormt een essentieel onderdeel van de inzamelstructuur.

Een nieuwe oplossing voor keukenafval
In 2006 zijn 32 woningen in de wijk Lemmerweg-Oost in Sneek
voorzien van een decentraal zuiveringsysteem voor toiletwater,
ontwikkeld door het bedrijf Landustrie. Het bestaat uit vacuüm
toiletten en een kleine centrale vergistingsinstallatie, die biogas
produceert. Uit het digestaat wordt struviet gewonnen, een
kunstmest.
Na twee jaar werkt het systeem nog steeds zo goed, dat het project
een vervolg krijgt met 252 woningen. Hierin komen, naast vacuümtoiletten, ook vermalers in de keuken voor schillen en etensresten en
een aparte afvoer naar de vergister.

Het biogas uit de vergister zal worden gebruikt voor de verwarming
van het collectieve energiesysteem met ondergrondse warmte- en
koudeopslag. Omdat in het nieuwe project niet alleen toiletwater
maar ook het overige afvalwater wordt gezuiverd, hoeven de
woningen niet op het rioleringsstelsel te worden aangesloten.
Uit energieoptiek is het systeem vooral interessant voor gemeenten
die ophouden of zijn opgehouden met de gescheiden inzameling
van groente- en fruitafval.
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Gft-vergisting bij orgaworld in Lelystad
Orgaworld in Lelystad had de eerste gft-vergister van ons land. Deze draait al sinds 1996. De vergister heeft een
capaciteit van 85.000 ton per jaar. Bij volledige benutting kan deze jaarlijks meer dan 10 miljoen kWh aan groene
stroom produceren. Dat is voldoende elektriciteit voor ruim 3.000 huishoudens. De warmte die bij de elektriciteits
opwekking vrijkomt, gebruikt Orgaworld voor het grootste deel binnen het eigen bedrijf. Het vergiste materiaal,
het digestaat, wordt omgezet in compost voor de landbouw. De vergister van Orgaworld is gebaseerd op het
eigen Biocelconcept. De installatie verwerkt, naast gft-afval uit huishoudens, ook vloeibare reststromen uit
bedrijven. Het bedrijf kan zijn capaciteit relatief eenvoudig uitbreiden door extra modules toe te voegen aan de
Biocelreactor.
Meer informatie bij Orgaworld, www.orgaworld.nl, de heer Henk Kaskens,
telefoon: 073 – 687 26 00, e-mail: h.kaskens@orgaworld.nl

Duurzame aanbesteding van gft-verwerking in Utrecht
Sinds 2009 laten de samenwerkende gemeenten in de provincie Utrecht
biogas winnen uit hun gft-afval, voordat het wordt gecomposteerd.
Dat is de uitkomst van een goed doordachte aanbestedingsprocedure,
onder leiding van Afvalverwijdering Utrecht (AVU).

Om deze te kunnen bepalen voor verschillende verwerkingsmethoden,
transportwijzen en transportafstanden, is een CO2-model ontwikkeld.
Dit model is formeel opgenomen in de aanbestedingsprocedure.
Inschrijvers moesten hiervoor de gegevens aanleveren.

Tot en met 31 december 2008 hadden de samenwerkende gemeenten
in de provincie Utrecht, via AVU, een langlopend contract voor de
verwerking van gft-afval tot compost. Provincie, gemeenten en AVU
zagen het einde van het contract tijdig aankomen. Daardoor besloten
ze twee jaar van tevoren al dat ze de markt wilden prikkelen om een
goedkoper en duurzamer aanbod voor de gft-verwerking te doen.

De openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden in het voorjaar van
2007 en is gewonnen door VAR (Veluwse Afval Recycling). Dit bedrijf
scoorde het beste op de combinatie van kosten en duurzaamheid.
Voor het vergisten en composteren van al het gft-afval uit de provincie
Utrecht heeft het bedrijf een installatie neergezet in Wilp (Achterhoek).
De techniek hiervan is afkomstig van het Zwitserse bedrijf Kompogas.
Het contract loopt tot en met 31 december 2016 en kan, desgewenst,
tweemaal met twee jaar worden verlengd. Het aanbestedingsproces
heeft AVU, de provincie en de gemeenten veel tijd en energie gekost.
Het heeft er wel voor gezorgd dat de kosten van gft-verwerking in
Utrecht fors zijn gedaald. Ten opzichte van alleen compostering levert
de aanvullende vergisting bovendien een CO2-reductie op van
8 miljoen kg per jaar.

Voor de aanbesteding is eerst een marktscan gedaan, om te bepalen
welke milieuprestatie de markt zou kunnen halen tegen welke prijs.
Deze scan leerde dat vergisting van biomassa zich de laatste jaren heeft
ontwikkeld tot een volwaardige en economisch haalbare technologie.
De scan maakte tevens duidelijk welke partijen een interessante
aanbieding zouden kunnen doen. Als belangrijkste criterium voor
duurzaamheid is gekozen voor CO2-emissie.

Meer informatie bij AVU, de heer Jurrie Oosterhof,
telefoon: 035 – 603 23 03, e-mail: j.oosterhof@avu.nl.
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VAR: vergisting van gft-afval
VAR bv (Veluwse Afval Recycling) heeft in 2009 een grote
vergistingsinstallatie voor gft-afval gerealiseerd op haar
bedrijfslocatie in Wilp bij Apeldoorn. Deze is onder meer
bedoeld voor de vergisting van het gft-afval uit de provincie
Gelderland, Overijssel en Utrecht.
De nieuwe gft-vergister van VAR maakt gebruik van een nieuw
omzettingsproces (propstroomvergisting), ontwikkeld door het
Zwitserse bedrijf CTU. De verwerkingscapaciteit van de installatie is
60.000 ton gft-afval per jaar. Hieruit zal jaarlijks een hoeveelheid
biogas worden gewonnen die overeenkomt met 4,5 miljoen m3
aardgas. In combinatie met compostering en toepassing van de
compost, leidt de vergisting bij VAR tot een totale CO2-reductie van
15.500 ton per jaar. Als de nieuwe installatie een succes is, wil VAR de
vergistingscapaciteit verdubbelen, naar 120.000 ton gft per jaar.
Ruurd van Schaik, VAR:
“Veel gemeenten hebben inmiddels vastgesteld dat klimaatbeleid best
wel wat mag kosten. We waren heel blij met de aanbesteding van de

gft-verwerking in Utrecht. In Utrecht was de afweging tussen kosten
en klimaat als het ware ‘ingebakken’ in de aanbesteding. Dat is heel
stimulerend voor energiewinning.
Na de aanbesteding van Utrecht volgden ook andere overheden
met het opnemen van duurzaamheidscriteria in hun aanbestedings
procedure. In het project ‘Rijden op gft’ van ROVA en HVC (zie pagina 8)
hebben de deelnemende partijen goed begrepen dat je biogas uit
gft-afval ook moet kunnen afzetten. Gemeenten zijn een belangrijke
partij bij de realisering van energieprojecten. Denk aan een de
vergunningverlening. Bovendien kunnen ze een rol spelen bij projecten
waarin warmte vrijkomt. Bij een nieuwbouwwijk kunnen ze bijvoorbeeld bepalen dat daar stadsverwarming op basis van duurzame
energie moet komen. Of ze kunnen een bemiddelende rol spelen voor
de afzet van warmte naar ziekenhuizen en verzorgingshuizen,
zwembaden, enzovoort.”
Meer informatie bij VAR, de heer Ruurd van Schaik,
telefoon: 055 – 301 83 00, e-mail: info@var.nl
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4 Groenafval
4.1 Inleiding
Groenafval is de verzamelnaam van houtachtig materiaal dat
vrijkomt bij onderhoud bij gemeenten. Voor de winning van bioenergie is snoeihout de belangrijkste fractie. Dat is al het schone
onbewerkte hout dat vrijkomt bij onderhoud van plantsoenen,
bossen en houtwallen, vaak uitgevoerd door de bomenploeg of
groendienst. Naast snoeihout bevat groenafval ook plantsoenafval
en schoffelvuil. Plantsoenafval is een mengsel van knipsel van
bladheesters, blad en dunne takken, dat vrijkomt bij het wijkonderhoud. Indien snoeihout en plantsoenafval gezamenlijk als gemengd
groenafval worden afgevoerd, is het moeilijker om dit mengsel voor
bio-energie in te zetten vanwege het lage houtgehalte en de
mogelijke verontreinigingen die moeten worden verwijderd.

In gemeenten komt groenafval op verschillende plaatsen vrij:

Bij bedrijven
• Groenafval van bedrijven, met name bij hoveniers, boom
kwekerijen en groenaannemers. Dit heeft vaak een vrij hoog
gewichtspercentage houtig materiaal.Bij fruittelers gaat het
jaarlijks om gemiddeld 2,5 ton bladhoudend snoeihout per
hectare. Daarnaast rooien fruittelers eens in de tien tot vijftien
jaar het hele perceel om plaats te maken voor een nieuwe teelt.
Hierbij komt gemiddeld dertig ton rooihout per hectare vrij,
waarvan vijf ton stobben (wortels) met veel aanhangend zand.
Bij boomkwekerijen komen wisselende hoeveelheden snoeihout
vrij plus hout dat wordt verwijderd om nieuwe aanplant de
ruimte te geven.

Bij de gemeente zelf
• Groenafval van de eigen gemeentelijke afdelingen groen
voorziening, wijkteams en bomenploegen. Vaak bevat dit fijn
hout van rozen en sierheesters en grof hout van struiken en
kleine bomen.
Bij burgers
• Groenafval en grof tuinafval, gescheiden aangeleverd door
burgers. Hier kan een fractie houtachtig materiaal in zitten.
• Snoeiafval uit huishoudens, gescheiden aangeleverd door
burgers. Sommige gemeenten organiseren ‘takkenroutes’.
Bij composteerders
• Onverteerd houtachtig materiaal uit het composteerproces van
groenafval en bermgras. Composteerders zeven dit materiaal uit
de compost voordat deze kan worden verkocht. Het gaat om
aanzienlijke stromen.

Bij terreinbeheerders
• Groenafval dat vrijkomt bij het onderhoud van erfbeplantingen,
houtwallen, struiken, bossen en bosschages. Eigenaren zijn
boeren, beheerders van natuur- en recreatieterreinen en
exploitanten van productiebossen. Steeds meer boeren
verwijderen erfbeplantingen en houtwallen, zeker als ze geen
ontheffing krijgen op het stookverbod voor snoeihout. Het
onderhoud van deze landschapselementen en de verwijdering
van het snoeihout vormen dan dubbele kosten.

Aandeel houtig materiaal voor energieopwekking
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Georganiseerde partijen, zoals landbouworganisatie LTO,
natuurorganisatie IVN of knotploegen, kunnen het onderhoud
van erfbeplantingen of houtwallen soms op zich nemen.
Gratis inzameling van snoeihout kan ook motiveren om
erfb eplantingen en houtwallen te behouden. Uit natuur- en
recreatieterreinen komt veel schoon houtig groenmateriaal vrij
bij grootschalig projectmatig onderhoud. Dit wordt nu nog
meestal op houtrillen gelegd om het niet te hoeven afvoeren.
Hout uit productiebossen wordt nu deels als hele stammen en
deels gechipt verkocht. Staatsbosbeheer produceert momenteel
al tienduizenden tonnen houtchips per jaar uit zijn bossen en
verkoopt deze aan de diverse bio-energiecentrales.

Doorgaans hebben deze betrekking op:
• de homogeniteit van het uitgangsmateriaal;
• de afmetingen van de te produceren grondstof voor energie
opwekking;
• de kwaliteit van de uitgangsmateriaal: gezond en schoon, vrij van
schimmels en vrij van chemische of verduurzamingsmiddelen;
• het vochtpercentage bij aanlevering (doorgaans tussen 20 en 60%);
• de maximale hoeveelheid aanhangend zand per kilogram
biomassa (bijv. 10 gram);
• het maximale percentage aanhangend blad (bijv. 3 volume
procent).

Voor energiewinning moet groenafval altijd worden gescheiden in
twee fracties: een houtachtige en een niet-houtachtige fractie. De
houtige fractie moet grof worden gezeefd en verkleind tot chips of
snippers (shredderen). Deze kunnen vervolgens worden verbrand.
De niet-houtige fractie kan worden vergist. Het digestaat dat hierbij
vrijkomt, kan worden nagecomposteerd. Welke fracties groen
materiaal geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor vergisting,
hangt af van de eisen die aan het materiaal worden gesteld.
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4.2	Het opzetten van een inzamelstructuur voor energieopwekking
Aan de basis van duurzame-energiewinning uit snoeiafval staat een
goede inzamelstructuur. Soms nemen marktpartijen zelf het
initiatief om zo’n structuur op te zetten. In andere gevallen kunnen
gemeenten het voortouw nemen.

Inventarisatie
Het opzetten van een inzamelstructuur start met een inventarisatie
van alle beschikbare groenstromen: hoeveel groenafval komt vrij op
welke plekken, bij welke partijen, op welke momenten in het jaar
en van welke soort en kwaliteit? Het inventariseren hiervan kan veel
tijd kosten, zeker als het gaat om veel kleine stromen en veel
verschillende eigenaars.

Plan
Op basis van de inventarisatie kan een plan worden gemaakt voor
gestructureerde inzameling. Hierbij staan verschillende keuzes
open. Over het aanbod zijn met grote aanbieders (zoals tuinders of
fruittelers) in het algemeen afspraken te maken. Bij projectmatig
onderhoud kan de datum van uitvoering worden vastgelegd in
bestekken en contracten. Kleine aanbieders (boeren, burgers) dienen
minimaal twee keer per jaar, in het voor- en najaar, gelegenheid te
krijgen om hun vrijkomende snoeihout aan te bieden.
Voor de inzameling kan men kiezen tussen haal- en breng
voorzieningen. Haalvoorzieningen kunnen op vaste momenten in

het jaar langsgaan, maar ook op verzoek. Kiest men voor dat laatste,
dan moet een telefonische aanmeldservice worden opgericht. Bij
brengvoorzieningen moet men kiezen tussen één grote of meerdere
kleine locaties. Keuzes op dit punt hangen onder meer af van het
aantal aanbieders, hun ideeën en wensen, de omvang van de
stromen, de beschikbaarheid van inzamelings- en opslaglocaties
en transportafstanden voor de aanbieders en de verwerker.
Voorbewerking (met name verkleinen) kan direct gebeuren bij
de inzameling aan huis/bedrijf, maar ook later op de inzamelingsen/of opslaglocatie. Schonen kan ook later gebeuren op de
verwerkingslocatie. Om het hele jaar door voldoende buffer te
hebben, moet een deel van het snoeihout of de houtsnippers
worden opgeslagen. Hierbij is het noodzakelijk om het vocht
gehalte terug te brengen, om broei te voorkomen.
Het transport van snoeihout en van houtsnippers kan gebeuren
met landbouwvoertuigen of vrachtwagens, al naar gelang de
beschikbaarheid en de afstand waarover het transport moet
plaatsvinden. Vanwege kosten, veiligheid en milieueffecten is
het van belang de afstanden te minimaliseren.
Inzamelingslocaties moeten een capaciteit hebben van minimaal
1.000 m3 snoeihout en moeten zodanig zijn gesitueerd dat voldaan
wordt aan de milieueisen (in verband met eventuele chippers en
andere machines). Soms beschikken lokale groenbeheerders over
geschikte locaties met de benodigde vergunningen. Dan kan het
slim zijn om hen bij de plannen te betrekken. Pas wel op voor
concurrentieproblemen (marktverstoring).
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Uitvoering

Arbeid

Als er niet wordt samengewerkt met groenbeheerders, kunnen
gemeenten de inzameling en verwerking van snoeihout uitbesteden
aan aannemers of loonwerkers. Die zijn flexibel en kunnen, als de
omvang en de inzamelaanpak goed in beeld zijn, een scherpe prijs
aanbieden voor het totale pakket aan werk. Maak hierbij gebruik
van gesloten of openbare aanbesteding.

Kosten en baten
Bij het bepalen van de toekomstige inzamelingsstructuur spelen
kosten en baten een grote rol. Hierbij gaat het niet alleen om geld,
maar ook om winst in termen van CO2-reductie (klimaatbeleid) en
nevenopbrengsten in de vorm van bijvoorbeeld landschaps
onderhoud en werkgelegenheid.

Randvoorwaarden
Voor het goed functioneren van een inzamelingsstructuur voor
snoeiafval, moeten gemeenten een aantal randvoorwaarden
creëren. De belangrijkste is het algemeen bindend verklaren van
het stookverbod voor afvalhout in de open lucht (Wet milieubeheer)
en handhaving hiervan. Veel gemeenten verlenen nu nog vaak
ontheffing, omdat verwijdering van snoeiafval voor agrariërs anders
erg duur wordt. Een goede inzamelingsstructuur kan dit probleem
in een ander perspectief stellen. Gemeenten kunnen boeren die
hun houtwallen of erfbeplanting onderhouden zelfs een vergoeding
per ton snoeiafval in het vooruitzicht stellen.
Andere randvoorwaarden die gemeenten moeten creëren, zijn
bijvoorbeeld:
• het afgeven van tijdelijke vergunningen voor het opslaan en
eventueel verkleinen van snoeihout op locatie;
• het verlenen van vergunning voor een biomassaproductielocatie
voor houtchips;
• in de eigen, gemeentelijke bestekken voor groenonderhoudswerkzaamheden laten vastleggen dat vrijkomend houtig groenmateriaal wordt aangeboden bij een verwerker die ook
biobrandstof maakt voor energieopwekking.
Deze randvoorwaarden verschillen van geval tot geval, afhankelijk
van de inzamelings- en verwerkingsstructuur waarvoor men kiest.

4.3 Kritische succesfactoren
Contracten
De gemeente kan voor haar eigen groenafval al inzamelings- en
verwerkingscontracten hebben. Dit kan een aangrijpingspunt zijn
om op voort te bouwen. Het kan ook een reden zijn om tijdelijk nog
geen bio-energieproject uit te voeren. Houd dan de opzegtermijnen
goed in de gaten en start tijdig met het onderzoeken en opzetten
van een nieuwe inzamelings- en verwerkingsstructuur.

Inzameling en verwerking van snoeihout zijn vooral duur door
de arbeidskosten. Mogelijk kan een lokale LTO-, IVN- of andere
afdeling van een milieuvereniging hand- en spandiensten
verrichten, die de kosten drukken.

Materieel
Soms beschikt een gemeente al over een eigen chipper waarvan
de capaciteit niet volledig wordt gebruikt. Inzet daarvan bij de
inzameling of verwerking, bijvoorbeeld in de weekends, kan kosten
besparen.

Markt
Begin 2009 was er nog maar een beperkte markt voor energie
winning uit groenafval. De eerste ervaringen (bijvoorbeeld in de
regio Breda) tonen aan dat wel veel partijen bereid zijn in deze
markt te stappen. Afgezien van verbranding met vergunning,
is compostering het huidige alternatief voor energiewinning.
Economisch zal energiewinning vooral daartegen moeten
concurreren, maar met duurzaam aanbesteden kan men hierin
sturen.

Regionale samenwerking
Belangrijke kostenbesparingen zijn te bereiken door samenwerking
met buurgemeenten. Bestaande regionale samenwerkings
verbanden op het gebied van milieu en/of afval lenen zich daar goed
voor. Samenwerking kan logistieke voordelen opleveren en maakt
een lokale bio-energiecentrale eerder haalbaar. Een gezamenlijk
aanmeldpunt voor snoeihout (voor boeren en burgers) levert
efficiencyvoordelen op.

Kwaliteit
Partijen groenmateriaal moeten aan verschillende eisen voldoen
om te kunnen worden gebruikt voor energiewinning. Hierover
dienen de betrokken partijen afspraken te maken en vast te leggen
in contracten (acceptatiecriteria, verantwoordelijkheden voor
het voldoen hieraan en toezicht hierop, schoonmaakkosten,
kosten van doorlevering aan een bio-energiecentrale, boetes,
en dergelijke).

Communicatie
Niet-contractpartijen, zoals burgers en boeren, moeten goed
worden voorgelicht over het aanleveren van snoeihout (tijden,
locaties) en de eisen waaraan het materiaal moet voldoen. Leg
contractueel vast wie welke communicatie-activiteiten gaat
uitvoeren (aankondigingen, instructies, bewonersbrieven, artikelen
in lokale kranten, antwoordkaarten enzovoort) en wie dat betaalt.
Richt de communicatie niet alleen op praktische zaken maar ook op
het vergroten van de betrokkenheid van boeren en burgers. Een
grotere betrokkenheid zorgt voor meer en ‘schonere’ aanlevering
van snoeihout.
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Energiewinning uit hout van
landschapsonderhoud
In Zuidoost-Friesland heeft een groep boeren een verbrandingsinstallatie neergezet bij een lokaal revalidatiecentrum. Hierin wordt snoeihout verstookt dat vrijkomt bij landschapsonderhoud. De gemeente Opsterland
heeft het project vanaf het begin actief ondersteund.
In Zuidoost-Friesland staan nog steeds veel houtsingels rondom percelen en boerderijen. Dat maakt het
landschap waardevol uit zowel natuur- als cultuurhistorisch oogpunt. Vroeger werden de houtsingels intensief
onderhouden. Maar naarmate de opbrengsten minder opwogen tegen de kosten, zijn steeds meer boeren
hiermee gestopt.
Enkele jaren geleden ontwikkelde een groep boeren, verenigd in de agrarische natuurvereniging de Alde Delte,
het plan om 25 kilometer houtsingels weer intensief te gaan beheren. Het vrijkomende snoeihout (circa 4.000
m3 per jaar) wilden ze daarbij inzetten voor energiewinning via verbranding. Toen de boeren het plan aan de
gemeente Opsterland presenteerden, was deze meteen enthousiast. Een goed onderhouden landschap is een
voorwaarde voor recreatie en toerisme en draagt bij aan de economische spankracht van de landbouw.
Energiewinning uit snoeihout past in het lokale klimaatbeleid. De gemeente heeft de boeren op een aantal
manieren geholpen. In de eerste plaats krijgen ze een subsidie voor het onderhoud van de houtsingels. In de
tweede plaats heeft de gemeente de initiatiefnemers bijgestaan bij het vinden van een afnemer van de warmte
uit de verbrandingsinstallatie. Dat is het revalidatiecentrum Lyndensteyn in Beetsterzwaag geworden, één van
de dorpen van Opsterland. Het bestaat uit grote gebouwen, met woonblokken, behandelruimtes, kantines,
hulpgebouwen, een school, een sporthal en twee zwembaden. In de derde plaats heeft de gemeente de boeren
geholpen bij de contractonderhandelingen met het revalidatiecentrum.
Het project bespaart 375.000 m3 aardgasequivalent oftewel 800 kton CO2 per jaar. Dat is circa 5 procent van de
lokale klimaatdoelstelling om 10 procent CO2-reductie te bereiken in 2010.
Meer informatie bij de gemeente Opsterland, Hans ten Hoopen,
telefoon: 0512 – 38 62 78, e-mail: hans.ten.hoopen@opsterland.nl
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Energiewinning uit groenafval door
duurzaam aanbesteden
Acht gemeenten uit de regio Breda hebben eind 2008 een
openbare aanbesteding gehouden voor de verwerking van
groenafval. Deze werd gecoördineerd door samenwerkingsverband Milieu & Afval Regio Breda (MARB). De winnende
partij brengt de houtige fractie van het groenafval nu naar
een papierfabriek in Renkum, die hieruit energie wint. Er is
bovendien een interessante kostenbesparing g erealiseerd.
In de regio Breda voeren alle gemeenten klimaatbeleid, met als
doelstelling 5 procent duurzame energie in 2010. Biomassa moet
hieraan de grootste bijdrage leveren. Eén van de activiteiten in dit
verband is het duurzaam aanbesteden van de verwerking van
groenafval. Daaronder vallen alle biomassastromen die bij gemeenten
vrijkomen: houtsnippers, schoon snoeihout, grof hout, gemengd
snoeihout en overig groenafval.
Inventarisatie
Ter voorbereiding van de aanbesteding is geïnventariseerd welke
soorten en hoeveelheden groenafval bij de deelnemende gemeenten
vrijkomen, wat daar nu mee gebeurt en welke stromen de gemeenten
zouden willen onderbrengen in de aanbesteding. Voor de stromen die
daarvoor in aanmerking komen, is per gemeente in beeld gebracht of
ze die zelf wil aanleveren bij de uitvoerder of waar en hoe vaak de
uitvoerder het materiaal zou kunnen afhalen.
Marktscan
Er is ook een marktscan uitgevoerd. Hierbij is nagegaan of markt
partijen interesse hebben om in te schrijven op de verwerking van
het groenafval uit de regio. Zo is een goed beeld verkregen van het
marktaanbod en de verwerkingstechnieken. Er bleek veel interesse
voor de aanbesteding.

Gunningcriteria
De regio streefde met de aanbesteding de volgende doelen na:
1.	Efficiencyvoordeel door aanbesteding van een grote massa ineens.
2.	Een milieuvriendelijke verwerking van het groenafval
(energieopwekking).
3.	Het stimuleren van een efficiënte bedrijfsvoering.
De gunningcriteria waren hierop toegespitst. Het belangrijkste
criterium waren de kosten. Deze telden voor 40 procent mee.
Energieopwekking telde voor 30 procent mee. Op dit onderwerp
waren punten te verdienen voor de energieopbrengst uit verbranding
en/of vergassing van droge en houtachtige materialen en uit vergisting
van natte fracties. Vergist materiaal en stromen die ongeschikt zijn
voor energiewinning moesten, net als in de huidige situatie, worden
gecomposteerd. Tot slot telde de efficiëntie van de bedrijfsvoering mee
voor 30 procent. Hierbij ging het vooral om het (minimaliseren van
het) transport tussen gemeentelijke inzamelpunten en de plekken
waarop het groenafval wordt verwerkt. Daarnaast betrof dit bijvoorbeeld op- en overslag en openingstijden. Voor dit onderwerp moesten
inschrijvers een Plan van Aanpak indienen.
Realisatie
De feitelijke aanbesteding heeft eind 2008 plaatsgevonden. In
februari 2009 is het bestek gegund aan Groenafvalverwerkingsbedrijf
Van Iersel uit Biezenmortel. Deze levert nu de houtige fractie van het
groenafval aan een papierfabriek in Renkum. Daar wordt het materiaal
verbrand voor de energievoorziening van het productieproces. De
geschetste oplossing vergt extra transport. Dit heeft weliswaar een
hogere CO2-emissie tot gevolg, maar door de inzet van biomassa als
energiebron is de netto CO2-reductie aanzienlijk. De extra transportkosten vallen ruimschoots weg tegen de nieuwe, veel lagere
verwerkingskosten. Naar verwachting besparen de acht gemeenten
samen € 150.000 per jaar.
Meer informatie bij MARB, de heer Sjaan van den Heuvel,
telefoon: 076 – 529 41 92, e-mail: bm.van.den.heuvel@breda.nl
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5 Afvalhout
5.1 Inleiding
Afvalhout is een verzamelnaam voor het afvalsegment van bouw- en
sloophout en voor hout dat vrijkomt bij bewerking van hout. Naast
de afzet in de vezelplaat- en papierindustrie, wordt een gedeelte
meeverbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Die hebben enig
energierendement, maar er kan meer energie uit worden gewonnen
door verbranding in bio-energiecentrales. In zulke centrales mag
echter niet ál het afvalhout worden verbrand.

Daarbij geldt het volgende onderscheid:
• Witte lijst: onbehandeld gebruikt hout, verlijmd hout (dus ook
vezel- en spaanplaat, multiplex en dergelijke) mits niet geverfd,
schoon onbewerkt houtafval uit composterings- en vergistings
installaties en dergelijke. A-hout en zeefoverloop van de groencompostering voldoen aan deze condities.
• Gele lijst: geverfd of geïmpregneerd hout (en hieruit verkregen
houtskool) en houtmengsels waarin geverfd of geïmpregneerd
hout aanwezig kan zijn (en hieruit verkregen houtskool). B-hout,
zeefoverloop van de gft-compostering en C-hout voldoen aan
deze condities.
Voor het verbranden van hout van de gele lijst geldt een zwaarder
emissieregime dan voor het verbranden van hout van de witte lijst.
Een zwaarder emissieregime wil zeggen dat intensievere – en dus
veel duurdere – rookgasreiniging nodig is. Bij de kleinere bio-
energiecentrales tellen de dure voorzieningen in rookgasreiniging
hard aan in de exploitatiekosten.

5.2	De inzamelings- en
verwerkingsstructuur van
afvalhout
Al het afvalhout in Nederland wordt gescheiden ingezameld van
het overige afval. (Sloop)bedrijven scheiden houtafval van puin en
restafval en leveren dit aan bij recyclingbedrijven. Burgers leveren
het aan in de milieustraat of bieden het aan bij het grof huisvuil.
Voor de benutting van hout voor biomassaverbranding, hoeft de
gemeentelijke inzameling niet te worden aangepast. Immers, hout
van de witte en hout van de gele lijst blijven van elkaar gescheiden
in de LAP II-classificatie. De concrete realisatie van een biomassaverbrandings-installatie zal doorgaans gebeuren door de regionale
afvalinzamelaar of een andere marktpartij. Met deze partij kunt u
contracten afsluiten voor het aanbieden van schoon afvalhout.

5.3 Kritische succesfactoren
Contracten

Merk op dat er twee verschillende criteria voor houtkwaliteit
worden gehanteerd. De termen A-, B- en C-hout zijn afkomstig uit
het tweede Landelijk Afvalbeheerplan (LAP II) en worden veel
gebruikt door gemeenten. De termen witte en gele lijst zijn
afkomstig uit de emissierichtlijnen van het ministerie van VROM
voor bio-energiecentrales. A- en B-hout mogen beide worden
verbrand als zijnde biomassa, zij het dus met een verschillende
emissieregime. Voor C-hout geldt bijzondere regelgeving.

Gemeenten kunnen de bouw van een afvalhout-verbrandings
installatie stimuleren zoals ze dat ook kunnen doen met een bioenergiecentrale voor snoeihout (zie hoofdstuk 2). Daarbij kunnen
ze afspraken maken over langjarige aanlevering van afvalhout vanaf
de milieustraat. Een lange contactduur is voor een afnemer vaak
gewenst, omdat de hoge investeringen in een bio-energie-installatie
over een flink aantal jaren moeten kunnen worden afgeschreven.

Exacte informatie vindt u op www.infomil.nl onder
Emissiewetgeving biomassa.

Energiewinning uit afvalhout in Nederland kan concurreren met de
verwerking in de spaanplaatindustrie en energiecentrales in het
buitenland. Het is aan de betrokken gemeenten om een afweging te
maken tussen de kosten van beide omzettingsroutes en hun milieuverdienste in termen van CO2-emissiereductie en milieubelasting
van het transport.

Markt

Kwaliteit
Bij de aanlevering van afvalhout vanaf de gemeentelijke milieustraat
aan een bio-energiecentrale behoren een goede kwaliteitscontrole
van het aanbod en duidelijke afspraken over de uitvoering hiervan
en de consequenties van de aanlevering van onbruikbaar hout.
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HVC: grootschalige energiewinning
uit afvalhout
Afvalenergiebedrijf HVC in Alkmaar heeft sinds december 2007 een bio-energiecentrale in gebruik. Hierin wordt
jaarlijks circa 170.000 ton houtafval van B-kwaliteit verbrand. Dit hout is voor ongeveer 70 procent afkomstig
van de milieustraten van de 55 gemeenten die participeren in HVC. Met een elektrisch vermogen van 26 MW
levert de centrale ongeveer 200.000 MWh aan elektriciteit per jaar. Dat is genoeg voor ruim 60.000 huishoudens
oftewel een stad zo groot als Zaanstad. Voor benutting van de vrijkomende warmte wordt gedacht aan uitbreiding
van het bestaande warmtedistributienet in Alkmaar en omliggende gemeenten.
Verbranding van afvalhout in de bio-energiecentrale van HVC is in de plaats gekomen van export naar Duitsland.
De productie van groene energie levert 110.000 ton CO2-emissiereductie op per jaar. Omdat het vervoer van het
afvalhout nu plaatsvindt over kortere afstanden en over het water, in plaats van met vrachtauto’s, is de
CO2-emissiereductie zelfs nog flink hoger. De uitbreiding heeft voor de gemeenten niet geleid tot verhoging van
het tarief. De kosten voor de totale afvalverwerking zijn hierdoor onverminderd gunstig gebleven.

Twence: Biomassa Elektriciteits Centrale
Het afvalverwerkingsbedrijf Twence is eigendom van 14 gemeenten,
verenigd in de Regio Twente. Het heeft tot taak om afval uit de regio
efficiënt en milieuverantwoord te verwerken. Al langere tijd exploiteert
Twence hiertoe een composteringsinstallatie, een afvalscheidingsinstallatie, twee afvalverbrandingslijnen en een stortplaats. Een derde
verbrandingslijn voor de afvalverbrandingsinstallatie is in aanbouw.
Als aanvulling op het pakket van afvalverwerkingstechnieken, heeft
Twence eind 2007 een Biomassa Elektriciteits Centrale (BEC) in gebruik
genomen. Deze wekt groene stroom op uit allerlei soorten houtachtige
stromen, zoals snoeihout, A- en B-hout, houtige niet-composteerbare
fracties uit composteringsinstallaties en de grove delen van het
groenafval. De verwerkingscapaciteit van de centrale is 140.000 ton
biomassa per jaar. Met een elektrisch vermogen van 20,4 MW wekt de
centrale netto 145.000 MWh per jaar aan elektriciteit op. Dat is
voldoende om 44.000 huishoudens van stroom te voorzien.
De Biomassa Elektriciteits Centrale is voor Twence een logische
aanvulling op de compostering voor de verwerking van organische
afvalstromen. Samen met de drie afvalverbrandingslijnen wekt Twence
straks voldoende energie op om 118.100 huishoudens van elektriciteit
en 29.300 huishoudens van warmte te voorzien. In totaal is dit circa 60
procent van de huishoudelijke energiebehoefte in de Regio Twente.
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BioEnergie Twente: kleinschalige energiewinning uit
afvalhout
In Goor (Overijssel) exploiteert BioEnergie Twente sinds 2007 een
kleinschalige verbrandingsinstallatie voor geschilderd afvalhout
(B-hout). Dit is afkomstig van het naastgelegen groen- en recycling
bedrijf Bruins & Kwast. Het is de bedoeling om uiteindelijk een netwerk
van kleine verbrandingsinstallaties in Oost-Nederland op te zetten.
De installatie van BioEnergie Twente in Goor heeft een verwerkings
capaciteit van circa 17.500 ton A- en B-hout per jaar, een elektrisch
vermogen van 1,65 MW en een thermisch vermogen van 9 MW.
Hiermee produceert de centrale jaarlijks zo’n 14 miljoen kWh
elektriciteit en 33.500 GJ aan warmte.
De hoeveelheid elektriciteit is genoeg voor 4.300 huishoudens.
De warmte wordt voor een deel gebruikt voor het voordrogen van het
afvalhout, maar wordt ook ingezet voor andere droogprocessen bij
Bruins & Kwast. Al met al levert de productie van duurzame energie
een CO2-emissiereductie op van bijna 9.000 ton. De installatie
bespaart tevens 600.000 vrachtwagen-kilometers per jaar, doordat
het hout niet hoeft te worden getransporteerd. BioEnergie Twente is
een samenwerking van drie partners: Bruins & Kwast, Cogas en
Participatiemaatschappij Oost Nederland.
Ron Van Hutten, senior consultant Milieu & Innovatie van Cogas
Duurzaam: “Met deze installatie lossen we een afvalprobleem op en

maken we tegelijkertijd duurzame energie. De beperkte omvang
maakt de centrale relatief wel wat duurder. Dat wordt echter
ruimschoots gecompenseerd door de benutting van de energie ter
plekke, door het volledige gebruik van de restwarmte, door een
minimaal transport van de zware en volumineuze brandstof en door
een betere bestuurbaarheid van een kleinschalige installatie.
Gemeenten zelf kunnen dit soort projecten niet van de grond tillen.
Daarvoor heb je meer expertise nodig. Maar ze kunnen bedrijven wel
ondersteunen en faciliteren. Denk aan het bij elkaar brengen van
partijen of het aanbieden van afvalhout van de eigen milieustraat. Ze
kunnen locaties aanwijzen voor een bio-energiecentrale, bijvoorbeeld
op een bedrijventerrein, naast het gemeentelijke inzameldepot of bij
een toekomstige woonwijk waaraan de opgewekte thermische
energie kan worden geleverd. Gemeenten kunnen ook helpen bij de
communicatie met omwonenden. En ze kunnen natuurlijk zorgen voor
een vlotte vergunningverlening en aanpassing van bestemmings
plannen. In ons geval heeft de gemeente Hof van Twente (Goor) alle
medewerking verleend.”
Meer informatie bij Cogas, Ron van Hutten,
telefoon: 0546 – 83 66 70, e-mail: r.van.hutten@cogas.nl
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6 Hoe verder?
In de voorgaande hoofdstukken kreeg u een indruk van de mogelijkheden
voor de winning van energie uit biomassa door uw gemeente. U heeft
kunnen lezen dat er goede kansen zijn. Hoe maakt u een bio-energie
project nu tot een succes? Daar gaat dit hoofdstuk over.

6.1 Tien tips voor een geslaagd
bio‑energieproject
1. Schrijf een Beleidsnotitie Bio-energie
Maak eerst een globale inventarisatie van biomassastromen en
hun huidige verwerking. Beschrijf vervolgens de mogelijkheden van
energiewinning. Leg dit vast in een Beleidsnotitie Bio-energie.
Zorg dat deze notitie aansluit op bestaand gemeentelijk beleid, met
name op het gebied van groenbeheer-, afval-, milieu- en klimaat
beleid en, indien van toepassing, op het gemeentelijke agrarische
en landschapsbeleid. Refereer eventueel aan het Collegeprogramma.
Denk in de notitie ook aan het beleid op het gebied van verbranden
van groenafval in het buitengebied. Vraag in de notitie, desgewenst,
budget voor het inschakelen van een externe adviseur bij de
uitwerking van het bio-energiebeleid.

2. Schakel sleutelfiguren en ambtelijke experts in
Het is aan te bevelen om bij het opstellen en uitwerken van plannen
gebruik te maken van bestaande kennis binnen de gemeente. De
afdeling Groenvoorziening weet veel over de vrijkomende groen
afvalstromen en de huidige verwijderingstructuur. De afdeling
Afval heeft kennis over de inzameling van andere fracties en over
logistieke vraagstukken. De afdeling Milieu draagt het gemeentelijke klimaatbeleid en heeft verstand van milieuvergunningen.
De afdeling Inkoop weet hoe je inkoopprocessen het beste kunt
inrichten (Duurzaam Inkopen) en weet hoe je problemen op het
gebied van mededinging/marktverstoring kunt voorkomen. De
afdeling Financiën, tot slot, kan helpen bij de financiële dekking
van de plannen en het verkrijgen van subsidies van derden.

3. Werk regionaal samen
Regionale of provinciale samenwerking heeft twee voordelen.
In de eerste plaats biedt het de mogelijkheid om biomassastromen
te bundelen. Dat maakt gemeenten een interessantere partij voor
projectontwikkelaars en andere marktpartijen. In de tweede plaats
biedt samenwerking de mogelijkheid om geld, kennis en capaciteit
efficiënter te benutten. Zet hiertoe een regionale werkgroep bioenergie op. Het nadeel van samenwerking kan zijn dat het extra
inspanning kost om met meer partijen overeenstemming te
bereiken.
Regionale samenwerking vergt goede afspraken vooraf. Die creëren
duidelijkheid voor alle betrokkenen, vergroten de kans op succes en
bevorderen de continuïteit. Stel een intentieverklaring op voor de
samenwerking en de verankering van de duurzaamheidsambitie in
het beleid. Zorg dat alle betrokken gemeenten deze ondertekenen.
Tijdens het proces kan blijken dat een deel van de gemeenten toch
hogere ambities heeft dan andere. Maak hiervan een koplopersgroep. De andere gemeenten volgen dan later.

4. Geef hoge prioriteit aan communicatie
Draagvlak en commitment zijn voor het slagen van een bio-energieproject van doorslaggevend belang. Geef daarom hoge prioriteit aan
goede communicatie met en tussen iedereen die u bij uw plannen
betrekt of daarmee te maken krijgt, dus ook de politiek en ook
bedrijven en burgers. Met goede communicatie blijft er draagvlak
bestaan en kunnen verschillende meningen en ideeën in de besluitvorming worden meegenomen. Het is aan te raden om aan het
begin van het traject een formeel communicatieplan op te stellen.

5. Overweeg nadrukkelijk om een externe adviseur in te
schakelen
Het opzetten van een bio-energieproject is inhoudelijk én
organisatorisch een zware klus. Inhoudelijk gaat het bijvoorbeeld
om de kwaliteitseisen waaraan biomassastromen moeten voldoen
voor energie-winning. Of denk aan zaken als wet- en regelgeving
(inkoop en aanbestedingsregels, het aangaan van contracten,
vergunningtrajecten en dergelijke) of de inschatting van financiële,
organisatorische en procesmatige risico’s van projecten, enzovoort.
Een goede externe adviseur weet hier alles van. Hij kan u ook
bijstaan bij het nauwkeurig in beeld brengen van alle biomassa
stromen, hun huidige verwerkingswijzen en wensen voor de
toekomst. Hij kent de verwerkingstechnieken voor biomassa en de
relevante marktpartijen, en kan u helpen bij het uitvoeren van een
marktscan. Hij kan ook helpen bij het vinden van mogelijkheden
voor de lokale benutting van bio-energie en het afsluiten van
contracten. Als procesmanager kan hij tevens de samenwerking
bevorderen tussen alle partijen die bij een project zijn betrokken.

6. Benadruk de financiële voordelen van uw project
Energiewinning uit gft-afval, groenafval en afvalhout kan leiden
tot lagere verwerkingskosten. Kies dit als uitgangspunt voor uw
plannen, richting uw eigen gemeente, maar ook richting partijen
die u bij uw aanpak wilt betrekken, zoals fruittelers, hoveniers en
houtbewerkende bedrijven. Het uitgangspunt van financiële winst
vergroot het draagvlak, omdat veel betrokkenen primair kijken
naar kosten en baten van projecten.

7. Benut politieke ambities
Politieke uitspraken en visies van lokale bestuurders zorgen voor
bestuurlijke ondersteuning van biomassaprojecten. Een gunstig
politiek klimaat is een belangrijke succesfactor. Maak hiervan
optimaal gebruik. Bedenk dat politieke ambities niet alleen hoeven
te liggen op het gebied van klimaat. Andere aangrijpingspunten
zijn landschapsonderhoud, agrarische herstructurering en het
bevorderen van de gemeenschapszin (iedereen helpt mee met het
aanleveren van snoeihout voor bio-energiewinning).
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8. Daag de markt uit, maar faciliteer haar ook
Marktpartijen kunnen een grote rol spelen bij bio-energie
projecten. Ze kunnen biomassa inzamelen en bewerken, en
inzetten voor energiewinning. Normaal gesproken is aanbesteding
de aangewezen weg om de beste oplossing in de markt te vinden.
Hierbij betrekt u minimaal de gemeentelijke afdeling Inkoop. Om
de winning van energie uit biomassa te stimuleren, moet u duurzaam aanbesteden. Dat kan in de vorm van minimumvoorwaarden
of aan de hand van een puntenstelsel, waarin aanbieders extra
punten krijgen voor duurzaamheid (met name energiewinning,
beperking van het aantal transportkilometers en een duurzame
bedrijfsvoering). Bij het stellen van minimumvoorwaarden moet er
zeker van zijn dat er voldoende aanbieders zijn. Anders kunnen,
door gebrek aan concurrentie, de kosten te hoog uitvallen. In de
hoofdstukken over gft-afval (3) en groenafval (4) leest u concrete
voorbeelden van aanbestedingen. Om energiewinning uit biomassa
economisch aantrekkelijk te maken, creëert u bij voorkeur afzet
mogelijkheden voor de te produceren warmte (of, in sommige
gevallen, van het te produceren biogas). Zie hiervoor hoofdstuk 1
en verschillende projectvoorbeelden (Sittard, Zeewolde, VAR
enzovoort).

9. Wees innovatief en sta open voor inbreng van
anderen
Aan het begin van een bio-energieproject staat niet bij voorbaat vast
wat de uitkomst wordt. Ga daarom aan de slag met een globaal idee,
probeer partijen daarvoor enthousiast te maken en bekijk samen
hoe u er precies invulling aan kunt geven. Sta daarbij open voor
nieuwe inbreng. Stel u als gemeente verder serviceverlenend op
naar marktpartijen. Faciliteer hun projecten, bijvoorbeeld met het
aanbieden van mogelijkheden voor warmteafzet, vlotte vergunning
verlening of garantiestelling voor leningen. Houd wel goed in de
gaten wat hierbij juridisch wel en niet is toegestaan.

10. Begin nu en wees ambitieus en volhardend
Bio-energieprojecten vergen tijd en inspanning. Er moeten
inventarisaties worden gemaakt van biomassastromen, de markt
moet worden verkend, partijen moeten op één lijn komen en
blijven, er moet worden aanbesteed en wellicht moeten bezwaren
procedures worden doorlopen. Al met al kost een bio-energie
project minimaal twee jaar. Begin daarom nu meteen, zeker als
verwerkings-contracten binnen enkele jaren aflopen. Toon daarbij
ambitie en inzet. De beloning die er tegenover staat is groot, niet
alleen in termen van duurzame energie, CO2-reductie en kosten
verlagingen. Een bio-energieproject draagt ook bij aan de reputatie
van uw gemeente. En het creëert goodwill onder de bevolking.
Dat is extra prettig in deze tijd, waarin de overheid voornamelijk
onderwerp van kritiek is.

6.2 Ondersteuning door
Agentschap NL
U kunt bij Agentschap NL terecht met vragen over duurzame energie
en ondersteuning van projecten.
Op de website www.agentschapnl.nl/duurzameenergie vindt u veel
informatie, bijvoorbeeld over technieken, praktijkprojecten,
vergunningverlening, financiering van projecten, congressen en
workshops.
Agentschap NL kent verder een Steunpunt vergunningverlening
Bio-energie, dat speciaal is opgericht om gemeenten te helpen die
voor het eerst te maken krijgen met vergunningaanvragen voor een
bio-energieproject. Via het steunpunt kunnen ze, kosteloos, advies
krijgen van deskundige collega’s die hen zijn voorgegaan in de
vergunningverlening. Zie www.agentschapnl.nl/duurzameenergie/
publicaties/publicaties_bio-energie/Kennis_van_collegas.asp
Financiële ondersteuning van bio-energieprojecten is mogelijk
vanuit verschillende regelingen. Voor gemeenten is de SLOK
relevant:

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)
SLOK ondersteunt het Klimaatakkoord 2007-2011 dat de rijksoverheid
heeft gesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG). De regeling heeft primair als doel gemeenten en provincies
te stimuleren structurele activiteiten te ondernemen en maat
regelen te treffen gericht op de reductie van broeikasgassen. Het
gaat daarbij om zowel de reductie van broeikasgassen waarvoor
gemeenten en provincies zelf verantwoordelijk zijn als de reductie
bij de doelgroepen van het klimaatbeleid, waarbij gemeenten en
provincies een rol hebben als planner van de ruimtelijke ordening,
vergunningverlener, regisseur van een proces, enzovoort.
SLOK kan worden aangevraagd voor:
• De kosten voor de inzet van menskracht, onderzoek, communicatie
en educatie.
• Projecten die voldoen aan de Prestatiekaart lokaal klimaatbeleid.
• Eigen projecten van gemeenten formuleren die voldoen aan de
SLOK-doelstellingen.
Onder ‘projecten’ worden ook grootschalige en/of collectieve
duurzame-energieprojecten op het gebied van biomassa verstaan.
SLOK is een zogeheten Decentrale Uitkering. Dit houdt in dat
uitbetaling van de toegekende uitkering gebeurt via het gemeenteof provinciefonds. Meer informatie op www.agentschapnl.nl/rgo
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Als u commerciële partijen bij uw aanpak wilt betrekken, kunt u
hen wijzen op drie subsidieregelingen:

NB: Ook veel provincies kennen mogelijkheden voor ondersteuning
van lokale bio-energieprojecten. Neem daarover contact op met uw
provincie.

Subsdieregeling Duurzame Energie (SDE)
De Subsdieregeling Duurzame Energie ondersteunt investeerders
in projecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit en
hernieuwbaar gas. Daarbij gaat het om ondernemers en
particulieren die energie produceren op een manier die het milieu
nauwelijks belast en die zonder overheidsondersteuning net niet
uit de kosten komen. Het subsidiebedrag is jaarlijks variabel en
gekoppeld aan de relevante energieprijs op de markt. Biomassa
projecten krijgen subsidie voor een periode van twaalf jaar.
In 2008 ondersteunde SDE verschillende soorten projecten op
het gebied van bio-energie. Daarbij ging het onder andere om
kleinschalige projecten op het gebied van co- en gft-vergisting,
thermische conversie van biomassa (zoals verbranding) en groen
gas. Sinds 2009 wordt een warmtestaffel toegepast bij elektriciteitsproductie: hoe meer warmtebenutting des te meer SDE-subsidie.
Meer informatie op www.agentschapnl.nl/sde

Energie-investeringsaftrek (EIA)
De Energie-investeringsaftrek is een fiscale regeling van de
ministeries van Financiën en Economische Zaken. De EIA biedt
ondernemers een percentage aftrek (in 2009: 44 procent) op
investeringen in energiebesparing en duurzame energie die
beschreven staan op een jaarlijks aangepaste Energielijst. In 2009
stonden op deze lijst onder andere ketels en warmtekracht
installaties gestookt met biomassa, productie-installaties voor
biomassa en opwaardeerinstallaties voor biogas. Daarnaast is EIA
mogelijk op bedrijfsmiddelen die duurzame energie aanwenden en
daarbij een netto opbrengst hebben van energie, gerekend over de
totale keten van voorbehandeling tot en met eindproduct.
Meer informatie op www.agentschapnl.nl/eia

Energie Onderzoek Subsidie (EOS)

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
Wat houdt SLOK Biomassa in voor uw gemeente?
Fossiele energie raakt op. Het klimaat verandert. Er is dan ook
nog steeds alle aanleiding voor het terugdringen van ons
energiegebruik en het stimuleren van duurzame energie. In het
recente verleden hebben gemeenten en Rijk afspraken gemaakt
over het klimaatbeleid. Deze afspraken zijn destijds vastgelegd in
het Bestuurlijk Akkoord Nieuwe Stijl (BANS). Met ondersteuning
van BANS hebben veel gemeenten een klimaatplan opgesteld.
Plannen op het gebied van wind-, zonne- en bio-energie maken
daar altijd onderdeel van uit. De ideeën hiervoor waren meestal
gebaseerd op een Duurzame Energiescan.
De uitvoering van het duurzame energiebeleid bleek voor veel
gemeenten een weerbarstige praktijk. Windenergie stuitte nogal
eens op bezwaren van burgers, zonne-energie bleek te duur en
bio-energie kostte veel moeite. De tijden beginnen echter te
veranderen, zeker op het gebied van bio-energie. De afgelopen
jaren zijn heel wat bio-energieprojecten, na het nemen van de
nodige hindernissen, daadwerkelijk tot stand gekomen. Het zijn
langzamerhand ook echte successen geworden.
In 2007 hebben Rijk en gemeenten een nieuw klimaatakkoord
gesloten. Op basis hiervan ondersteunt het Rijk nu projecten van
gemeenten die bijdragen aan een structurele vermindering van de
emissie van broeikasgassen. Dit is vastgelegd in de regeling
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK), die zal lopen tot en
met 2011. Onder de projecten die SLOK financieel ondersteunt,
behoren grootschalige en collectieve duurzame-energieprojecten.
Bio-energieprojecten maken daarvan ook onderdeel uit.

Het programma Energie Onderzoek Subsidie geeft financiële steun
aan bedrijven en kennisinstellingen die nieuwe technologie
onderzoeken, ontwikkelen en op de markt brengen, waarmee een
duurzame energievoorziening dichterbij komt. EOS beslaat het
traject van pril idee tot concrete marktintroductie. Het programma
kent vijf regelingen, waarvan er twee relevant kunnen zijn voor
projecten bij gemeenten:
• Energie Onderzoek Subsidie: Demonstratie
Energie-investeringprojecten waarvan de technologie nieuw is
voor Nederland. Biomassa is in dit verband één van de aandachtsgebieden.
• Unieke Kansen Regeling
Grootschalige energie-investeringsprojecten die passen binnen
de transitiepaden van UKR, zoals bio-elektriciteit en groen gas.
Meer informatie op www.agentschapnl.nl/eos en
www.creatieveenergie.nl
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