Biotickets voor groen gas

Wie groen gas levert aan het wegverkeer, kan daarvoor een bioticket krijgen. Een bioticket is het bewijs van
een bepaalde hoeveelheid in het vervoer gebrachte hernieuwbare energie. Produceert een partij een overschot aan duurzame energie, dan kan het bedrijf hiervoor biotickets krijgen en deze verhandelen. In deze folder
leest u hoe de handel in biotickets werkt en wat de bijkomende administratieve verplichtingen zijn.

Wat is een bioticket?

Alle leveranciers van benzine en diesel aan het wegverkeer zijn verplicht een bepaald percentage biobrandstoffen
toe te voegen aan de reguliere brandstoffen. Dit staat in de Regeling hernieuwbare energie vervoer. Dit kan bijvoorbeeld door ethanol aan benzine toe te voegen of biodiesel aan diesel, maar ook door de inzet van groen gas.1
Het verplichte aandeel biobrandstoffen bedraagt nu 4,5% en loopt op tot 10% in 2020.
De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu gevraagd het bijmengpercentage versneld
te verhogen en partijen te verplichten deze verhoging te realiseren met dubbeltellende biobrandstoffen (zie: Dubbeltelling betere biobrandstoffen pagina 4).2 In een kamerbrief van maart 2012 heeft het ministerie nieuwe jaarpercentages voorgesteld. Met deze percentages wordt de Europese doelstelling
voor 10% hernieuwbare energie in vervoer al in 2016 gehaald.
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Momenteel ziet de staatssecretaris geen juridische mogelijkheden aan de wensen van de Tweede Kamer te voldoen om het bijmengpercentage te koppelen aan dubbeltellende biobrandstoffen. Dit zou strijdig zijn met de Richtlijn hernieuwbare energie. Deze staat niet toe dat
op nationaal niveau aanvullende duurzaamheidcriteria worden gesteld. De wijziging van het
Besluit hernieuwbare energie vervoer waarin de versnelde verhoging van het bijmengpercentage wordt geregeld, ligt op dit moment (augustus 2012) nog voor advies bij de Raad
NEN-N
van State. Dit betekent dat de verplichting voor 2012 niet versneld wordt verhoogd, maar
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4,5% bedraagt. Het nieuwe besluit treedt naar verwachting per 1 januari 2013 in werking
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en wordt op zijn vroegst op 1 oktober 2012 gepubliceerd.

t

1598

Verhandelen van overschotten
Partijen die naast het verplichte marktaandeel extra bijmengen of extra biobrandstof
op de markt brengen, hebben een overschot. Dit kunnen zij administratief verhandelen aan partijen die geen of te weinig biobrandstof op de markt brengen. Zo kan die
laatste partij alsnog aan de bijmengverplichting voldoen. Het contract tussen de twee
partijen geldt als bioticket.
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De bijlage V van de Regeling hernieuwbare energie vervoer vertelt precies waaraan een bioticket moet voldoen.

Huidige en voorgestelde bijmengverplichting van biobrandstoffen tussen 2011-2020
Verplichtingen in %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Huidig*

4,25

4,5

5

5,5

6,25

7

7,75

8,5

9,25

10,0

5,25

6,25

7,50

8,75

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Voorstel**

*) Voor de jaren 2015 t/m 2019 waren er formeel nog geen verplichtingen vastgelegd, maar om 10% in 2020 te kunnen bereiken is een groei van
0,75% per jaar nodig.
**) Deze percentages komen uit de kamerbrief van maart 2012, toen nog sprake was van verhoging in 2012. Momenteel (augustus 2012) is onduidelijk hoe de percentages worden aangepast nu wijzigingen op zijn vroegst op 1 januari 2013 ingaan.
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Wie handelen er in biotickets?

Het kopen van biotickets is vooral interessant voor partijen die onvoldoende biobrandstoffen bijmengen. In de
praktijk zijn het vooral kleine benzine- en dieselhandelaren zonder eigen mengcapaciteit die biotickets kopen.
Zo kunnen ze benzine of diesel met een te lage fysieke biocomponent op de markt brengen.
Verkopers van biotickets zijn partijen die meer biobrandstoffen bijmengen dan de minimum verplichting, maar
ook leveranciers van duurzaam gas of elektriciteit. Bedrijven die duurzaam gas of elektriciteit leveren, vallen
niet verplicht onder het bioticketsysteem. Zij kunnen ervoor kiezen vrijwillig mee te doen, dan zijn ze een opt-in
partij. Belangrijk: zodra bedrijven opt-in bedrijf worden, moeten ze zelf ook voldoen aan de jaarverplichting!

Extra inkomsten
In het geval van groen gas is voldoen aan de jaarverplichting overigens geen probleem: het biologische aandeel
in de geleverde brandstof is doorgaans 100%. Dat betekent dat er een overprestatie is van 95,5% (cijfers van
2012: 100% - jaarverplichting van 4,5%). Producenten van groen gas kunnen dus extra inkomsten genereren met
biotickets.

Biotickets schematisch samengevat
Het schema hieronder toont het proces van opwekking van biogas tot en met afzet naar het wegverkeer. Producenten van groen gas kunnen biotickets verhandelen en ze kunnen groengascertificaten claimen. (Vanaf 1
januari 2013 is het niet meer toegestaan voor biogas dat met SDE(+)-subsidie is geproduceerd biotickets te
verhandelen. Zie: Groengascertificaten pagina 7).

biomassa → vergister → biogas → opwerkunit → groengas invoeding → gasnet → aardgas → levering wegverkeer
partijen met verplichting
die geen of onvoldoende
biobrandstof op de
markt brengen

groen gas
Certiﬁcaten

liquiﬁcatie
directe levering
keuze opt-in

Bioticket

Hoe verloopt de handel in biotickets?

De verhandeling van biotickets vindt vaak plaats via een intermediair. Op dit moment is het bedrijf STX Services
de enige tussenpersoon die dit doet. De intermediair (broker) bemiddelt uitsluitend, hij is geen eigenaar van
de biotickets. Het is dus een directe verkoop tussen twee partijen. In de nabije toekomst, naar verwachting in
2015, zal de handel in biotickets via een elektronisch register verlopen onder beheer van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa).
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Directe/indirecte levering van groen gas
De wijze van leveren bepaalt de administratieve eisen die aan handel in biotickets worden gesteld.
Situatie 1: directe levering van groen gas aan een tankstation
Bij directe levering tekenen de producent en de afnemer (degene die aan het wegverkeer levert) samen een
verklaring volgens bijlage 1A van de Regeling hernieuwbare energie vervoer. Daarin vullen zij de aard en hoeveelheid geproduceerd biogas en het gebruikte duurzaamheidssysteem in. Daarbij spreken zij af wie van hen de
biobrandstoffenbalans inlevert bij de NEa.
Situatie 2: levering van groen gas via het gasnet
Bij levering via het gasnet geldt ongeveer hetzelfde systeem, maar hierbij is borging van duurzaamheid verplicht
voor de hele keten tot aan invoeding in het gasnet. Dit gebeurt met een duurzaamheidssysteem (zie hieronder).
Bij deze vorm van levering vullen invoeder en afnemer (en eventueel een handelaar) bijlage 1C van de Regeling
hernieuwbare energie vervoer in. Daarbij spreken zij af wie de biobrandstoffenbalans inlevert bij de NEa en dus
mee gaat doen aan de tickethandel.

Verplichting: biobrandstoffenbalans
Iedereen die groen gas in het wegverkeer inzet, moet in de administratie aantonen dat hij aan de biobrandstoffenverplichting heeft voldaan. Binnen twee maanden na het einde van elk kalenderjaar moeten betrokkenen
bij de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa) een ‘biobrandstoffenbalans’ inleveren. Dit is een tabel waarin staat
hoeveel biogas aan het wegverkeer is verkocht, waar dat is geproduceerd en hoe de duurzaamheid is aangetoond. De biobrandstoffenbalans maakt direct duidelijk of de producent meer biobrandstof heeft geleverd dan
het verplichte minimum. Het overschot mag omgezet worden in biotickets. Op de biobrandstoffenbalans moet
ook staan welke bioticketcontracten zijn gesloten.
Biotickets hebben pas waarde als beide partijen de tickets vermelden op hun biobrandstoffenbalans. Partijen
spreken onderling af wie de biobrandstoffenbalans vervolgens aanlevert bij de NEa. Doordat alle verplichte
partijen in Nederland een biobrandstoffenbalans inleveren kan de NEa toetsen of de keten volledig is gesloten
en er daadwerkelijk duurzame biobrandstoffen op de markt zijn gebracht.
De NEa heeft een gebruikershandleiding opgesteld voor het invullen van de tabel.

Verplichting: bewijs van duurzame productie
Van alle brandstoffen op de biobrandstoffenbalans moet aangetoond zijn dat deze duurzaam geproduceerd
zijn. De producent van biogas moet hiervoor een erkend duurzaamheidssysteem gebruiken. Door Europa en
Nederland erkende systemen zijn te vinden op de website van de NEa. Binnen de biogaswereld is NTA8080 de
bekendste.
Dit duurzaamheidssysteem:
• Borgt dat de biomassa daadwerkelijk duurzaam is (bijvoorbeeld afval);
• Registreert of daar een administratie van is;
• Controleert of de meetwaarden juist worden geregistreerd;
• Berekent als onderdeel van de duurzaamheidstoets welke reductie aan broeikasgasemissies heeft plaatsgevonden ten opzichte van benzine/diesel. Dit gebeurt over de hele keten, dus van teelt tot en met
de afzet in het wegverkeer. Voor dit laatste onderdeel maakt NTA8080 gebruik van rekentools, zoals
Biograce of de BKG-tool van Agentschap NL. Voor voorbeelden van de Biograce- en BKG-tools, zie bijlage.
De web portal Duurzame biomassa voor energie bevat een register met alle organisaties die in het bezit zijn
van een certificaat ‘NTA8080 approved’.
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Overschot
Een opt-in biogasproducent of biotickethandelaar kan de voorraad biotickets die hij aan het eind van het jaar
op zijn biobrandstoffenbalans overhoudt deels meenemen naar het volgend jaar. Dit heet een ‘carry over.’ De
toegestane hoeveelheid staat in een wijziging van de Regeling hernieuwbare energie vervoer die waarschijnlijk 1
januari 2013 ingaat.

Dubbeltelling betere biobrandstoffen
De overheid wil het gebruik van betere (zogenaamde 2e generatie) biobrandstoffen stimuleren. Die betere
brandstoffen mogen op de biobrandstoffenbalans dubbel worden geteld, zodat partijen hiermee sneller aan
hun verplichting voldoen. Een bedrijf dat alleen betere biobrandstoffen gebruikt, kan daardoor in 2012 volstaan
met een aandeel biobrandstoffen van 2,25% in plaats van 4,5%.
Het gaat om biobrandstoffen die zijn geproduceerd uit afval, residuen en lignocellulose-materiaal (bijvoorbeeld
stro van graangewassen of algen). Alleen grondstoffen die niet hoogwaardiger kunnen worden ingezet dan
voor de opwekking van elektriciteit of warmte, compostering of veevoer, komen in aanmerking voor dubbeltelling. Soms bestaat er voor een bepaalde grondstof wel een alternatieve toepassing, maar is er sprake van een
overschot aan aanbod voor die alternatieve toepassing. Dat moet de producent dan met een marktanalyse
aantonen om in aanmerking te komen voor dubbeltelling.
Voor leveranciers van groen gas die betere biobrandstoffen gebruiken, is dit een zeer aantrekkelijke regeling.
Omdat zij 100% groen gas produceren en dit mogen verdubbelen, kunnen ze ruim 195% verhandelen in de
vorm van biotickets (200% minus 4,5% jaarverplichting 2012).

Administratieve verplichtingen dubbeltelling
Een producent die gebruik maakt van de dubbeltellingsregeling, krijgt te maken met een extra certificering in
de vorm van een verificatieprotocol voor dubbeltelling. Deze certificering komt naast het eerder genoemde
duurzaamheidssysteem zoals NTA8080. Door middel van een audit moet de producent aantonen dat het groen
gas is geproduceerd met biobrandstoffen die voldoen aan de voorwaarden voor dubbeltelling. Deze audit gebeurt achteraf door een onafhankelijke en geaccrediteerde verificateur, en kost enkele duizenden euro’s. De
verificatieverklaring voor de dubbeltelling is onderdeel van de rapportage over het verplichte marktaandeel
biobrandstoffen.
Het is nu nog niet mogelijk om de twee certificeringen te koppelen en daarmee kosten te besparen.
Bijlage II van de Regeling hernieuwbare energie vervoer

bevat een model verklaring van de verificateur ten aanzien van de duurzaamheid.

Verplichte informatie aan NEa
Te verstrekken informatie

Wanneer?

Door wie?

Biobrandstoffenbalans (bevat volume,
type, herkomst en toegepast duurzaamheidssysteem)

Binnen twee maanden na afloop
van elk kalenderjaar

Partij die aan biotickethandel deelneemt
(opt-in biogas producent óf afnemer bij
directe levering, invoeder óf afnemer bij
levering via gasnet)*

Verklaring aard en hoeveelheid geproduceerd biogas en gebruikte duurzaamheidssysteem

Alleen op verzoek NEa

Opt-in biogas producent én afnemer bij
directe levering;
invoeder én afnemer én evt. betrokken
handelaar bij levering via gasnet

Verificatieprotocol dubbeltelling

In geval van dubbeltelling van
biobrandstoffen, op verzoek NEa

Partij die aan biotickethandel deelneemt

*De partij die de biobrandstoffenbalans inlevert is ook verantwoordelijk voor de aanlevering van de verklaring van aard en hoeveelheid geproduceerd biogas en gebruikte duurzaamheidssysteem en het verificatieprotocol dubbeltelling.

Bijlage IV van de Regeling hernieuwbare energie vervoer

bevat een model voor het overleggen van informatie aan de NEa.
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Wat zijn biotickets waard?

De markt voor biotickets is niet openbaar. De prijs wordt dus bij elke transactie afzonderlijk bepaald. De waarde
van een bioticket varieert door vraag en aanbod, en hangt af van de meerprijs van biobrandstof. Door het
kopen van een bioticket voldoe je immers aan de jaarverplichting voor biobrandstoffen, die je anders zelf had
moeten bijmengen tegen bepaalde kosten. De waarde van een bioticket is in theorie dan ook gelijk aan de
meerprijs van de benodigde biobrandstoffen voor 1 m3 benzine of diesel.

Prijsontwikkeling
STX Services publiceert wekelijks een overzicht van gehanteerde biodiesel- en ethanolticketprijzen. In december 2011 was de waarde van een ticket € 13,75.
Het prijsverloop van de afgelopen jaren is als volgt te verklaren. Eind 2009 is met terugwerkende kracht vanaf
begin van het jaar de dubbeltellingsregeling voor betere biobrandstoffen ingegaan. Door de invoering konden
partijen, die langetermijncontracten voor deze brandstoffen hadden afgesloten, tegen een zeer lage prijs bio
tickets kopen. Daardoor zijn de prijzen in 2010 gedaald. In 2011 en 2012 ging het verplichte percentage bij
menging verder omhoog. Daardoor hebben partijen minder overschot, en dus minder tickets te verhandelen.
Dat zorgt voor een prijsstijging.

Jaarlijks prijspatroon
De verwachting is dat de prijsontwikkeling gaat stabliseren en jaarlijks grofweg het volgende patroon vertoont.
Partijen die afzetten naar het wegverkeer kopen liever niet teveel biobrandstoffen in. Als dan aan het eind
van het kalenderjaar blijkt dat ze een tekort hebben, hebben ze vaak geen kans nog bij te mengen. Dan zullen ze tickets moeten bijkopen,
waardoor de prijs stijgt. Na
de jaarwisseling daalt de prijs
weer door afnemende vraag.
Rond april veert deze weer op.
Een van de oorzaken daarvan
is dat sommige grote partijen
niet zelf bijmengen, maar op
basis van hun eerste kwartaalrapportage bekijken hoeveel
biotickets ze moeten kopen.
Hierdoor stijgt in april de vraag
en dus de prijs. In de zomer, als
er veel biobrandstoffen geproduceerd worden, zakt de prijs Grafiek 1: De prijsontwikkeling van biotickets voor biodiesel tussen januari 2009 en april 2012.
weer in om tegen het einde van Bron: STX Services. Let wel: dit is niet de ticketwaarde bij productie maar de waarde na levering
aan het wegverkeer, dus inclusief de marge die het tankstation vangt.
het jaar weer te stijgen.

Omrekenen naar groen gas
Bovenstaande informatie is gebaseerd op biodiesel. In plaats van biodiesel kan ook groen gas ingezet worden
om aan de bijmengverplichting te voldoen. Hoeveel groen gas is er nu nodig voor één bioticket? In 2011 moest,
om aan de toen geldende bijmengverplichting van 4,25% te voldoen, 46 liter biodiesel worden bijgemengd per
Nm3 diesel. Dit is een energiewaarde van 1509 MJ. Eén bioticket heeft in 2011 dus een ‘waarde’ van 1509 MJ.
Dit komt overeen met 50Nm3 groen gas. (Zie voor de complete berekening voorbeeld op pagina 6.) De concrete
prijs van het bioticket is afhankelijk van de marktprijs voor deze hoeveelheden groen gas en biodiesel.
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Voorbeeld: berekening waarde van een biotickets voor groen gas
Groen gas levert bij verbranding gemiddeld een energetische waarde op van 31,65 MJ/Nm³ (onderwaarde).
De energetische waarde van de 4,25% bijmenging komt overeen met een volume van circa 48 Nm³ groen
gas (1.509 /31,65).
Met andere woorden: je hebt een overprestatie van 1.509 MJ (48 Nm³) groen gas nodig, ingezet als
transportbrandstof om één bioticket te genereren. Zo’n overprestatie wordt geleverd als 1.509 MJ/(100%4,25%) groen gas als transportbrandstof wordt ingezet. Dat komt overeen met 1.576 MJ (1.509 MJ x
95,75%) oftewel een volume van 50 Nm³ groen gas (1.576 /31,65).
Samengevat: wanneer, bij dit bijmengpercentage, 50 Nm³ groen gas wordt ingezet als transportbrandstof
wordt één bioticket gegenereerd met een waarde van, in dit voorbeeld, € 13,75. Hiermee wordt dus een
additionele waarde gecreëerd van € 0,276/Nm³ groen gas (€ 13,75/50 Nm³)
Onder bepaalde voorwaarden kan groen gas aangemerkt worden als een tweede generatie biobrandstof. Dan
valt deze onder de dubbeltellingsregeling, waarmee in hetzelfde voorbeeld niet één maar twee tickets gegenereerd worden. Dat betekent een additionele waarde van € 0,552/Nm³ ((2 x € 13,75)/50 Nm³).

De prijsontwikkeling van biotickets in de periode 2009-2012, vertaald naar een prijs per m3 groen gas
Door de eerder genoemde versnelde verhoging van de verplichte bijmenging (zie: Wat is een bioticket pagina 1) ontstaat, zodra deze ingevoerd
wordt, een grotere vraag naar biobrandstoffen. Hierdoor is de verwachting dat de prijs van biotickets gaat stijgen.
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Wat is de relatie tussen biotickets, groengascertificaten
en SDE(+)-subsidie?
Bij de levering van biogas kan een producent biotickets krijgen of groengascertificaten.

Groengascertificaten

Deze waarborgen dat biogas geproduceerd van hernieuwbare bronnen aan het gasnet is toegevoegd. Ze geven
informatie over de grondstoffen waaruit het groen gas geproduceerd is en verzekeren de kopers zo dat het
gekochte groen gas van biologische oorsprong is. Groengascertificaten kunnen worden verkocht aan partijen
die groen gas ten behoeve van vervoer leveren aan de eindgebruikers. Deze kunnen zo hun brandstofverbruik
vergroenen, en hun CO2-uitstoot compenseren.

Uitgifte van groengascertificaten
In Nederland geeft het bedrijf Vertogas certificaten uit. Eén Vertogas-certificaat staat voor 1 MWh energie
groen gas, vergelijkbaar met ongeveer 100 m3 aardgas. Vertogas kan op de groengascertificaten aangeven
of het gebruikte biogas valt onder het NTA8080 duurzaamheidssysteem (zie: Duurzaamheidseisen pagina 3).
Waarschijnlijk wordt Vertogas onderdeel van de Gaswet. Daarmee wordt het gebruik van Vertogas verplicht.
Ook gaat Vertogas zeer waarschijnlijk een rol spelen in de handel in biotickets.
groen gasproducent

groen gashandelaar

groen gas verkoop
van hernieuwbare
oorsprong

E+
SD sidie
b
su

biomassa

groen
gas
levering

agentschapNL

verkoop
verkoop
certiﬁcaten certiﬁcaten

Vertogas

registeraccountant
controle
mineralenhuishouding

productiecijfers

rapportage

meetbedrijf
aardgasnet

huishoudens

industrie

1. Een industrie of veehouder produceert groen
gas dat geleverd wordt op het gasnet
2. Een gecertificeerd meetbedrijf registreert de
hoveelheid groen gas die op het gasnet is ingevoed. Het meetbedrijf stuurt deze waarden naar
Vertogas, die ze bijschrijft op een certificatenrekening
3. Vertogas stuurt de meetwaarden door naar
Agentschap NL
4. Agentschap NL keert op basis van de meetwaarden SDE-subsidie uit aan de groen gasproducent
5. De producent verkoop het gas op de markt
tegen ‘grijs’ leveringstarief, vaak aan een energiemaatschappij
6. De energiemaatschappij verkoopt het groen gas
aan de huishoudens en industrie
7. De handelaar (energiemaatschappij) boekt het
certificaat af op de certificaatrekening i.v.m.
eindgebruik.
8. Jaarlijks meldt een accountant aan Agentschap
NL dat de producent gebruik heeft gemaakt van
biomassa van hernieuwbare oorsprong (voorwaarde voor de SDE-subsidie)
9. Na ontvangst van de groen gasproductiecijfers
en biomassarapportage van de accountant keert
Agentschap NL de SDE-subsidie uit.

Groengascertificaten en de SDE(+)-subsidie

Vertogas kan controleren of het biogas waarvoor een groengascertificaat wordt afgegeven, geproduceerd is
met SDE(+)-subsidie. Als een producent gebruikt maakt van de SDE(+)-stimuleringsregeling3 maar ook inkomsten heeft uit de verkoop van groengascertificaten, dan heeft de overheid het recht dit laatste bedrag van de
SDE(+) af te trekken. Ook kan de overheid dit opnemen in het correctiebedrag. Dit is tot nu toe nog niet voorgekomen.

Groengascertificaten en biotickets
De handel in groengascertificaten en in biotickets loopt op dit moment gescheiden. Omdat de groengascertificaten niet geschikt zijn voor het aantonen van duurzaamheid, spelen ze geen rol in de Regeling hernieuwbare
energie vervoer die ten grondslag ligt aan de biotickets. Dat heeft onwenselijke gevolgen. Als een partij groen
gas levert aan het wegvervoer en daarvoor biotickets krijgt, worden de groengascertificaten die bij dat groen
gas horen niet uit de handel gehaald. In theorie kan de producent de groengascertificaten vervolgens elders
gebruiken, wat neerkomt op een dubbele claim van hetzelfde groen gas.
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De Tweede Kamer onderzoekt de mogelijkheden om de handel in biotickets en groengascertificaten te koppelen. De exacte uitwerking hiervan krijgt de komende maanden vorm. In de Regeling hernieuwbare energie
vervoer (verwachte invoering 1 januari 2013) wordt geregeld dat voor biogas dat met SDE(+)-subsidie is geproduceerd geen biotickets meer verhandeld mogen worden. Groen gas dat met SDE(+)-subsidie is gemaakt, mag
dan niet meer op de biobrandstoffenbalans worden opgenomen. Een producent mag het groen gas nog wel aan
het wegverkeer verkopen, maar krijgt er dan geen biotickets meer voor.

Voor welke biogasproducenten zijn biotickets interessant?

De randvoorwaarden om aan biotickethandel deel te nemen zijn strikt en de bijbehorende kosten aanzienlijk. Ook fluctueren de prijzen voor biotickets behoorlijk. Het hangt dus van de situatie per bedrijf af of handel in biotickets economisch voordelig uitpakt.

Duurzaamheidseisen

Om biotickets te kunnen verhandelen moet de producent aantonen dat het gas door de hele keten heen duurzaam is geproduceerd, dus van teelt tot en met afzet in het wegverkeer (zie: pagina 2). Voor producenten met
co-vergisters die stromen biomassa inzetten die mogelijk concurreren met (vee)voedsel betekent die eis dat zij
alle verschillende stromen moeten certificeren. De administratieve lasten hiervan, zo’n 5.000 euro per audit locatie, zullen voor kleine partijen nauwelijks op te brengen zijn. Alleen als gebruik wordt gemaakt van afval of residuen als biomassa hoeft de keten vóór het moment dat het afval vrijkomt vaak niet te worden meegenomen.

Subsidie

Groen gas dat met een SDE(+)-subsidie is geproduceerd mag in ieder geval vanaf 2013 niet gebruikt worden om
ook biotickets mee te genereren1 (zie: Groengascertificaten en SDE(+)-subsidie pagina 7).

Business case

Investeren op basis van biotickethandel is lastig. De prijzen zijn wisselend, sterk afhankelijk van vraag en aanbod
en daardoor in bepaalde perioden laag. Financiers nemen de bioticketwaarde vaak niet mee in hun business
case omdat zij hier een vaste waarde aan willen koppelen. Business cases die alleen zijn gebaseerd op eigen
productie zijn vooralsnog nauwelijks rendabel.

Biotickets zijn waarschijnlijk interessant voor:

• Partijen met flexibelere business cases.
• Partijen die over eigen biomassa beschikken en slechts een lage SDE(+)-vergoeding krijgen, zoals RWZI’s ,
stortplaatsen of sommige afvalvergisters. Voor hen kan het interessant zijn te onderzoeken of het loont
om te stoppen met de SDE(+)en (deels) over te gaan op de handel in biotickets en groengascertificaten.
• Projecten die flexibel om kunnen gaan met de biogasallocatie.
• Projecten waarin de overheid participeert en vanuit haar publieke rol de afzet kan sturen (bijvoorbeeld
door bij concessieverlening voor streek- of taxivervoer te sturen op groen gas als voertuigbrandstof)

Biotickets zijn niet interessant voor:

• Partijen die SDE(+) subsidie nodig hebben om hun vergistings-business case rendabel te maken.
• Partijen die met biomassastromen werken waarbij discussie is over de vraag of het hier gaat om een
afvalstof of een residu.
• Partijen die een complexe vergistingsmix gebruiken waardoor de certificeringskosten in de keten fors oplopen.
• Partijen die niet over eigen, niet discutabele, biomassa beschikken.
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Kansen
Veel partijen moeten op dit moment de inkomsten uit biotickets zien als een extraatje. Zoals dit ook geldt voor
de inkomsten uit groengascertificaten. Bij versnelde verhoging van het percentage verplichte biobrandstoffen
kan de waarde van biotickets stijgen. Dit kan een positief effect hebben op de business cases, maar de ontwikkeling van de prijzen blijft vooralsnog onvoorspelbaar.
De administratieve lasten bij biotickethandel zijn voor veel producenten hoog en vormen daardoor een belemmering. Producenten doen er verstandig aan bij het aangaan van het contract te bespreken wie van de partijen
deze lasten gaat dragen.
Voor nieuwe initiatiefnemers is het van belang om een mechanisme te vinden tussen het productievolume
en een afzetprijs. Dit kan met een ketenbenadering waarbij bijvoorbeeld een intermediair zoals STX Services
partijen bij elkaar brengt (producent, leverancier aan het wegverkeer, ticket afnemer). Of situaties waarbij de
overheid, producent en afnemer samen aan tafel zitten, bijvoorbeeld bij overheidstenders.

Vormgeving Joep Geelen, FindYourLogo.nl

NOTEN:
1 In deze folder worden zowel de termen groen gas als biogas gebruikt. Biogas is gas dat afkomstig is van biologische processen en hernieuwbare bronnen. Groen gas is biogas dat op duurzame wijze is opgewekt en dat is opgewerkt zodat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas.
2 In december 2011 heeft de Tweede Kamer de motie Leegte c.s. aangenomen, Kamerstukken II, 2011-2012, 32 813, nr. 4. Behalve versnelde
verhoging van het bijmengpercentage roept de motie de regering op tot invulling van de extra groei met duurzame biobrandstoffen van
de tweede generatie.
3 De SDE(+)-subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en duurzame energie (onrendabele top).

Colofon Groen Gas Nederland, augustus 2012
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