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Management samenvatting
Eind 2011 wordt er bij de afvalwaterzuivering van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) in Beverwijk een nieuwe groen gas opwerkingsinstallatie geplaatst
die zuiver kortcyclische CO2 genereert als restproduct. Dit CO2 zou kunnen worden gebruikt
voor andere nuttige toepassingen die zuiver CO2 gebruiken. Agentschap NL heeft BioGast
gevraagd om te onderzoeken of en waar het CO2 van HHNK in Beverwijk economisch
rendabel ingezet kan worden en wat hierbij de energiewinst is.
In dit rapport zijn mogelijke afnemers van het zuivere CO2 geïnventariseerd. Hierbij is
gekeken naar de eisen die de verschillende soorten afnemers aan het zuivere CO2 stellen. In
de economische evaluatie zijn vervolgens deze eisen, de kosten, investeringen en baten van
de mogelijke CO2 afzet tegen het licht gehouden.
Uit de economische evaluatie is gebleken dat vooral de eisen van de afnemers en afstand
tussen de productielocatie en de afnemers bepalend waren voor het rendement. Ook de
hoeveelheid te verwerken biogas blijkt een belangrijke variabele voor het rendement. Al deze
variabelen verschillen sterk per productielocatie en per afnemer.
Alle getallen in dit rapport zijn gebaseerd op de productielocatie van HHNK in Beverwijk. Hier
komt een installatie die eind 2011 5.000 Nm3 biogas per dag verwerkt. Op termijn zal de
hoeveelheid te verwerken biogas toenemen tot ongeveer 7.000 Nm3 per dag.
Om alle variabelen per afnemer voor de productielocatie van HHNK in Beverwijk te kunnen
vergelijken, is de “CO2 business calculatietool” in Excel ontwikkeld. Deze tool biedt eveneens
de mogelijkheid om per willekeurige productielocatie, nadat voor deze productielocatie de
potentiële afnemers zijn geïnventariseerd, de economisch gunstigste afnemer te bepalen.
Uit deze analyse voor HHNK in Beverwijk blijkt dat het nabijgelegen Vriescentrum Vink,
zowel economisch als aangaande de milieuwinst, de meest interessante afnemer zou
kunnen zijn voor het zuivere CO2 uit de RWZI in Beverwijk. Op basis van deze analyse wordt
dan ook geadviseerd de samenwerking tussen HHNK en Vriescentrum Vink voor de nuttige
toepassing van het zuivere kortcyclische CO2 verder uit te werken.
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1. Inleiding
Bij de afvalwaterzuivering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in
Beverwijk wordt (riool)slib verwerkt. Dit slib wordt onder andere vergist. Bij deze vergisting
ontstaat biogas. Het biogas bestaat voor het belangrijkste deel uit methaan (CH4) en
koolstofdioxide (CO2). De verhouding in het biogas is doorgaans 55-60% CH4 en 40-45%
CO2. Sinds enige jaren wordt dit biogas opgewerkt naar groen gas. Bij dit proces wordt het
CH4 en de CO2 eerst gescheiden. Daarna wordt het CH4 vermengd met een kleine
hoeveelheid CO2 in de verhouding 90% om 10% om vervolgens te worden ingevoed in het
aardgasnetwerk als groen gas.
Voor het scheiden van het CH4 en de CO2 kunnen verschillende technieken gebruikt worden.
Eind 2011 zal er bij HHNK in Beverwijk een nieuwe groen gas opwerkingsinstallatie in
gebruik worden genomen. In deze nieuwe installatie wordt een scheidingstechniek van CH4
en CO2 gebruikt die dermate nauwkeurig is, dat de reststroom CO2 geen andere elementen
meer bevat dan CO2. Deze techniek zal in hoofdstuk 2 uitgebreider besproken worden. In
hoofdstuk 3 wordt de berekening gegeven van de exacte hoeveelheid CO2, die bij HHNK in
Beverwijk geproduceerd zal worden.
De zuivere CO2 uit de groen gas opwerkingsinstallatie bij HHNK in Beverwijk zou kunnen
worden gebruikt voor andere nuttige toepassingen die zuiver CO2 gebruiken. Agentschap NL
heeft BioGast gevraagd om te onderzoeken of en waar het CO2 van HHNK in Beverwijk
economisch rendabel ingezet kan worden en wat hierbij de energiewinst is. Agentschap NL
geeft aan dat de focus hierbij ligt op de koel- en vrieshuizen, de voedingsmiddelen industrie,
de drinkwaterproductiebedrijven en de glastuinbouw in de Zaanstreek. De glastuinbouw is
zeer aantrekkelijk is vanwege de sluitende CO2 kringloop. Tegelijkertijd geeft zij aan dat een
nadeel van de glastuinbouw is, dat er in de glastuinbouw alleen een CO2-vraag is tijdens het
groeiseizoen. Het uitgangspunt voor deze studie is dat in elk van deze sectoren de
mogelijkheden voor het afzetten van zuivere CO2 bekeken wordt bij een vooraanstaande
potentiële bedrijf uit de sectoren, die als referentie kan dienen voor de gehele sector. In
hoofdstuk 4 wordt per sector een beschrijving gegeven van de toepassing van de CO2, de
CO2-behoefte en de kwaliteitseisen die aan het CO2 gesteld worden. Daarnaast worden de
toepassingsmogelijkheden bij de referentie bedrijven uit de sectoren besproken.
Voor het vermarkten van de zuivere CO2 zijn investeringen nodig, gepaard gaande met
proceskosten. Hoofdstuk 5 behandelt deze investeringen en kosten. Ook wordt kort
ingegaan op de huidige markt van zuivere CO2. De resultaten zijn verwerkt in een business
case, uitgevoerd in een Excel model dat algemeen toepasbaar is in gelijkwaardige situaties.
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2. Techniek
De groen gas opwerkingsinstallatie die bij HHNK in Beverwijk geplaatst gaat worden, is van
het type TIPO-350. Deze installatie werkt biogas op naar groen gas1 en kan zuiver CO2 als
reststroom produceren. Wanneer de CO2 reststroom nuttig toegepast kan worden, wordt de
gehele installatie uitgebreid met een opslagtank voor CO2.

2.1 Installatie
De TIPO-350 groen gas opwerkingsinstallatie werkt biogas uit een vergister op tot groen gas.
Het opgewerkte groen gas is kwalitatief gelijkwaardig aan aardgas. De reststroom CO2 is van
’food grade’ kwaliteit2. Het groen gas kan worden ingevoed in het openbare aardgasnet. Het
CO2 kan in vloeibare vorm of in gasvorm worden verkocht als waardevol bijproduct.
De installatie bestaat uit 2 delen: een opwerkingsinstallatie die het biogas opwerkt en een
CO2-terugwininstallatie. In de CO2-terugwininstallatie wordt de CO2 in vloeibare vorm
gebruikt.
In de CO2-terugwininstallatie wordt het restgas uit de opwerkingsinstallatie, dat zo’n 90%
CO2 en 10% CH4 bevat, verder gezuiverd tot 100% zuiver CO2. Op deze wijze gaat er geen
CH4 verloren en kan al het CH4 uit het biogas benut worden voor de productie van groen gas.
Dit wordt gedaan door koeling en compressie, wat de CO2 vloeibaar maakt. De overige
componenten (voornamelijk CH4) condenseren niet. Hierdoor kan de CO2 gemakkelijk
afgescheiden worden. Het methaanrijke restgas wordt weer teruggestuurd naar de
opwerkingsinstallatie.
De vloeibare CO2 wordt weer verdampt in een warmtewisselaar. Met de hierbij vrijkomende
koude wordt het binnenkomende restgas gekoeld, zodat energie bespaard wordt. Het
gasvormige CO2 komt op een temperatuur van ongeveer -45 °C tot -5 0 °C uit de installatie
onder een druk van 7bar. Dit CO2 kan zonder problemen naar de atmosfeer worden
uitgestoten, aangezien het kort-cyclische CO2 betreft. Het gasvormige CO2 zou ook via een
pijpleiding naar een nabijgelegen CO2-verbruiker gestuurd kunnen worden ter vervangen van
de door hem gebruikte fossiele CO2. De CO2 kan ook vloeibaar uit de installatie gehaald
worden. In dit geval moet de installatie wel voorzien worden van extra koelcapaciteit,
aangezien de koude van de verdampende CO2 niet meer in de installatie gebruikt kan
worden. Het vloeibare CO2 kan vervolgens worden opgeslagen in een tank en verkocht
worden, eveneens ter vervanging van lang-cyclisch fossiel CO2.

2.2 Opslag
Indien het CO2 als vloeibaar product uit de TIPO-350 komt ten behoeve van de verkoop,
wordt het opgeslagen in een CO2-tank. Bij de CO2-tank wordt een pomp geplaatst waarmee
de vloeibare CO2 in tankwagens gepompt kan worden voor transport.
De CO2-tank is een geïsoleerde stalen tank, waarin de vloeibare CO2 wordt opgeslagen bij
17bar en -24°C. De tank is bestand tegen drukken va n vol vacuüm tot maximaal 22bar, en
tegen temperaturen van -50°C tot +50°C. Mocht de ko elunit uitvallen en de druk in de CO21
2

Methaanhoudend gas dat is geproduceerd uit biomassa en kan dienen als alternatief voor aardgas.
Zie ook hoofdstuk 4
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tank oplopen, dan wordt de CO2 door een overdrukventiel op de tank naar de atmosfeer
afgeblazen.
Een processchema van de gehele installatie staat in Bijlage 1.
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3. CO2 productie
Bij de berekening van de hoeveelheid CO2 die geproduceerd wordt, zijn de volgende
gegevens noodzakelijk:
•
•
•
•
•
•

Hoeveelheid beschikbaar biogas
Technische rendement van de groen gas opwerkingsinstallatie
Samenstelling van het biogas
CO2-gehalte van groen gas
Efficiëntie CO2-terugwininstallatie
Gewicht van CO2

De belangrijkste factor is de hoeveelheid beschikbare biogas. Bij HHNK in Beverwijk
verwachten ze eind 2011 tussen de 4.000 Nm3 en 6.000 Nm3 biogas per dag te maken met
hun vergister. Voor de berekening van de hoeveelheid CO2 per jaar, is uitgegaan van een
biogas productie van 5.000 Nm3 per dag. Deze hoeveelheid biogas staat gelijk aan een
productie van circa 1.200.000 Nm3 groen gas per jaar. De getallen in figuur 1 zijn gebaseerd
op de verwachte biogas productie voor eind 2011 bij HHNK in Beverwijk.

Input
3

Totale beschikbaarheid van biogas in Nm
Technisch rendement energieproductieinstallatie in %
CH4 in biogas in %
Efficiëntie CO2 benutting uit productieinstallatie in %

1.825.000
97%
60,8%
93,0%

Vuistregels groen gas
CH 4 in groen gas in %
CO 2 in groen gas in %

89%
10%

Fysisiche data CO 2
Molmassa in grammen CO 2 per mol

44,010

Massa bij 0 °C en 1 atm in kilogram CO 2 per Nm
Molair volume
3
Molair volume bij 0 °C en 1 atm in dm per mol
3

3

Volume bij 0 °C en 1 atm in dm per Nm
3
Molair volume bij 0 °C en 1 atm in mol per Nm

3

1,964
22,414
1.000
44,615

Andere elementen in biogas naast CH 4 en CO 2 in %
N in biogas in %
O 2 in biogas in %
H 2 O in biogas in %

0,73%
0,03%
1,67%

Output
3

Groen gas productie in Nm
Groene CO2 productie in tonnen

1.208.540
953

Figuur 1, berekening CO2 in tonnen uit biogas

Het technisch rendement van de installatie is 97%. De uptime van de installatie wordt
gegarandeerd voor 95%. Bij de vergister van HHNK in Beverwijk is een kleine buffer voor het
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biogas aanwezig in de vorm van een gashouder van 700 Nm3. In deze situatie wordt ervan
uitgegaan dat 3% van de downtime in beslag genomen wordt voor onderhoud dat enkele
dagdelen in beslag neemt. De resterende 2% downtime wordt gevormd door kortdurende
storingen van enkele uren. Het biogas kan tijdens deze kortdurende storingen gebufferd
worden in de gashouder.
De samenstelling van het biogas is gebaseerd op 2 uitgebreide analyses van de
gassamenstelling die in 2010 zijn uitgevoerd bij HHNK in Beverwijk door de KEMA in
opdracht van Agentschap NL, zie bijlage 2 (Jonker, 2010). Hieruit blijkt dat het biogas in
Beverwijk vooral bestaat uit stikstof (N), zuurstof (O2), koolstofdioxide (CO2) en methaan
(CH4).
Het biogas dat uit de vergister komt, is nog verzadigd met water (H2O). Op het meetpunt bij
de vergister, is het biogas voor 1,67% verzadigd met H2O. Om deze reden zijn de
percentages uit bijlage 2 gecorrigeerd met 1,67% om de juiste hoeveelheid CO2, CH4, N, O2
en H2O vast te stellen.
Groen gas bestaat uit circa 89% CH4 en 10% CO2. Deze verhouding volgt uit de
specificaties waaraan groen gas moet voldoen om ingevoed te mogen worden in het
aardgasnetwerk. Dit betekent dat in het groen gas opwerkingsproces, bij een
biogassamenstelling zoals weergegeven in figuur 1, circa 20% van de beschikbare zuivere
CO2 gebruikt wordt om aan het CH4 toe te voegen om er groen gas van te maken.
Daarnaast gaat er in de installatie ook een gedeelte van de CO2 verloren doordat dit gebruikt
wordt in het proces. Dit betreft onder andere reinigen, spoelen en de detailafstemming van
het CO2 in het groene gas ten behoeve van de juiste Wobbe-index3 van het groene gas.
Daarom wordt door de fabrikant van de installatie aangegeven dat de efficiëntie van de nuttig
toe te passen CO2 93% is.
De standaardeenheid voor CO2 is kilogram. Daarom dient de Nm3 CO2 omgerekend te
worden naar massa in kilogrammen. Hiervoor zijn de standaard fysische data gebruikt die
internationaal voor CO2 gelden.
Figuur 1 laat de input en output voor de Excel berekening zien voor de hoeveelheid CO2 in
tonnen die HHNK in Beverwijk vanaf eind 2011 verwacht te produceren. Uit figuur 1 blijkt dat
HHNK in Beverwijk ongeveer 950 ton CO2 per jaar zal produceren. Op termijn zal de biogas
productie bij HHNK in Beverwijk toenemen naar ongeveer 7000 Nm3 per dag. In dat geval zal
de CO2 productie ongeveer 1.300 ton CO2 per jaar zijn.

3

Het quotiënt van de calorische bovenwaarde van gas en de vierkantswortel uit de relatieve dichtheid
van het gas ten opzichte van lucht (energie.nl, 2011).
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4. Potentiële afnemers
Zuiver CO2 wordt in diverse sectoren toegepast. In het kader van deze studie is voor het CO2
uit de installatie bij HHNK in Beverwijk gekeken naar de toepassingen in de volgende
sectoren:
•
•
•
•
•

Glastuinbouw
Drinkwaterproductie
Koel- en vrieshuizen
Voedingsmiddelenindustrie
Andere potentiële afnemers

In deze analyse is de CO2-behoefte geïnventariseerd voor enkele vooraanstaande bedrijven
uit de betreffende sectoren in de Zaanstreek. De kwaliteit van het zuivere CO2 kan zeer
bepalend zijn voor de toepassing van het CO2. Het CO2 kan niet zomaar in ieder proces
gebruikt worden. Reguleringen en certificeringen in de voedingsmiddelenindustrie zijn daar
een heel duidelijk voorbeeld van. Daarom is ook de voor de toepassing in deze bedrijven
benodigde kwaliteit in kaart gebracht.
Het zuivere CO2 dat uit het biogas gewonnen wordt, voldoet aan de aanbevelingen4 van
International Society of Beverage Technologists (bevtech.org, 2011). Bijlage 3 geeft een
overzicht van de aspecten uit de International Society of Beverage Technologists (ISBT)
aanbevelingen waar het CO2 uit het biogas aan voldoet. Deze komen nagenoeg allen
overeen met de aanbevelingen, met als toevoeging dat het zuivere CO2 van HHNK
eveneens geen etheen en NOx bevat.

4.1 Glastuinbouw
In de glastuinbouw wordt CO2 gebruikt voor de bemesting van de gewassen. Met de CO2dosering wordt de concentratie CO2 in de atmosfeer van de kas verhoogd. Deze verhoogde
CO2 concentratie stimuleert de groei van de gewassen. In de omgeving van Beverwijk werd
in 2010 ongeveer 33 hectare (statonline.nl, 2011) voor glastuinbouw benut, verdeeld over
een 30-tal bedrijven. In een straal van 7,5 kilometer rond HHNK in Beverwijk zijn drie
glastuinbouwbedrijven aanwezig van respectievelijk ongeveer 4, 4 en 1 hectare.
De CO2-dosering bij glastuinbouwbedrijven varieert tussen de 100 en 300 kg/ha/uur (Smit,
2010). Deze dosering vindt niet het gehele jaar doorlopend plaats. Door de groeiperioden
van de gewassen is in de lente en zomer een grotere CO2-behoefte dan in de andere
seizoenen. Ook ’s nachts hebben de gewassen minder CO2-behoefte. De CO2 afzet van
OCAP5 aan de glastuinbouw bedroeg in 2010 380 kton. Deze werd geleverd aan ongeveer
1.700 hectare glastuinbouw (VROM, 2010). Dit komt overeen met een gemiddeld gebruik
van 220 ton CO2 per hectare per jaar.
CO2-dosering in een kas vindt gasvormig plaats. Een doseerunit zorgt ervoor dat de juiste
hoeveelheid CO2 in de kas wordt gedoseerd. De aanvoer van de CO2 naar de doseerunit kan
als gas via een transportleiding plaatsvinden of in vloeibare vorm via de weg. In het laatste
geval wordt de vloeibare CO2 in een tank opgeslagen en vlak voor de doseerunit verdampt
4
5

Zie bijlage 4.
Organic CO2 for Assimilation by Plants, zie hoofdstuk 4.5.
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zodat het gasvormig in de kas gedoseerd kan worden. In hoofdstuk 3 is berekend dat er bij
HHNK in Beverwijk eind 2011 voldoende CO2 geproduceerd zal worden om aan een
glastuinbouwbedrijf maximaal 110 kg gasvormige CO2 per uur te kunnen leveren.
Aangezien de CO2-productie bij HHNK niet constant zal zijn in verband met mogelijke
storingen (2% downtime, zie hoofdstuk 3), zal er in het geval van CO2-levering als gas via
een transportleiding aan de glastuinbouw een buffer aanwezig moeten zijn. Indien de CO2
via wegtransport aan een glastuinbouwbedrijf geleverd wordt, is de glastuinbouwer niet
afhankelijk van mogelijke storingen bij HHNK en kan de CO2 uit Beverwijk buiten het
groeiseizoen in andere sectoren afgezet worden.
In bijlage 5 zijn de kwaliteitseisen aan CO2 voor de glastuinbouw weergegeven. De CO2 die
in de glastuinbouw gebruikt wordt, kan daar in vloeibare of gasvormige samenstelling afgezet
worden. De meest opvallende eis uit bijlage 5 aan de CO2 voor de glastuinbouw, is dat de
CO2 geen Etheen en NOx mag bevatten. De CO2 van HHNK uit Beverwijk kan aan deze
vereiste voldoen, zowel in vloeibare als gasvormige samenstelling.

4.2 Drinkwaterproductie
Bij de bereiding van drinkwater wordt zoutzuur gebruikt zowel bij het zuiveringsproces als
voor het ontharden van water. Dit zoutzuur kan worden vervangen door CO2. Het
drinkwaterbedrijf PWN is in de nabije omgeving van HHNK in Beverwijk actief. PWN heeft
enkele CO2 doseringsinstallaties in gebruik ten behoeve van het zuiveringsproces van
drinkwater. PWN heeft hierdoor het gehele jaar behoefte aan CO2, er zijn geen specifieke
seizoensinvloeden. Op het moment dat binnen PWN voor alle zuiveringactiviteiten het
zoutzuur vervangen zou worden door CO2, heeft PWN jaarlijks een CO2-behoefte van circa
1.100 ton (Hoogeland, 2009).
PWN gebruikt gasvormig CO2 in haar zuiveringsprocessen, maar het technische proces gaat
er van uit dat de CO2 in vloeibare vorm aangeleverd wordt. Bij HHNK wordt er eind 2011 nog
net niet voldoende CO2 geproduceerd om het zuiveringsproces bij PWN volledig van
vloeibaar CO2 uit Beverwijk te voorzien. Zodra in Beverwijk de CO2-productie stijgt naar
ongeveer 1.300 ton CO2 per jaar, zal HHNK in Beverwijk wel aan de jaarlijkse behoefte van
PWN kunnen voldoen
In bijlage 6 zijn de kwaliteitseisen aan CO2 voor de drinkwaterproductie weergegeven. De
meest opvallende eis uit bijlage 6 aan de CO2 voor de drinkwaterproductie, is dat de CO2levering vergezeld moet gaan van een certificaat waarin staat dat de CO2 voldoet aan de
Kiwa-keur (of gelijkwaardig) voor drinkwaterbereiding. De CO2 van HHNK uit Beverwijk zou
in theorie aan de kwaliteitseisen uit bijlage 6 kunnen voldoen, zowel in vloeibare als
gasvormige samenstelling. Een certificeringaanvraag moet uitwijzen of de CO2 ook
daadwerkelijk voldoet aan de Kiwa-keur (of gelijkwaardig) voor drinkwaterbereiding.

4.3 Koel- en vrieshuizen
In koel- en vrieshuizen wordt CO2 gebruikt voor het invriezen en/of koelen van producten.
CO2 onttrekt bij verdamping en expansie de warmte uit de omgeving wat koeling en invriezen
van producten mogelijk maakt. Daarnaast is CO2, in vergelijking met andere gassen, zoals
ammoniak, die in koelinstallaties gebruikt worden, geen schadelijke stof, mocht het
onverhoopt direct in aanraking komen met de producten.
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Op nog geen 200 meter naast HHNK in Beverwijk bevindt zich Vriescentrum Vink.
Vriescentrum Vink overweegt voor 2015 een nieuwe koel- en vriesinstallatie in gebruik
nemen. Een installatie op basis van CO2 behoort tot de mogelijkheden.
Met de nieuwe koel- en vriesinstallatie heeft Vriescentrum Vink het gehele jaar door behoefte
aan CO2. Het kent geen specifieke seizoensinvloeden. Jaarlijks heeft Vriescentrum Vink dan
een behoefte aan ongeveer 9.000 ton CO2 (Voorthuijzen, 2011).
De gasvormige CO2 uit de installatie van HHNK in Beverwijk is koud genoeg voor de nieuwe
koel- en vriesinstallatie van Vriescentrum Vink (zie hoofdstuk 2). Dit biedt eventueel
mogelijkheden voor een zeer korte transportleiding die de CO2 gasvormig naar het koel- en
vriescentrum transporteert.
Voor de nieuwe koel- en vriesinstallatie wordt er bij HHNK in Beverwijk onvoldoende CO2
geproduceerd om het koel- en vriescentrum volledig van gasvormige CO2 te voorzien. Het
koel- en vriescentrum zal hierdoor tevens CO2 van andere leveranciers moeten betrekken.
Deze CO2 wordt alleen in vloeibare vorm aangeboden. De koel- en vriesinstallatie zal
daarom op vloeibare CO2 ingesteld worden. Vriescentrum Vink moet in dat geval ook het
CO2 van HHNK vloeibaar aangeleverd krijgen. Aangezien de CO2 productie bij HHNK in
Beverwijk niet constant zal zijn in verband met mogelijke storingen en onderhoud (5%
downtime, zie hoofdstuk 3), brengt vloeibare CO2 ook minder risico’s met zich mee in de
CO2-aanlevering naar de nieuwe koel- en vriesinstallatie van Vriescentrum Vink. Vloeibare
CO2 kan redelijk eenvoudig worden gebufferd. Op deze wijze kan Vriescentrum Vink zowel
het CO2 van HHNK in Beverwijk gebruiken, als CO2 van derden betrekken bij het koelen en
invriezen.
In bijlage 7 zijn de kwaliteitseisen aan de CO2 voor Vriescentrum Vink weergegeven voor de
nieuwe koel- en vriesinstallatie. De CO2 die bij Vriescentrum Vink gebruikt wordt, wordt in
vloeibare samenstelling ingezet. De CO2 komt in principe niet in direct contact met de te
koelen/ in te vriezen producten. Vriescentrum Vink vraagt wel CO2 die voldoet aan de ISBT
aanbevelingen6. Mocht het CO2 toch in contact komen met de te koelen/ in te vriezen
producten, zijn deze producten niet verloren. Dit biedt ook een groot voordeel ten opzicht van
een CO2/ammoniak koel- en vriesinstallatie. De CO2 van HHNK uit Beverwijk kan aan de
kwaliteitsvereiste uit bijlage 7 voldoen.

4.4 Voedingsmiddelenindustrie
In de voedingsmiddelenindustrie wordt CO2, samen met zuurstof en stikstof, onder andere
gebruikt voor het onder beschermende atmosfeer inpakken van producten. Niet ver van
HHNK in Beverwijk bevinden zich in de Zaanstreek veel van dergelijke inpakcentra die voor
verschillende detailhandel concerns inpak werk verrichten. Hilton Meats in Zaandam is een
van de eerste grote verpakkingscentra in de omgeving van HHNK in Beverwijk. Hilton Meats
ligt hemelsbreed 10km van HHNK en verpakt vers vlees voor onder andere Ahold. Daarom is
Hilton Meats als referentie gebruikt voor de voedingsmiddelenindustrie.
Door het gebruik van een aangepaste gassamenstelling7 in de verpakking wordt het bederf
van vers vlees of vleeswaren in de verpakking afgeremd. Hoge concentraties CO2 (meer dan
6

Zie bijlage 4.
Het gebruik van een aangepaste gassamenstelling wordt “onder beschermende atmosfeer
verpakken” genoemd.
7
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20%) remmen de groei van bederf veroorzakende micro-organismen. De CO2 in de
verpakkingen verdringt de zuurstof die nodig is voor de ontwikkeling van deze microorganismen (De Geerter, 1999).
Hilton Meats heeft het gehele jaar door behoefte aan CO2. Zij kennen geen specifieke
seizoensinvloeden. Jaarlijks heeft Hilton Meats behoefte aan enkele honderden tonnen CO2.
Hilton Meats verwerkt de CO2 gasvormig in haar verpakkingen. Het productieproces is erop
ingericht dat de CO2 vloebaar aangeleverd wordt. Uitgaande van CO2 behoefte van Hilton
Meats wordt er bij HHNK voldoende CO2 geproduceerd om het verpakkingscentrum
gedeeltelijk van vloeibaar CO2 uit Beverwijk te voorzien.
In bijlage 8 zijn de kwaliteitseisen aan CO2 in de voedingsmiddelenindustrie weergegeven.
De CO2 die bij de voedingsmiddelenindustrie gebruikt wordt, wordt daar in vloeibare vorm
afgezet. De meest opvallende vereiste uit bijlage 7 aan de CO2 voor de
voedingsmiddelenindustrie, is dat de CO2-afzet vergezeld moet gaan met een certificaat
waarin staat dat de CO2 voldoet aan de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points). De CO2 van HHNK uit Beverwijk kan aan de kwaliteitsvereiste uit bijlage 7 voldoen.
Een certificeringaanvraag moet uitwijzen of de CO2 ook daadwerkelijk kan voldoen aan de
HACCP-eisen voor de voedingsmiddelenindustrie.

4.5 Andere potentiële afnemers
Naast de specifieke sectoren die ‘food grade’ CO2 gebruiken, kan de ‘food grade’ CO2 ook
afgezet worden in de huidige CO2-handel. De CO2-handel in Nederland bestaat voornamelijk
uit de OCAP en uit gassenleveranciers als Lindegas, Airliquide, etc.
OCAP
Midden jaren negentig ontstond het idee om de CO2 die vrijkomt bij de productie van
waterstof, te gaan leveren aan glastuinders ter bevordering van de groei van hun teelt. Dit
resulteerde in 2003 in de oprichting van OCAP (Organic Carbondioxide for Assimilation of
Plants). OCAP is na de zomer van 2005 gestart met de levering van CO2. Inmiddels levert
OCAP ruim 300 kton CO2 per jaar aan 550 glastuinbouwbedrijven. OCAP werkt continu aan
verdere uitbreiding van de leveringscapaciteit door ook CO2 van andere bronnen te
betrekken (OCAP.nl, 2011).
Oorspronkelijk was men van plan om de OCAP-leiding in de richting van IJmuiden uit te
breiden, zie figuur 2. In dat geval zou de leiding langs Beverwijk lopen en zou deze route
mogelijkheden bieden om het CO2 van HHNK in Beverwijk te verkopen aan OCAP. In de
omgeving van Beverwijk zitten echter te weinig CO2-bronnen om de OCAP leiding financieel
rendabel door te kunnen trekken in de richting van IJmuiden. Dit gedeelte van de leiding zal
daarom voorlopig niet gerealiseerd worden. Alle CO2-initiatieven worden wel nauwlettend in
de gaten gehouden door OCAP, om de uitbreiding op termijn alsnog te kunnen realiseren
(Schipper, 2011).
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Figuur 2, activiteiten OCAP (OCAP.nl, 2011)

Gassenleveranciers
In Nederland zijn er een aantal gassenleveranciers actief die vloeibaar CO2 leveren aan
afnemers in diverse sectoren. Bekende gassenleveranciers zijn Linde Gas, Air Liquide en
Yara. Lindegas heeft Noord-Holland als belangrijk afzetgebied. Zij leveren ook aan de in
hoofdstuk 4 genoemde sectoren.
Linde Gas verhandelt jaarlijks vele honderden ktonnen CO2. De hoeveelheid CO2 die bij
HHNK in Beverwijk geproduceerd wordt, is voor Linde Gas te gering om logistiek te kunnen
verwerken. Linde Gas zou voor de CO2 van HHNK in Beverwijk een tankauto moeten
vrijmaken die alleen CO2 uit biogas zal gaan vervoeren. De hoeveelheid CO2 uit alleen
Beverwijk is te weinig om deze logistieke investering te rechtvaardigen. Linde Gas is wel op
zoek naar nieuwe zuivere CO2 bronnen, aangezien er vooral in het voorjaar en de zomer
vaak meer zuivere CO2 gevraagd wordt dan aangeboden. Een nieuwe logistieke route voor
een tankauto, die meerdere gelijksoortige zuiver ‘biogas’-CO2 kan ophalen, is bij een volume
tussen de 10.000 en 20.000 ton zuivere CO2 een reële optie voor Linde Gas om deze CO2 af
te nemen. Deze CO2 zal door Linde Gas voornamelijk afgezet worden in de glastuinbouw
(Heijer, 2011).
In bijlage 9 zijn de kwaliteitseisen aan de CO2 voor de gassenleveranciers weergegeven.
Aangezien de CO2 voornamelijk in de glastuinbouw afgezet zal worden, komt deze overeen
met de kwaliteitseisen uit hoofdstuk 4.1. Dit betekent dat de deze CO2 ook geen Etheen en
NOx mag bevatten. De CO2 dient in vloeibare samenstelling aangeleverd te worden. De CO2
van HHNK uit Beverwijk kan aan deze eisen voldoen.
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5. Economische evaluatie
Voor het maken van een economische berekening zijn de investeringen, kosten en
opbrengsten van belang. De gewenste kwaliteit heeft een behoorlijk effect op de investering,
kosten en opbrengsten van de CO2. Gecertificeerd CO2 zal een hogere waarde hebben dan
niet gecertificeerd CO2. Daar staat tegenover dat het certificeren ook meer kosten met zich
meebrengt. Ook de vorm waarin de CO2 wordt afgezet, is van invloed. Voor gasvormig CO2
zijn er geen investeringen nodig in extra koeling of opslagtank, maar weer wel in een CO2transportleiding. In dit hoofdstuk worden al deze componenten tegen elkaar uiteengezet in
een economische evaluatie. Bij deze economische evaluatie hoort de Excel berekeningstool
“CO2 business calculatietool”, die het rendement berekent van de verschillende scenario’s.

5.1 Kwaliteit
De kwaliteitseisen uit de verschillende sectoren geven een eerste scheiding van de nuttige
toepassingen waarvoor het CO2 van HHNK uit Beverwijk gebruikt kan worden. De
kwaliteitseisen uit hoofdstuk 4 kunnen worden samengevat in onderstaande tabel 1. Het CO2
uit Beverwijk kan aan al deze kwaliteitseisen voldoen, mits een certificaat verkregen kan
worden.
Kwaliteit
Q1gasvormig
Q1vloeibaar
Q2

Sector
Glastuinbouw
Drinkwaterproductie

Q3

Koel- en vrieshuizen

Q4

Voedingsmiddelenindustrie

Q5

Gassenleveranciers
(voornamelijk glastuinbouw)

Opvallendheden
Vloeibaar en gasvormig
Geen Etheen en NOx
Vloeibaar
Certificaat benodigd
Vloeibaar
ISBT aanbevelingen
Vloeibaar
Certificaat benodigd
Vloeibaar
Geen Etheen en NOx

Tabel 1, kwaliteit CO2 per sector

5.2 Investering
De geïdentificeerde kwaliteiten uit hoofdstuk 5.1, gaan gepaard met verschillende
investeringen. Uit hoofdstuk 2 blijkt dat de CO2 standaard gasvormig uit de installatie komt.
Dit voldoet aan Q1gasvormig. Om Q1gasvormig aan een glastuinbouwbedrijf aan te bieden, is een
transportleiding voor gasvormig CO2 noodzakelijk. Bij HHNK in Beverwijk wordt eind 2011
voldoende CO2 geproduceerd om 1 hectare van maximaal 110 kg CO2 per uur te voorzien.
Zodra de biogas productie in Beverwijk naar 7.000 Nm3 per jaar gaat, kan er 1 hectare van
maximaal 150 kg CO2 per uur voorzien worden. Op 7 kilometer afstand van de installatie ligt
een 1 hectare groot glastuinbouwbedrijf. Een CO2 transportleiding kost circa € 50.000,- per
kilometer (Bouwer, 2011). Daarnaast moet de hoeveelheid CO2-gas gemeten kunnen
worden en moet de zekerheid gegeven worden van het ontbreken van Etheen en NOx in het
gas. Hiervoor zijn een viertal analyzers nodig (voor respectievelijk de hoeveelheid CO2,
Etheen, NOx en een dauwpuntmeter voor het vocht in de leiding) die samen een investering
van €35.000,- vergen (Jonker, 2011). De investering voor de afzet van Q1gasvormig bedraagt in
dit voorbeeld dus in totaal € 385.000,-. Aangezien de Q1gasvormig onder een druk van 7bar uit
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de installatie komt, is er geen extra pomp nodig. In het geval van HHNK in Beverwijk kan de
aanwezige infrastructuur de kosten voor een transportleiding voor CO2-gas nog verder
verhogen. Deze belemmerende infrastructuur wordt gevormd door de stad Beverwijk, de
snelweg A9 en A22 en het Noordzeekanaal.
Voor Q1vloeibaar t/m Q4 zijn extra investeringen nodig om de gasvormige CO2 weer vloeibaar
te maken. Hiervoor is extra koelcapaciteit nodig, een pomp om de vloeibare CO2 in een
tankauto te pompen en een opslagtank. De investering in extra koelcapaciteit bedraagt circa
€70.000,-, de pomp circa €15.000,- en een opslagtank van 50 ton vloeibare CO2 circa
€95.000,- (den Heijer, 2011).
Uit hoofdstuk 4.5 blijkt dat wanneer het volume van gelijksoortige zuiver ‘biogas’-CO2
toeneemt tot 10.000 - 20.000 ton CO2 per jaar, het voor Linde Gas een reële optie is dit
zuivere CO2 af te nemen. Linde Gas is in deze situatie bereid zelf te investeren in een CO2
opslagtank bij HHNK.
Tabel 2 geeft een overzicht van de investeringen per kwaliteit.
Q1gasvormig Q1vloeibaar
Koeling
€70.000,Pomp
€15.000,CO2 tank
€95.000,Gasanalyzers
€35.000,- CO2 leiding
€350.000,- Totaal
€400.000,- €180.000,-

Q2
€70.000,€15.000,€95.000,€180.000,-

Q3
€70.000,€15.000,€95.000,€180.000,-

Q4
€70.000,€15.000,€95.000,€180.000,-

Q5
€70.000,€15.000,€85.000,-

Tabel 2, investeringen per kwaliteit CO2

5.3 Kosten
De exploitatiekosten die de productie van zuiver CO2 met zich meebrengt, bestaan uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektriciteit
Arbeid
Onderhoud
Verzekeringen
Overige kosten
Kwaliteitsanalyses
Certificering
Transport

Deze exploitatiekosten zijn per kwaliteit anders. Een CO2-transportleiding vereist bijna geen
onderhoud. Ook de manuren voor de productie van gasvormig CO2 zijn circa 1/3 van de
manuren die benodigd zijn om de productie van vloeibaar CO2 in goede banen te kunnen
leiden. Ook de extra kosten voor elektriciteit, verzekeringen en transport vallen bij gasvormig
CO2 weg.
Q2 en Q4 vereisen een certificering. Een audit ten behoeve van de certificering kost jaarlijks
ongeveer €2.500,- (Bruine, 2011). Om de documentatie ten behoeve van de audit op orde te
krijgen en te houden is in deze berekening uitgegaan van gemiddeld 120 extra manuren per
jaar. Daarnaast vereisen zowel Q2 en Q4 als Q1vloeibaar een batchgewijze kwaliteitsanalyse.
Deze bedraagt circa €700,- per 50 ton CO2. Omdat Q3 niet direct in contact komt met de te
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koelen/ in te vriezen producten, wordt aangenomen dat hierbij een kwartaalgewijze
kwaliteitsanalyse afdoende is.
Q1vloeibaar, Q2 en Q4 genereren transportkosten. Deze bestaan meestal uit een uurtarief van
€50,-, inclusief kilometers. Het laden en lossen van 25 ton vloeibaar CO2 neemt ongeveer 4
uur in beslag (2 uur laden, 2 uur lossen). De locaties van Q1vloeibaar en Q4 hebben een enkele
reistijd van ongeveer 15 minuten vanaf HHNK in Beverwijk. Q2 heeft verschillende locaties
die binnen 30 minuten tot een uur te bereiken zijn (voor de berekening is uitgegaan van
gemiddeld 45 minuten per enkele reis). Daarnaast dient voor het transport een CO2container beschikbaar te zijn. Aangezien het materiaal in de lente en zomer schaars is door
de hogere CO2 vraag, worden deze doorgaans vastgelegd per jaar voor een huurprijs van
circa €2.750 per maand. Een chassis om de CO2-container te vervoeren kost circa €25,- per
dag (Kok, 2011). De transportkosten voor Q5 neemt Linde Gas voor haar rekening, zie
hoofdstuk 4.4.
Voor de productie van vloeibare CO2, onder andere voor de extra koelcapaciteit, is extra
elektriciteit nodig. De extra benodigde elektriciteit bedraagt ongeveer 70 W per Nm3 biogas.
In de berekening wordt gerekend met een tarief van 10 cent per kWh elektrisch.
Het aantal manuren dat de productie van vloeibaar CO2 extra met zich meebrengt, wordt
geraamd op 8 uur per maand. Dit komt overeen met 1 mandag per maand. De benodigde
manuren voor de productie van gasvormig CO2 wordt geraamd op 2,5 uur per maand. In de
berekening wordt gerekend met een tarief van €75,- per manuur.
Aangenomen wordt dat het onderhoud 3% van de investeringssom zal bedragen en de
verzekering 5‰ van de investering. De overige kosten kunnen beschouwd worden als
onvoorziene exploitatiekosten. Deze worden geschat op circa 5% van de andere
exploitatiekosten.
Tabel 3 en 4 geven een overzicht van de jaarlijkse exploitatiekosten per kwaliteit. Aangezien
enkele exploitatiekosten ook afhankelijk zijn van het aantal Nm3 te verwerken biogas of het
aantal geproduceerde kilo’s CO2, zijn in tabel 3 de exploitatiekosten opgenomen voor de
situatie van eind 2011 en in tabel 4 voor de situatie op langere termijn. Dit houdt in dat tabel
3 en 4 de exploitatiekosten weergeven bij respectievelijk 5.000 Nm3 en 7.000 Nm3 te
verwerken biogas per dag.

Elektriciteit
Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige
kosten
Analyses
(kwaliteit)
Certificering
Transport
Totaal

Q1gasvormig Q1vloeibaar
Q2
Q3
Q4
Q5
€12.775,€12.775,€12.775,€12.775,€12.775,€2.250,€7.200,€16.200,€7.200,€16.200,€7.200,€1.050,€5.400,€5.400,€5.400,€5.400,€2.225,€175,€900,€900,€900,€900,€425,€174,€3.468,€4.139,€815,€4.043,€509,-

€13.338,-

€13.338,-

€42.527,€85.608,-

€2.500,- €44.433,- €99.685,€29.890,-

€3.649,-

Tabel 3, jaarlijkse exploitatiekosten per kwaliteit CO2 bij 5.000 Nm

€2.800,-

€13.338,- €2.500,- €42.527,- €97.683,€23.134,-

3
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Elektriciteit
Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige
kosten
Analyses
(kwaliteit)
Certificering
Transport
Totaal

Q1gasvormig Q1vloeibaar
Q2
Q3
Q4
Q5
€17.885,€17.885,€17.885,€17.885,€17.885,€2.250,€7.200,€16.200,€7.200,€16.200,€7.200,€1.050,€5.400,€5.400,€5.400,€5.400,€2.225,€175,€900,€900,€900,€900,€425,€174,€3.926,€4.634,€815,€4.501,€509,-

€18.674,-

-

€3.649,-

€46.338,€100.323,-

€18.674,-

€2.800,-

€2.500,- €49.006,- €115.099,€35.000,-

Tabel 4, jaarlijkse exploitatiekosten per kwaliteit CO2 bij 7.000 Nm

€18.674,- €2.500,- €46.338,- €112.398,€28.244,-

3

5.4 Opbrengsten en rendement
De marktprijzen per ton CO2 liggen tussen de 60 en 100 euro per ton (EQ consultancy,
2010). Deze prijs is sterk afhankelijk van de kwaliteit, de af te nemen hoeveelheid en het
huren van een CO2 opslagtank door de afnemer.
De keuze in welke sector HHNK in Beverwijk de CO2 het beste kan vermarkten, wordt
bepaald door de verkoopprijs die bij een acceptabel rendement gevraagd kan worden.
Aangenomen wordt dat bij een rendement op de investeringen (ROI) van 10% het financieel
risico voor HHNK zeer beperkt is. Dit maakt een ROI van 10% een acceptabel rendement.
Met behulp van de Excel berekeningstool “CO2 business calculatietool” zijn de
verkoopprijzen berekend voor de verschillende kwaliteiten. Hierbij is onderscheid gemaakt
tussen de 5.000 Nm3 en 7.000 Nm3 te verwerken biogas per dag.
In de Excel berekeningstool “CO2 business calculatietool” is de berekening gemaakt op basis
van 12 productiejaren. Deze 12 productiejaren zijn gebaseerd op de financieringsperiode van
12 jaar van de groen gas opwerkinstallatie. In deze berekening zijn de kosten en
opbrengsten geïndexeerd met 1,5% per jaar. De afschrijving verlopen lineair in 12 jaar
zonder restwaarde. Indien een scenario voldoende rendement genereert, heeft HHNK het
voornemen de extra investeringen met 100% eigen vermogen te financieren. Op basis van
de vrije kasstromen8 wordt het rendement op het geïnvesteerd vermogen berekend. Voor de
berekening van de vrije kasstromen is rekening gehouden met een betalingstermijn van de
debiteuren en de crediteuren van 30 dagen.
Tabel 5 geeft een overzicht van de berekende verkoopprijzen per kwaliteit bij een ROI van
10% in het geval van 5.000 Nm3 en 7.000 Nm3 te verwerken biogas per dag.
5.000 Nm3
7.000 Nm3

Q1gasvormig Q1vloeibaar
Q2
Q3
Q4
Q5
€59,74
€116,12
€131,05
€57,65
€128,94
€37,09
€42,74
€93,97
€105,24
€44,98
€103,14
€30,33

Tabel 5, verkoopprijzen per kwaliteit CO2

Bijlage 10 geeft de overzichten van de berekeningen per kwaliteit zoals deze uit de Excel
berekeningstool “CO2 business calculatietool” komen.

8

Saldo van de verwachte ingaande en uitgaande kasstromen in een periode.
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De CO2 kwaliteit met een verkoopprijs hoger dan €100,- valt buiten alle huidige marktprijzen.
Het zal niet mogelijk zijn deze CO2 met een ROI van 10% te verkopen. De sectoren waarin
Q2 en Q4 afgezet kunnen worden, vallen daarmee af.
Bij Q1gasvormig en Q1vloeibaar dient er in de berekening rekening mee gehouden te worden dat
deze seizoensafhankelijk zijn. Door de seizoensinvloed zal er gedurende het jaar minder
CO2 afgenomen worden dan dat er geproduceerd wordt. De overproductie van de
betreffende CO2 zal moeten worden uitgestoten naar de atmosfeer. In de berekening voor de
afzet van Q1gasvormig en Q1vloeibaar is aangenomen dat in de lente en zomer de gewassen
ongeveer 2565 uur bemest worden met CO2 en in de herfst en winter ongeveer 17759. Dit
betekend een 49% lagere opbrengst per ton CO2, uitgaande van een productie van 97% van
8760 uur per jaar. Tabel 6 geeft een overzicht van de berekende verkoopprijzen van
Q1gasvormig en Q1vloeibaar rekening houdend met deze seizoensinvloeden en een ROI van 10%
in het geval van 5.000 Nm3 en 7.000 Nm3 te verwerken biogas per dag.
5.000 Nm3
7.000 Nm3

Q1gasvormig Q1vloeibaar
€117,14
€203,50
€83,80
€160,06

Tabel 6, gecorrigeerde verkoopprijzen CO2 Q1gasvormig en Q1vloeibaar

Tabel 6 laat na correctie voor Q1gasvormig bij 7.000 Nm3 biogas een verkoopprijs van €83,80
zien. De marktprijs voor OCAP-CO2 is niet meer dan €60,- per ton. OCAP-CO2 is
vergelijkbaar met de kwaliteit Q1gasvormig. €83,80 ligt daarmee ver boven de realistische
marktprijzen. Q1gasvormig bij 5.000 Nm3 biogas en Q1vloeibaar laten een verkoopprijs hoger dan
€100,- zien. Ook de sectoren waarin Q1gasvormig en Q1vloeibaar afgezet kunnen worden, vallen
op basis van deze berekende verkoopprijzen af.
De sectoren waarin Q3 en Q5 afgezet kunnen worden, lijken op basis van de verkoopprijs en
rendement zeer geschikt om de zuivere CO2 van HHNK in Beverwijk in af te zetten.

5.5 Gevoeligheidsanalyse en milieuwinst
De mogelijkheid om de CO2 te vermarkten hangt onder andere af van de hoeveelheid CO2
die gemaakt wordt. Uit tabel 5 en 6 blijkt dat bij een grotere hoeveelheid te verwerken
biogas, de berekende verkoopprijs van HHNK omlaag gaat. Dit biedt meer mogelijkheden
om de CO2 af te zetten. Voor Linde Gas is alleen de hoeveelheid CO2 die HHNK in Beverwijk
op termijn wil gaan produceren (circa 1300 ton CO2) te weinig om af te nemen. Zodra er
meerdere vergelijkbare installaties komen, wordt deze markt voor Q5 ook interessant. Voor
deze installaties kunnen dezelfde berekeningen gebruikt worden.
De mogelijkheden voor Q3 lijken goed aan te sluiten op de praktijksituatie van de CO2productie bij HHNK in Beverwijk. Het realiseren van een CO2 afzet aan Vriescentrum Vink is
onder meer afhankelijk van koel- en vriesinstallatie keuze bij Vriescentrum Vink, zie
hoofdstuk 4.3. Daar speelt de nader overeen te komen verkoopprijs van het CO2 door HHNK
ook een rol bij. Dit rapport kan als basis dienen voor deze onderhandeling.
De exploitatie van de CO2-installatie bij HHNK in Beverwijk heeft nagenoeg geen additionele
impact op het milieu. De vloeibare CO2 die HHNK in Beverwijk uit het biogas produceert, is
van kortcyclische oorsprong. Eind 2011 kan HHNK in Beverwijk hiermee jaarlijks circa 950
9

Gebaseerd op het aantal lichturen in de betreffende seizoenen.
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ton langcyclisch, fossiel CO2 vervangen door CO2 van kortcyclische oorsprong. Op termijn
kan dit oplopen tot circa 1300 ton CO2.
De benodigde elektriciteit om de CO2 vloeibaar te maken, wekt HHNK zelf op door middel
van restwarmte. De bron van de warmte, waar de restwarmte van afkomstig is, is fossiel.
Deze warmte is nodig voor het drogen van slib. Door de restwarmte alsnog te benutten voor
de opwekking van elektriciteit, genereert deze opwekking geen extra CO2.
Echter, door het gebruik van de opgewekte elektriciteit uit de restwarmte, kan deze
elektriciteit elders op het elektriciteitsnet niet meer worden gebruikt. Ervan uitgaande dat
deze elektriciteit in eerste instantie door elektriciteit uit fossiele bron wordt vervangen,
genereert het benodigde vermogen om vloeibaar CO2 te produceren indirect enige
additionele fossiele CO2 emissie. In het geval van Q3 bij een productie van circa 950 ton
vloeibare CO2, bedraagt deze ongeveer 80 ton CO210.
Daarnaast genereert een CO2 afzet bij Vriescentrum Vink geen verkeersbewegingen, in
tegenstelling tot de afzet bij Linde Gas. Dit heeft levert eveneens een milieuwinst op in de
gehele keten.

10

1 kWhE = 9 MJ primair verbruik. Primair verbruik houdt in dat ook de energie die nodig is voor het
maken van elektriciteit is meegenomen. Voor het gebruik van 1 MJ elektriciteit is de internationale
emissiefactor van 0,0694 kg CO2 aangehouden.
127.500 kWhE = 1.147.500 MJ primair verbruik. 1.147.500 * 0,0694 = 79.636,50 kg CO2 = circa 80 ton
CO2.
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6. Conclusies
In de 5 onderzochte sectoren zijn 6 verschillende CO2 kwaliteitsbehoeftes geïdentificeerd. De
twee kwaliteitsbehoeftes in de glastuinbouw bestaan uit een gasvormige en een vloeibare.
De nieuwe groen gas opwerkingsinstallatie van HHNK in Beverwijk zal eind 2011 ongeveer
950 ton CO2 kunnen produceren. Op termijn zal deze productie oplopen tot ongeveer 1300
ton CO2.
Op basis van de in hoofdstuk 5 berekende verkoopprijzen in de sectoren en de huidige
marktprijzen van CO2, kan geconcludeerd worden dat een CO2-afzet aan een
gassenleverancier of aan Vriescentrum Vink tot de mogelijkheden behoort. Een
gassenleverancier zal een tankauto moeten vrijmaken voor specifiek CO2 uit biogas. De
hoeveelheid die HHNK in Beverwijk kan produceren is te weinig om deze investering voor
een gassenleverancier nu al te rechtvaardigen. Vriescentrum Vink is voornemens een
nieuwe koel- en vriesinstallatie te installeren die koelt en invriest op basis van CO2.
Vriescentrum Vink heeft in zijn nieuwe installatie ongeveer het 8-voudige nodig van wat
HHNK in Beverwijk op termijn kan produceren. Door het kostenvoordeel van de minimale
afstand tussen de groen gas opwerkingsinstallatie en het koel- en vriescentrum (enkele
meters) en het duurzame karakter van de CO2 van HHNK in Beverwijk, is het voor
Vriescentrum Vink aantrekkelijk de CO2 van HHNK te betrekken in hun nieuwe koel- en
vriesinstallatie. Vriescentrum Vink en HHNK in Beverwijk zullen hiervoor nog een
verkoopprijs van de CO2 van HHNK moeten afspreken. Dit rapport kan als basis dienen voor
deze onderhandeling.
Gezien de situatie op deze specifieke locatie in Beverwijk, is het advies de samenwerking
tussen HHNK in Beverwijk en het Vriescentrum Vink verder uit te werken. Voor HHNK levert
het een constante afname van CO2 op, met weinig risico’s. Daarnaast is de milieuwinst van
deze afzet veruit het grootst aangezien de transportkilometers van vloeibaar CO2 worden
bespaard. Voor Vriescentrum Vink levert het groene CO2 op, dat hun bedrijfsvoering zal
verduurzamen. Daarnaast zullen zij deze CO2 financieel aantrekkelijker kunnen afnemen
door de kostenvoordelen die bij HHNK in Beverwijk ontstaan ten opzichte van andere CO2leveranciers.
Voor soortgelijke groen gas opwerkingsinstallaties op andere locaties kan op termijn een
samenwerking
aangegaan
worden
met
een
gassenleverancier,
zodra
de
opwerkingsinstallaties gezamenlijk voldoende CO2 produceren. Voor de financiële calculaties
omtrent CO2-productie en afzet uit soortgelijke groen gas opwerkingsinstallaties aan een
gassenleverancier kan de Excel berekeningstool “CO2 business calculatietool” als hulpmiddel
dienen.
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Bijlage 1. Processchema van de TIPO-350 opwerkingsinstallatie
regionaal
aardgasnetwerk

Biogas opwerkingsinstallatie
Biogas
Compressor
Membraan unit
biogas

Gaswasser
NH3 Filter

AKF Filter
Bio2Net:
- Kwaliteitsbewaking
- Drukreductie
- Volumemeting
- Odorisatie

Vergister

CO2-terugwininstallatie

AKF / Droger
CO2 compressor

CO2 condensor
CO2 gas 100%

Vloeibare CO2 100%
CO2 opslagtank

Heijer, 2011
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Bijlage 2. Biogassamenstellingsanalyses Beverwijk (HHNK)
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Bijlage 3. CO2 kwaliteit uit de groen gas opwerkinstallatie
CO2 kwaliteit uit biogas
Minimum Purity
C2H4 (ethylene)

>

C6H6 (benzene)

<

0,020 ppm

CH3CHO (Acetaldehyde)

<

0,200 ppm

CO (carbon monoxide)
H2O (moisture)

< 10,000 ppm
< 20,000 ppm

NH3 (Ammonia)

<

NOx (nitrogen oxide)

99,9%
None

2,500 ppm
None

O2 (oxygen)

< 30,000 ppm

PH3 (phosphine)

<

0,300 ppm

Total Sulfur

<

0,100 ppm

Total hydrocarbons (measured as methane)

< 50,000 ppm

Total hydrocarbons (without methane)

< 20,000 ppm

Non volatile residue

< 5 mg/kg

Non volatile organic compounds (oil and fat) < 10 mg/kg
Odor

None

Taste

None

Bevtech.org, 2011

24

Bijlage 4. ISBT aanbevelingen

This document has been prepared by an ad hoc working group of the European Industrial
Gases Association (EIGA) working in conjunction with the Compressed Gases Association of
America (CGA) and the International Society of Beverage Technologists (ISBT). The
document has been prepared to provide guidance on standards for source qualification and
specification of bulk carbon dioxide for use in foods and beverages.

http://www.eiga.eu/index.php?id=181 (IGC Doc 70/08/E)
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Bijlage 5. Vereiste CO2 kwaliteit in kassen
Effectgrenswaarden CO2 in kassen
C2H4 (ethylene)

short-term long-term
< 0,011 ppm 0,005 ppm

NH3 (Ammonia)

<

3,300 ppm 0,197 ppm

NOx (nitrogen oxide) <

0,040 ppm 0,016 ppm

O3 (ozone)

<

0,100 ppm 0,028 ppm

SO2 (sulfur dioxide)

<

0,070 ppm 0,015 ppm

Dieleman, 2007
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Bijlage 6. Vereiste CO2 kwaliteit voor drinkwaterproductie
CO2 kwaliteit drinkwaterbereiding
Minimum Purity
N2 (nitrogen)

99,97%
>
< 100,000 ppm

O2 (oxygen)

<

50,000 ppm

CxHx (alkyne)

<

10,000 ppm

Total Sulfur
C6H6 (benzene)

<
<

10,000 ppm
0,020 ppm

Odor

None

Taste

None

Note: certificate needed

Kiwa.nl, 2011 (Kiwa-ATA certicficate)
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Bijlage 7. Vereiste CO2 kwaliteit voor koel- en vriescentrum
Vink
CO2 kwaliteit koel- en vrieshuis Vink
Minimum Purity
C6H6 (benzene)

>
<

99,9%
0,02 ppm

CH3CHO (Acetaldehyde)
CO (carbon monoxide)
H2O (moisture)

< 0,20 ppm
< 10,00 ppm
< 50,00 ppm

NH3 (Ammonia)
NO (nitric oxide)
NO2 (nitrogen dioxide)

<
<
<

O2 (oxygen)

< 30,00 ppm

PH3 (phosphine)
Total Sulfur
Total hydrocarbons (measured as methane)
Total hydrocarbons (without methane)
Non volatile residue
Non volatile organic compounds (oil and fat)

<
<
<
<
<
<

2,50 ppm
2,50 ppm
2,50 ppm
0,30 ppm
0,10 ppm
50,00 ppm
20,00 ppm
5 mg/kg
10 mg/kg

Bevtech.org, 2011
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Bijlage 8. Vereiste CO2 kwaliteit voor de
voedingsmiddelenindustrie
CO2 kwaliteit voedingsmiddelenindustrie
Minimum Purity
C6H6 (benzene)

>
<

99,9%
0,02 ppm

CH3CHO (Acetaldehyde)
CO (carbon monoxide)
H2O (moisture)

< 0,20 ppm
< 10,00 ppm
< 50,00 ppm

NH3 (Ammonia)
NO (nitric oxide)
NO2 (nitrogen dioxide)

<
<
<

O2 (oxygen)

< 30,00 ppm

2,50 ppm
2,50 ppm
2,50 ppm

< 0,30 ppm
PH3 (phosphine)
Total Sulfur
< 0,10 ppm
Total hydrocarbons (measured as methane)
< 50,00 ppm
Total hydrocarbons (without methane)
< 20,00 ppm
Non volatile residue
< 5 mg/kg
Non volatile organic compounds (oil and fat) < 10 mg/kg
Odor
None
Taste
None
Meet the HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
Note: certificate needed for HACCP

Bevtech.org, 2011
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Bijlage 9. Vereiste CO2 kwaliteit voor de gassenleveranciers
Effectgrenswaarden CO2 in kassen
C2H4 (ethylene)

short-term long-term
< 0,011 ppm 0,005 ppm

NH3 (Ammonia)

<

3,300 ppm 0,197 ppm

NOx (nitrogen oxide) <

0,040 ppm 0,016 ppm

O3 (ozone)

<

0,100 ppm 0,028 ppm

SO2 (sulfur dioxide)

<

0,070 ppm 0,015 ppm

Dieleman, 2007
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Bijlage 10. Overzicht berekening Excel berekeningstool “CO2
business calculatietool”
Q1 gasvormig CO2

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

Investering

Euro's

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
0

Gas-analyzers
CO2 leiding
Totaal

€
€
€

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

Totaal

€

Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
953
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
59,74
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
4,16
€
33,67
€
37,84

Q1 gasvormig CO2 incl. seizoensinvloeden

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

35.000
350.000
385.000

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10

Investering

Euro's

Gas-analyzers
CO2 leiding
Totaal

€
€
€

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

35.000
350.000
385.000

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10
Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
486
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
117,14
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

2.445
1.141
190
189
3.965
3.965

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
0

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
8,16
€
66,03
€
74,19

2.445
1.141
190
189
3.965
3.965

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge

Euro's /jaar
€
61.857
€
€
61.857

% van de omzet

100%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€

-3.965
57.892
-32.083
25.809
25.809
-5.162
20.647

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge

Euro's /jaar
€
61.857
€
€
61.857

% van de omzet

100%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€

-3.965
57.892
-32.083
25.809
25.809
-5.162
20.647

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd
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Q1 gasvormig CO2

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

Investering

Euro's

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
0

Gas-analyzers
CO2 leiding
Totaal

€
€
€

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

Totaal

€

Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
1.334
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
42,74
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
2,97
€
24,05
€
27,03

Q1 gasvormig CO2 incl. seizoesninvloeden

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

35.000
350.000
385.000

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10

Investering

Euro's

Gas-analyzers
CO2 leiding
Totaal

€
€
€

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

35.000
350.000
385.000

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10
Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
680
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
83,80
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

2.445
1.141
190
189
3.965
3.965

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
0

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
5,83
€
47,16
€
52,99

2.445
1.141
190
189
3.965
3.965

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge

Euro's /jaar
€
61.952
€
€
61.952

% van de omzet

100%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€

-3.965
57.987
-32.083
25.903
25.903
-5.181
20.723

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge

Euro's /jaar
€
61.952
€
€
61.952

% van de omzet

100%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€

-3.965
57.987
-32.083
25.903
25.903
-5.181
20.723

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd
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Q1 vloeibaar CO2

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

Investering

Euro's

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
13.883
13.883

Koeling
Pomp
CO2 tank

€
€
€

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
953
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
116,12
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
97,65
€
15,74
€
113,40

Q1 vloeibaar CO2 incl. seizoensinvloed

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

70.000
15.000
95.000

Totaal

€

180.000

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10

Investering

Euro's

Koeling
Pomp
CO2 tank

€
€
€

70.000
15.000
95.000

Totaal

€

180.000

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10
Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
486
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
203,50
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

7.825
5.869
978
3.769
14.496
9.319
35.863
1.035
79.154
93.037

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
13.883
13.883

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
165,16
€
30,87
€
196,03

7.825
5.869
978
3.160
7.393
4.753
35.863
528
66.368
80.252

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge

Euro's /jaar
€ 120.232
€ -13.883
€ 106.348

% van de omzet

88%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€

-79.154
27.195
-15.000
12.195
12.195
-2.439
9.756

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge

Euro's /jaar
€ 107.458
€ -13.883
€
93.575

% van de omzet

87%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€

-66.368
27.206
-15.000
12.206
12.206
-2.441
9.765

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd
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Q1 vloeibaar CO2

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

Investering

Euro's

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
19.437
19.437

Koeling
Pomp
CO2 tank

€
€
€

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
1.334
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
93,97
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
81,74
€
11,25
€
92,99

Q1 vloeibaar CO2 incl. seizoensinvloeden

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

70.000
15.000
95.000

Totaal

€

180.000

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10

Investering

Euro's

Koeling
Pomp
CO2 tank

€
€
€

70.000
15.000
95.000

Totaal

€

180.000

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10
Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
680
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
160,06
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

7.825
5.869
978
4.266
20.294
13.046
35.863
1.450
89.591
109.027

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
19.437
19.437

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
133,96
€
22,05
€
156,01

7.825
5.869
978
3.414
10.350
6.654
35.863
739
71.691
91.128

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge

Euro's /jaar
€ 136.215
€ -19.437
€ 116.779

% van de omzet

86%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€

-89.591
27.188
-15.000
12.188
12.188
-2.438
9.750

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge

Euro's /jaar
€ 118.332
€ -19.437
€
98.895

% van de omzet

84%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€

-71.691
27.204
-15.000
12.204
12.204
-2.441
9.763

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd

34

Q2 CO2

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

Investering

Euro's

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
13.883
13.883

Koeling
Pomp
CO2 tank

€
€
€

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
953
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
131,05
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
113,71
€
15,74
€
129,45

Q2 CO2

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

70.000
15.000
95.000

Totaal

€

180.000

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10

Investering

Euro's

Koeling
Pomp
CO2 tank

€
€
€

70.000
15.000
95.000

Totaal

€

180.000

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10
Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
1.334
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
105,24
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

17.606
5.869
978
4.498
14.496
2.717
11.389
35.863
1.035
94.451
108.334

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
19.437
19.437

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
93,86
€
11,25
€
105,11

17.606
5.869
978
5.036
20.294
2.717
15.945
35.863
1.450
105.757
125.194

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge

Euro's /jaar
€ 135.689
€ -13.883
€ 121.805

% van de omzet

90%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€

-94.451
27.355
-15.000
12.355
12.355
-2.471
9.884

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge
% van de omzet

Euro's /jaar
€ 152.551
€ -19.437
€ 133.114
87%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€ -105.757
€
27.357
€ -15.000
€
12.357
€
€
12.357
€
-2.471
€
9.885

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd
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Q3 CO2

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

Investering

Euro's

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
13.883
13.883

Koeling
Pomp
CO2 tank

€
€
€

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
953
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
57,65
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
34,09
€
15,74
€
49,84

Q3 CO2

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

70.000
15.000
95.000

Totaal

€

180.000

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10

Investering

Euro's

Koeling
Pomp
CO2 tank

€
€
€

70.000
15.000
95.000

Totaal

€

180.000

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10
Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
1.334
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
44,98
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

7.825
5.869
978
886
3.043
18.600
32.483

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
19.437
19.437

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
28,52
€
11,25
€
39,76

7.825
5.869
978
886
3.043
18.600
38.037

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge

Euro's /jaar
€
59.693
€ -13.883
€
45.810

% van de omzet

77%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€

-18.600
27.210
-15.000
12.210
12.210
-2.442
9.768

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge

Euro's /jaar
€
65.198
€ -19.437
€
45.761

% van de omzet

70%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€

-18.600
27.161
-15.000
12.161
12.161
-2.432
9.729

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd
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Q4 CO2

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

Investering

Euro's

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
13.883
13.883

Koeling
Pomp
CO2 tank

€
€
€

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
953
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
128,94
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
111,43
€
15,74
€
127,17

Q4 CO2

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

70.000
15.000
95.000

Totaal

€

180.000

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10

Investering

Euro's

Koeling
Pomp
CO2 tank

€
€
€

70.000
15.000
95.000

Totaal

€

180.000

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10
Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
1.334
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
103,14
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

17.606
5.869
978
4.394
14.496
2.717
9.319
35.863
1.035
92.276
106.160

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
19.437
19.437

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
91,58
€
11,25
€
102,82

17.606
5.869
978
4.891
20.294
2.717
13.046
35.863
1.450
102.713
122.150

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge

Euro's /jaar
€ 133.509
€ -13.883
€ 119.626

% van de omzet

90%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€

-92.276
27.349
-15.000
12.349
12.349
-2.470
9.879

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge
% van de omzet

Euro's /jaar
€ 149.514
€ -19.437
€ 130.077
87%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€ -102.713
€
27.364
€ -15.000
€
12.364
€
€
12.364
€
-2.473
€
9.891

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd
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Q5 CO2

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

Investering

Euro's

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
13.883
13.883

Koeling
Pomp

€
€

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
953
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
37,09
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
26,76
€
7,43
€
34,19

Q5 CO2

Gemiddeld over een projectduur van 12 jaar.

70.000
15.000

Totaal

€

85.000

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10

Investering

Euro's

Koeling
Pomp

€
€

70.000
15.000

Totaal

€

85.000

Afschrijving
Afschrijvingsperiode in jaren
Restwaarde

per eenheid
12
€
-

Kengetallen Vermogen
per eenheid
Rente op langlopende schuld
6,5%
Verhouding vreemd vermogen
0%
Aflossingsperiode in jaren
10
Basis informatie
per eenheid
CO2 productie (ton)
1.334
Verkoopprijs CO2 (ton)
€
30,33
Inkoopprijs electriciteit (kWhE) €
0,10
Prijs index
1,5%

7.825
2.771
462
553
11.611
25.494

Operationele kosten
Energie
Subtotaal directe kosten

Euro's /jaar
€
19.437
19.437

Arbeid
Onderhoud
Verzekering
Overige kosten
Analyses (kwaliteit)
Certificering
Transport (uren)
Transport (kilometers)
Huur CO2-container
Chassishuur
Subtotaal vaste kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

Kosten per ton CO2
Operationele kosten
Afschrijving
Totaal

Euro's
€
23,28
€
5,31
€
28,59

7.825
2.771
462
553
11.611
31.048

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge

Euro's /jaar
€
38.404
€ -13.883
€
24.520

% van de omzet

64%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€

-11.611
12.910
-7.083
5.826
5.826
-1.165
4.661

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd

V&W
Omzet
Directe kosten
Brutomarge

Euro's /jaar
€
43.959
€ -19.437
€
24.522

% van de omzet

56%

Vaste kosten
Operationeel resultaat voor afschrijving
Afschrijvingen
Operationeel resultaat
Rente lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€

-11.611
12.911
-7.083
5.828
5.828
-1.166
4.662

Rendement
Rendement op investering
TVT* Investering in jaren
Rendement op eigen vermogen
TVT Eigen Vermogen in jaren

per eenheid
10,0%
7,6
10,0%
7,6

* Terugverdientijd
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