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Centraal Inditonderzoek staan degevolgenvandetotdusverreaangebodencontracten betreffende delevering vanafval-en
restwarmte,voordeindividuele tuinder envoordewarmteleveranciers.Hiertoezijnleveringscontracten vaneenzestalafval-en
restwarmte leveranciersmet elkaarvergelekenopgrond vanjuridischeenbedrijfseconomische aspecten.Daarnaast zijntweealternatieve tariefstellingen doorgerekend.
Deverschillende contractenvertonenvooreenaantalbelangrijke aspectenmeerofminder ernstige tekortkomingen.Perbedrijfssituatieblijkendebedrijfseconomischegevolgenvandetariefstellingen sterk tevariëren,waarbijindemeestegevallen
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Woord vooraf

Afval-en restwarmte zijnwarmtebronnen diebijdragentot
brandstofdiversificatie.Vanuit deglastuinbouwgezienzijndeze
warmtebronnen pasaantrekkelijkalsaaneenaantalvoorwaardenis
voldaan.Dezevoorwaarden zijngrofweg tesplitsen in juridische
en bedrijfseconomische.Ze staanaandebasis vandit onderzoek,
waarin eenzestalcontracten isonderzocht.
Wat betreft de juridischeaspecten zijndecontractengetoetst aaneen lijst vanaandachtspunten.Doormiddelvaneengevoeligheidsanalyse Isonderzochtwat deuitwerking isvanverschillende uitgangspunten opdeterealiseren kostenbesparingen
bijtoepassing vanafval-ofrestwarmte.Daarnaast iseentweetal
alternatieve tariefstellingen doorgerekend.
Aandit onderzoek ismedewerking verleend door verschillende
tuinbouwbedrijvenenwarmteleveranciers.Daarnaast hebbenverschillende overheidsinstanties endeNederlandseEnergieOntwikkelingsMaatschappijBVhet onderzoek crltlsch gevolgd.
Het onderzoek isuitgevoerd door ir.J. Benningaenstond
onder leiding vanir.A.P.Verhaegh.

De directeur

DenHaag, juli1987

ƒJ.deVeer

Samenvatting

De toepassing vanafval-enrestwarmteindeglastuinbouw
heeft omverschillende redenenniet dievlucht genomen,diemen
ervanhadverwacht.Tochbiedt afval-enrestwarmtevoordetoekomst eeninteressantemogelijkheid voorbrandstofbesparing enis
debenutting vandezevormenvanwarmtevanuit nationaaleconomischgezichtspunt gunstig.
Voor deglastuinbouw hebbenafval-enrestwarmte alleenbetekenis,alsdaarmeeopde individuele bedrijven debrandstofkostenkunnenworden verlaagd.
Eenbelangrijke redenvandatwat ermomenteel gerealiseerd
isniet voldoet aandegestelde verwachtingen, ligt inhet feit
opgesloten dat degevolgenvandeaangeboden leveringscontracten
voordeindividuele tuinder niet duidelijk zijn.Indit onderzoek
zijndaarom eenaantal leveringscontracten met elkaarvergeleken.
Deze vergelijking omvat zowel juridischealsbedrijfseconomische
aspecten.Onderkend is,dat deze tweeaspecten opelkaar inwerken.
De juridische zakendie inelkwarmteleveringscontract geregeld behoren tezijn,zijnaandehand vaneenchecklist (bijlage 1)puntsgewijs behandeld.Het betreft hier zakenalsminimumvermogen,wijze vanafrekening,calamiteiten e t c . Hetblijkt dat
veelvandeze juridische aandachtspunten indecontractenonvoldoende ofinhetgeheelniet geregeld zijn.Het gaathieromzakendievangroot belang mogenwordengeacht voordetuinder/afnemer.
Het onderzoeknaardebedrijfseconomischeaspecten istoegespitst opdegevolgenvan deverschillende tariefstellingenvoor
de terealiserenkostenbesparingen voordeafnemer.Hiertoe is
eenvergelijking gemaakt doormiddelvaneen gevoeligheidsanalyse.Dit ishierdemeestaangewezenmethode,omdat hiermede
zichtbaarwordt gemaakt hoedenetto-besparingen zichverhouden
totdebruto-besparingenbijverschillende bedrijfssituatiesdie
zichvanelkaaronderscheiden tenaanzienvanCC^-dosering,condensortype,gasverbruik etc.Inallebeschouwde tariefstellingen
isdewarmteprijsviaeenvasteofeenvariabelekortingverbondenmet deprijsvanaardgas.
De algemene tendensbijdeverschillende tariefstellingen
is,dathetverschil tussendebruto-besparingen (kortingspercentage)endenetto-besparingenaanzienlijkis.
Dematewaarindezediscrepantie optreedt varieert percontractOmdenadelendieverbonden zijnmet debestaande tariefstellingen teondervangen, iseen tweetalalternatieven inbeschouwing genomen.Inhet eerstealternatiefmondt eenhogerkortingspercentage uit ineenhogereeenmaligevastebijdrage.In
het tweedealternatiefwordt dehoeveelheid afgenomenwarmtever-

rekend perm3water,waarbijdeaantrekkelijkheid schuilt inhet
feitdatdetuindervrijiszoveelmogelijk warmteuiteenm3water tehalen.Vooraldit laatstealternatief heeftzowelvoorde
leverancieralsvoordeafnemeraanzienlijke voordelentenopzichtevandebestaande tariefstellingen.

1. Inleiding

1.1 Algemeen
Binnenhet bredescala vanalternatieve energiebronnenneemt
deafval-enrestwarmte eenbijzondere plaats in.De toepassing
vanafval-enrestwarmte isbijzonder omdat erenergiebenut
wordt dieandersverloren zouzijn gegaan.Afval-enrestwarmte
wordenvaakinéénadem genoemd,hoeweldeverschillen tussendezebeidevormenvanalternatieve energie tochvrijgroot zijn.
Inhet gevalvanafvalwarmtewordt erwarmte,die indebestaande situatieverloren gaat,viakoelwater (afkomstigvande
industrie ofvanelektriciteitscentrales),verbranding vanhuisvuilofchemischeomzettingen inhuisvuil,benut.Bijrestwarmte
ligtdesituatieanders.Hierwordt dooreen elektriciteitscentrale inplaatsvanalleen elektriciteit, zowelwarmtealselektriciteit geproduceerd.Hetaantrekkelijkehiervan voordeelektriciteitscentrale, ishethogere rendement dat viadegecombineerdewarmte-elektriciteitopwekking wordt gehaald.Wanneeralleenelektriciteit wordt opgewekt bedraagt het rendement ongeveer
40%;alsergecombineerd elektriciteit enwarmtewordt opgewekt
ishet totale rendement 90%(respectievelijk 30%en60%).
Deaandacht voorafval-enrestwarmte isniet nieuw.Inhet
verleden zijner,met namedoordeoverleggroep "Gebruikvan
restwarmtevoordeglastuinbouw"onder voorzitterschap vanir.
P.J. Stadhouders (MinisterievanLandbouw enVisserij)ende
NEOM, studiesverricht naardetoepasbaarheid voordeglastuinbouw (zieliteratuur verwijzing).Aanvankelijk bestond ergroot
optimisme overdesnellerealiseerbaarheid vandeafval-enrestwarmtealsbelangrijke externe energievoorziening voordeglastuinbouw.Tot dusverzijnerechternogmaarweinig projectenvan
degrond gekomen.
Deoorzakendiehiervoor aangevoerd kunnenworden,zijn:
Deafval-enrestwarmtemoet inveelgevallennaardeafnemers toegebrachtworden.Het grootstedeelvandeNederlandseglastuinbouw isingroteofkleinere centragelocaliseerd.Het transport vandeafval-enrestwarmteovergrote
afstandennaar detuinbouwcentra brengt grote investeringen
met zichmee.Hetverplaatsen vanglastuinbouwbedrijven naar
deelektriciteitscentrales toe(projectvestigingen)is,vanwegedecentrumfunctievoordelen endetochbeperkte omvang
vandeenergiekosten tenopzichte vande totalekosten,niet
aantrekkelijk, (Verhaegh 1979,Wouters,1984).Inhet verledenhebbenplanologische belemmeringen dooronderanderebestemmingsplannen deontwikkeling vanprojectvestigingen tegengehouden.Hetmeesteperspectief lijktdaaromhetaansluitenvan tuinbouwbedrijvenopbestaande transportleidingenvanbijvoorbeeld stadsverwarming tebieden;

-

Hetverwezenlijkenvaneendistributienet binnendegrote
tuinbouwcentra stuitafopdehoge Investeringendieditmet
zichmeebrengt;
Deglastuinbouw isweliswaar vanwegez'ngroteenergiebehoefte eenpotentieelafnemervanafval-enrestwarmte,het
warmtebehoeftepatroonfluctueert echternogal (ditisongunstigvooreenregelmatigewarmtelevering);
Deontwikkelingvananderealternatieven (energiebesparende
maatregelen)iszeersnelgegaan;
Derecentegasprijsontwikkelingheeftdenoodzaakomopeen
anderewarmtebron over teschakelenminderurgentgemaakt;
Erkleven (nog)teveelonzekerhedenaandeleveringsvoorwaarden vande totdusveraangebodencontracten.
Het ismetnamedelaatst genoemdeoorzaakwaarop inditonderzoek zalworden ingegaan.Deonzekerhedenmetbetrekking tot
de leveringsvoorwaardenkunnenwordenonderscheiden naarjuridischeenbedrijfseconomische aspecten.Dezewerkensterkopelkaar
inenmoetendaaromookgezamenlijk wordenbeschouwd.

1.2 Het "nietmeerdananders"-beginsel
Aanvankelijk werdhet "nietmeerdananders"-beginselvoor
stadsverwarming alsuitgangspunt voorhet vaststellenvanhet
warmtetarief gehanteerd.Dit beginselhoudt indatdealternatievevorm vanwarmte,inditgevaldeafval-enrestwarmte,voorde
consument nietmeermaggaankostendanwat indeuitgangssituatiedekostenvanwarmte zoudenzijn.Ditprincipewerddoorhet
Ministerie vanEconomische zakengegarandeerd.Hetdiendeoorspronkelijk terbescherming vandeconsument,vooralomdatde
consumentbijstadsverwarmingweinigkeuzegelatenwerd.
Indecontracten voorafval-enrestwarmtelevering aantuinbouwbedrijvenisditbeginselniet vermeld.Ditneemtnietweg
dathetookvoorglastuinbouwbedrijveneenminimumeisis,waaraaneen tariefstellingmoet voldoen.Het principeisechterniet
voldoendegeblekenomglastuinbouwbedrijven tedoenoverschakelen
opafval-enrestwarmte.Indediscussienota vandewerkgroep
"leveringsvoorwaarden afval-enrestwarmte"(Wouters,enandere,
1984)isomdeze redenvoorheteerstgepleitvooreenwervend
tarief.

1.3 Wervend tarief
Deachterliggende gedachtebijhethanteren vanhetbegrip
wervend tarief is,dater inde tariefstellingtegemoetmoetwordengekomenaandeextra risico'sdiede tuindergaat lopenbij
toepassing vanafval-enrestwarmte.Eentuinderzalnamelijkalleendanoverschakelen opafval-enrestwarmte,alshijerzowel
opkortealsoplangetermijnduidelijkebedrijfseconomische
voordelen inziet.
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Degenoemde extra risico'shebbenonderanderebetrekkingop
de (snelheid van)regelbaarheid vandewarmtebron,het temperatuurregiem,deaardgasprijs endeontwikkelingvananderealternatieven.Bijdezealternatievenkangedachtwordenaanzowel
energiebesparing alsanderealternatieve energiebronnen.Desnelheid vanregelenisafhankelijk vandeaanvoertemperatuurdiegerealiseerd wordt envandewijzevanschakeling vandetweewarmtebronnen (gasketelenafval-ofrestwarmte).Uiteraard nemendeze risico's afnaarmate deaangeboden temperatuur dichterligt
bijdemeestwenselijke temperatuur vooreenbepaald tuinbouwbedrijf.Het risicoalsgevolg vaneenfluctuerendegasprijsiseen
risicodat ookgeldt alsstokenmet aardgasvolledig indewarmtebehoeftevoorziet.Inhetgeval stokenmet aardgasalleen inde
pieklast-warmtebehoeftevoorziet gaathet echterookomhetkostenvoordeel tenopzichte vanstokenmet aardgas.Dit voordeelis
inallegevallengekoppeld aandeaardgasprijs.
Doormiddelvaneengoed contract kunnendeextrarisico's
voorde tuinderworden beperkt.Het gaat hierbijomeenwisselwerking tussen juridische enbedrijfseconomischezaken.Indit
onderzoek zaleenenanderworden afgewogen.De leveringscontractenvanbestaande projecten dienenhierbijalsuitgangspunt.

1.4 Debestaande projecten
Alvorens de leveringsvoorwaarden vandebestaande projecten
aaneenonderzoek teonderwerpen, zalvanelkproject eenkorte
beschrijvingwordengegeven.Het eersteonderscheid datmen tussendezesbeschouwdeprojectenkanmakenIshet onderscheid tussenafvalwarmte enrestwarmte.Er isvaneenrestwarmteproject
eencontract indit onderzoek opgenomen (PNEM)envan tweeafvalwarmteprojecten (WDKenVVB).Het Intergas-project valt strikgenomenniet onderdenoemerafval-ofrestwarmte.Dit contract is
toch indit onderzoekopgenomen,omdat hetertoebijdraagt,dat
het inzicht indeverschillende tariefstellingenwordt vergroot
enertochinzekere zinwarmte benutwordt,dieandersverloren
zouzijngegaan.Hetzelfdekan inzekerezingezegdwordenover
debeide contractenvoorwarmteleveringviaTE'sdoornutsbedrijven.Deprincipesvandeverschillende tariefstellingenzullenin
deparagrafen3.3 t/m 3.8 aandeordekomen.
1.4.1 HetAmerwarmte-project (PNEM)
DeProvinciale Noordbrabantse Elektriciteitsmaatschappij
(PNEM)isalvanaf 1979bezigmetdeproduktie vanrestwarmte.
Aanvankelijk wasdezewarmteproduktie bestemd voorstadsverwarming.Al snelbleek,datermogelijkhedenwarenomglastuinbouwbedrijven inWest-Noordbrabant ophet bestaande transportnet aan
tesluiten.

]]

Het transport wordt verzorgd door de PNEM, de distributie
door de PNEM of door een distributie BV (made, Asten). De afgenomen warmte wordt gemeten inGJ door middel van een warmtemeter.
De figuren 1.1 en 1.2 geven vereenvoudigd weer hoe dewarmtelevering in z'n werk gaat.Met uitzondering van de bedrijven inMade
zijn de aangesloten bedrijven bestaande bedrijven. InMade isde
levering van restwarmte gekoppeld aan nieuw tevormen projectvestigingen.
Figuur 1.1 Weergave van de restwarmtelevering door de PNEM
stadsverwarming
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De restwarmte wordt via eenwarmtewisselaar overgedragen aan
het tuinbouwbedrijf. Dewarmteoverdracht ishierbij afhankelijk
van de stroomsnelheid van het water inde beide circuits en de
temperatuur gradiënten.Het temiperatuurregiem varieert nogal,
afhankelijk van de buitenomstandigheden en de specifieke bedrijfsomstandigheden.Demaximum aaabodtemperatuur is 110°C tot
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130°Caandeprimairezijdevandewarmtewisselaar.Indekasis
demaximumaanbodtemperatuur7(K>Ctot90°C (secundaire zijde), omdat eenzo laagmogelijke retour-temperatuur aandeprimaire zijdevandewarmtewisselaar doordePNEMwenselijkwordtgeacht.
Bijdeaangeslotenbedrijven inMadeworden ietslageretemperaturengerealiseerd.
Dewarmtelevering doordePNEMvoorziet ineengedeeltevan
dewarmtebehoefte,namelijk debasislast.Ditbetekent,dater
eengasgestookteketelophetbedrijf aanwezigmoetblijven,om
(bijkoudebuitenomstandigheden)indepieklast tevoorzien.In
tabel 1.1 iseenoverzicht gegevenvanhetgeenopditmomentdoor
dePNEMaanrestwarmteprojecten isgerealiseerd.

Tabel 1.1 Aantallenbedrijvendieper1december 1986zijnaangeslotenoprestwarmtevandePNEM,onderscheidennaar
plaatsenteelt
Plaats

Teelt
bloemen

Breda
s'Gravenmoer
Sprang-kapelle
Dongen
Raamsdonk
Made

1
1
4
2
1

groenten

plant*enkweek

5

-

4
5
.1
1

1
1

Bron: Consulentschap voordetuinbouw inzuidoostNederland.

Het totaleaantalaangeslotenbedrijvenbedraagt 27,detotaleoppervlaktehiervanis34,5ha.InAstenzullenmedio1987
31bedrijven (26,5ha)dooreenSTEGteHelmondwarmtegeleverd
krijgen (30bedrijvenhebbenhetaangebodencontract getekend.
1.4.2 HetWDK-project
HetWKD-projectisopgezetdoorde elektriciteitsmaatschappijIJsselcentraleteZwolle,omdeglastuinbouw inzuidoost
Drenthevanwarmte tevoorzien.Hetbetrefthiereenprincipeovereenkomst vaneenproject dat,zoisonlangsbesloten,geen
doorgang zalvinden.Erkongeengebruikwordengemaaktvaneen
aanwezig transport-endistributienet.Dedistributie zouworden
verzorgd dooreenaparteBVwaarindedeelnemende tuindersaandeelhouder zouden zijn.Datditcontract,ondankshetfeitdan
het project geendoorgang zalvinden,tochinditonderzoekis
opgenomenvindtz'n oorzaak Inhet feitdateruithetaangeboden
contractheteenenanderkanwordengeleerd voor toekomstige
contracten.
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Demaximum aanbodtemperatuur zou80°Czijn.DewarmteleveringdoorWDKzouvanwegeeenniet toereikend vermogenalleenin
debasislast voorzien.
1.4.3 HetVVR-project
Hetbetrefthiereenafvalwarmteproject,waarbijdewarmte
vrijkomt doordeverbrandingvanhuisvuil.Dewarmtewordtgeleverd indevormvanverwarmdwatervan90°Ctot108°C(voordat
hetdewarmtewisselaar isgepasseerd).Hetkomtquasysteemovereenmetdehiervoor behandeldeprojecten (dewarmtewordtgeleverd indevormvanverwarmdwaterendewarmtebronvoorzietin
debasislast).De investeringen inhet transportnet endewarmtewisselaar zijndoordetuindergedaan.
Ophetbedrijfdatdewarmteafneemt,wordenpotplantengeteeld opeenoppervlaktevan4,9ha.Deoorspronkelijkewarmteleverancierheeftper 1juni 1986dewarmtelevering inhandengesteld vaneenanderbedrijf.Decontractvorm ishetzelfdegebleven.
1.4.4 Het Intergas-project
Eenheelander typewarmteproject ishetIntergas-project te
Dorst (Noord-Brabant).Gestimuleerd dooronderanderedeGrontmij
endeGasunie isditproject in1979vandegrondgekomen.De
enige twee totdusveraangeslotenbedrijvenkrijgenenergiegeleverd indevormvanstortgas,datvrijkomtbijchemischeomzettingeninhuisvuilstortplaatsen.Dezebeidebedrijvenzijnaangeslotenopeenverwarmingsketel enzijnsamen2,9 hagroot.
Deverbrandingseigenschappen vanstortgaswijkendooreen
anderesamenstellingenvrijsterkafvandievanaardgas.Daarom
isophetbetrokkenbedrijf eenspeciale verwarmingsketelgeïnstalleerd.
Het transport naarhetbetrokkenbedrijfheeftgeengrote
problemenmet zichmeegebracht,omdateenindenabijheidvandit
bedrijfgelegenfabriekreedsvanstortgaswerdvoorzien.De
warmtelevering doorIntergasvoorzietalleenindebasislast(beperkte levering).Hetontbrekenvaneenmaximumvermogenclausule
inditcontract heeftalsconsequentie,datdeleveringvan
stortgas in1987zalwordengestaakt.De tweetuinderszullende
ombouwvandestortgasketel totaardgasketelvoorhunrekening
nemen.
1.4.5 Warmtelevering doordecentraleelektriciteit opwekking
Omdeproblemenmethet transport vanwarmte teomzeilenen
omeenaanvulling tekrijgenopde (dure)inkoopvan "pieklast
elektriciteit",zijntweenutsbedrijven(GemeentelijkEnergieBedrijfNaaldwijk (GEBN)endeDienstNutsbedrijvenSchipluiden
(DONS))ertoeovergegaan omkleinewarmtekracht eenheden(TE's)
14

bijtuinders teinstalleren.Dewarmtediedooreendergelijke
TE-installatiewordtgeproduceerd,voorziet indebasislastvan
dewarmtebehoeftevanhet tuinbouwbedrijf.Degeproduceerde elektriciteitwordt geleverd aanhetnutsbedrijf.De TE-installatie
blijftineigendomvanhetnutsbedrijfenwerkt invollast.Voor
degeleverdewarmtewordtdetuindereenaangepast tarief inrekeninggebracht.
Aandezevormvanwarmtelevering iseenaantal bijkomende
nadelenverbonden.ZokanaanhetinstallerenvaneenTEeenbehoorlijkegeluidsoverlast zijnverbonden.DeTEkanalleeninde
buurtvanhetketelhuiswordengeplaatst,omdatandersdetransportleidingen telangworden.Detransportverliezen zijnvoorrekeningvandetuinder.Verder neemtdeTEeenhoeveelheid ruimte
inbeslag,die inbruikleendoordetuinderbeschikbaarwordtgesteld.
Erbestaangevorderde plannenvananderenutsbedrijven,om
ook totdezevormvanwarmtelevering over tegaan.Totdusverre
zijndoorzowelGEBNalsDONSachtenvijf installatiesgeplaatst.Dit isgebeurd oprespectievelijkachtendriebedrijven.Eenmogelijkheid voorwarmtelevering diequavermogentussen
deTEeneenelektriciteitscentrale instaat,isde zogenaamde
STEG-eenheid (StoomenGasturbinegeneratoren).Dezevormvan
warmtelevering zalin1987inderegioHelmondwordentoegepast
(PNEM).
Omaantegevenwatvoorbedrijvenvoordezewijzevanwarmtelevering hebbengekozenenhoedeTEhetopdezebedrijventot
dusverreheeftgedaan,isintabel1.2 eenoverzichtgegevenvan
debedrijfskenmerken vandebedrijvendiedezevormvanwarmteleveringtoepassen.

1.5 Doelvanhetonderzoek
De toepassingvanafval-enrestwarmte indeglastuinbouw
heeft nietdievluchtgenomendiemenervanhadverwacht.Voorde
glastuinbouwhebbenafval-enrestwarmtealleenbetekenis,als
daarmee opdeindividuele bedrijvendekostenwordenverlaagd.
Dezestudiemoetantwoord gevenopdevraag:inhoeverreleveren
de thans indepraktijk gehanteerde contractenvoordelevering
vandeafval-enrestwarmte,economischvoordeelopvoordeop
veleonderdelen sterkuiteenlopende individuele tuinbouwbedrijven.Ookmoethetonderzoek devraag beantwoordenhoedebelangen
op juridischvlakvandeleverancier enafnemervanafval-en
restwarmte indecontractenwordenbehartigd.
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2. Juridische aandachtspunten

De indit onderzoek beschouwde contractenvoor leveringvan
afval-enrestwarmtevertonen onderlingnogalgrote verschillen
naar vormeninhoud.Dezeverschillen betreffen zakendieinelk
contract geregeld behoren tezijn.Voordeindividuele tuinderis
ditvanbelang,omdat dewijzewaaropbepaalde zakengeregeld
zijn,van invloed isophet risicodathijloopt.De hoogtevan
dit risico isniet alleenafhankelijk vandehoogtevandeinvesteringen,maar vooralvan de juridische consequenties endemate
waarin detweedewarmtebron ingrijpt opdewarmtehuishouding in
dekas.
De belangrijkste aandachtspunten zullenaandebeschouwde
contractenworden gereflecteerd.Deze aandachtspunten zullen
achtereenvolgend wordenbehandeld,waarbijdevolgordewaarindit
gebeurd niet afhangt vanhet belang dataaneenbepaaldaandachtspuntwordt gehecht.
Voor debeschouwde contracten vanPNEM enWDKgeldt,dat
hierdeAlgemeneVoorwaarden Stadsverwarming Grootverbruikers op
van toepassing zijn,tenzijhiervan indebetreffende contracten
nadrukkelijkwordt afgeweken.OphetPNEM-contract zijntevensde
bepalingen vanhetEWBvan toepassing (bestaande vestiging).De
levering vanrestwarmte door dePNEMdiegekoppeld isaannieuw
tevormenprojectvestigingeniscontractueelvastgelegd indealgemenevoorwaarden vanBVEEM (Energie Exploitatiemaatschappij
Made).Indienbovengenoemde algemene voorwaarden opessentiële
puntenverschillenmetdeoverigePNEM-bepalingen,zalditworden
vermeld.

2.1 Minimum vermogen
Eengarantievoor levering inde tijdvaneenbepaaldminimum vermogenbijbepaalde extremeomstandigheden isvoordeafnemer zeerbelangrijk.Volledigheidshalve moet dedaarbijbehorende
minimum aanvoertemperatuurworden vermeld.Dit isvoordeafnemer
een zekerheidsstelling, waardoor eenbepaaldeminimum warmtedekking door dewarmtebron bijextreme externe omstandigheden isgegarandeerd.Het alleenvermeldenvaneenminimum temperatuur is
niet voldoende,omdathetvermogenbepaaldwordt doorde temperatuurendestroomsnelheid vanhetwater.
Voordebeschouwde contractenwordt alleen inhetVVR-,
DONS-,WDK-enhetEEM (PNEM)contract eenbepaaldminimum vermogengegarandeerd. Inhet laatstgenoemde contract ishet vermogen
gekoppeld aaneenaantalm3waterperuur.Hetvermogen datin
het DONS-contract isgegarandeerd kan,alshet tehoogblijkt te
zijn,door deleverancierwordenaangepast.Hoeenwanneerdeze
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gegarandeerde vermogensgemetenwordenenofzegemetenworden,
staat indebetreffende contracten nietvermeld.InhetPNEM-contract (AVSG)staatweliswaar deaanvoertemperatuurvermeld bij
eenbepaaldvermogen,maareenzekerheidstelling isditallerminst,vooralomdathethier slechts eenglobaleaanduidingbetreft.Voordetuinder isindit verband alleendeminimumtemperatuur enhethierbijhorendeminimum vermogenvanbelang.Inhet
EWB-contract (PNEM)wordtalleeneenbepaald temperatuur niveau
aangeduid.Voordetuinder isinditverband alleendeminimum
temperatuur enhetdaarbijbehorendeminimum vermogenvanbelang
aandesecundairezijde vandewarmtewisselaar.InhetGEBN-contract isgeenminimum vermogenvastgelegd.Inhetcontractvan
Intergaswordthelemaalgeenmeldinggemaakt vaneengegarandeerdehoeveelheid gasindetijd.Welisbepaald,dat degasdruk
maximaalvierbarbedraagt endat deWobbe-index bovende20
MJ/m3 (verbrandingswaarde)ligtenermaximaal450m3/uurgeleverd kanworden.
Devooreenelektriciteitscentrale optimale temperatuur
waarmeehetverwarmdewatergeleverdwordt isvooralsnogonbekend,evenals dathetgeval ismetdeoptimale retourtemperatuur.
Voordeglastuinbouwwordteenaanvoertemperatuur van
80°C- 110°Cwenselijkgeacht (aandesecundairezijdevande
warmtewisselaar).Opdezewijzewordt bereikt,datdesnelheid
vantemperatuurregelen indekasvoldoende is.Dit isvooralvan
belang voordegroenteteeltbedrijvenvanwegedevaakgrotetemperatuurschommelingen.

2.2 Minimum afname
Eenverplichting totafnamevaneenbepaaldeminimumwarmtehoeveelheid pertijdseenheid,isvoordewarmteleverancier een
garantie,dathijeenbepaaldehoeveelheid warmteineenbepaalde
periodekanafzetten.Hetwarmtebehoeftepatroonvanglastuinbouwbedrijveniszodanig,datdewarmtebehoefte sterkvarieert,afhankelijkvandebuitenomstandighedenendeteelt.Ditgeldtook
alsmenrekeninghoudtmethet feitdateenafval-enrestwarmtebronalleenindebasislastkanvoorzien.Hetverdient daaromde
voorkeur,als ereenminimumafnameverplichting is,dezeafhankelijk testellenvanhetseizoen.
Indienereenminimumafnameverplichtingineencontract is
opgenomen,impliceert dit,dat tevenseenminimumafnamegarantie
moet zijnopgenomen.Het isvooreentuinderalleenverantwoord
tekiezenvooreenkleinereketelcapaciteit,alseenminimumafnamegarantie ineencontract isopgenomen.Vermindering vandeketelcapaciteit betekent,datdegebondenheid aanafval-ofrestwarmtetoeneemt.
InhetVVR-contract staat inditverband; "Deafnemerverbindt zichzoveelmogelijkvandebeschikbaarkomendewarmteaf
tenemen,voor zoverdegewassenendemarktsituatie dittoela18

ten"en "dat deafnemers zomogelijk gewassen zullen telen,die
veelwarmte behoeven"metanderewoorden dewarmteafnamestaat
hier centraal.Hoeweldit geenverplichting totafnamevaneen
bepaaldehoeveelheid warmte is,kanhet tochbelemmerend werken
opdeflexibiliteit vandebedrijfsvoering.Deze verplichting
komt niet voor indeoverigecontracten,alvermeldenhet Intergas-contract,het GEBN-contract enhetAVSG-contract (artikel3
lid9)indit verband datereenafnamenaarbehoefte is,tenzij
de juistewerkingvandemeet-enregelinrichting vande leverancier,ingevaarwordt gebracht.

2.3 Maximum vermogen
Doordelevering tebindenaaneenbepaaldmaximum vermogen
wordt bereikt,dat dewarmteleverancier inperioden dathijde
warmteslechtkwijtkan,z*nafnemersmeerwarmte levert,danze
kunnenverwerken.Dehoofddoelstelling vanhet vermeldenvaneen
maximum vermogen isechter,eendistributie teverkrijgen,waarbijalle deelnemende bedrijvenaanhuntrekkenkomen.Van belang
hierbijis,dat eventuele andereafnemersvandewarmte (stadsverwarming etc.)ookeenmaximum vermogen bedinghebben.Gekoppeld aaneenmaximum vermogen dient eenmaximum temperatuur te
zijnvermeld. Inhet Intergas-contract staat inditverband,dat
dewarmtelevering aaneenindenabijheid gelegen steenfabriek
prioriteit heeft bovende levering aande tuinbouwbedrijven.Dit
isdereden,dat delevering vanstortgasaandeze tweebedrijven
in1987zalworden gestopt.
Inhet gevalvandeGEBN-tariefstelling ishet vermeldenvan
eenmaximum vermogenvanbelang inverbandmet debepaling van
het aantaldraaiuren (hieraan isdeverleendekorting gekoppeld).
Om dedraaiuren tebepalen deeltmendegeleverde energiedoor
het vermogen (opbasisvanelektriciteit).Dezeberekeningswijze
enhet elektrisch vermogenvandeTEdievoordezeberekening
wordt gebruikt, zijnniet contractueel vastgelegd.Eenveeleenvoudiger manieromhet aantaldraaiuren tebepalen, iszesimpelweg temeten,zoalsdoorDONSgedaanwordt.Dooreenmeerdirecte
wijze vanmetenvermijdt menonzuiverheden,dieontstaanalshet
vermogenwaarmeegerekend wordt nietklopt (het vermogenkangemakkelijk fluctueren).Hetaantal draaiuren zalbijdeze laatst
genoemde benaderingswijzehoger uitkomen,omdat deaan-enuitlooptijd vandeTEmeegeteld worden.

2.4 Aanvang vandelevering
Het tijdstipwaarop deovereenkomst ingaat enhet tijdstip
waarop deaansluiting tot standkomt behoevenniet samentevallen.Voordeafnemerende leverancier ishet inverband metde
planning vanbelang dat contractueel bepaald iswanneer deze
19

tijdstippenvallen.Omeventueleaanloopproblemengemakkelijkte
kunnenoplossen,kandeaansluiting hetbesteplaatsvinden ineen
periode,waarindewarmtebehoeftelaagis.
Inallebeschouwdecontractenstaat dedatumvaningangvan
deovereenkomst vermeld. Inartikel26lid2vanhetAVSG-contract (PNEMenWDK)staat inditverband,dathet inwerking tredenvanhetcontract endeaansluiting samenvallen.InhetIntergas-contractwordtalleendetermzospoedigmogelijkgebruikt.
Eventueelvertragendeomstandighedenendegevolgendaarvanzijn
nauwkeurig inhetDONS-contract vastgelegd.

2.5 De opzegtermijn
Deopzegtermijnvaneenovereenkomst isvanbelang inverbandmetdekeuze-vrijheidvandeafnemer.Dezekeuze-vrijheid
heeft betrekkingopdemogelijkheden omoverteschakelenopanderewarmtebronnen omdatdeafval-enrestwarmte tochnietblijkt
tevoldoenofomdatanderealternatieven technischbeterontwikkeldworden.Anderzijdsbeïnvloedt deopzegtermijndebedrijfszekerheid vanbeidepartijen.
Eenopzegtermijnnaafloopvandeperiodewaarvoorhetcontractminimaalgeldt isalleenindePNEM-,GEBN-enDONS-contractenopgenomen.
Indeoverigecontractenwordt overdeperiodenabeëindigingvandeovereenkomst geenzekerheid gegeven.InhetAVSGcontract (dusvan toepassing opdePNEM-enWDK-overeenkomst)
staatvermeld,datdeleverancier inbepaaldegevallengerechtigd
isdelevering stoptezettenInoverlegmetdebetrokkenen.Dit
geldt voordegehelecontractduur.Voordetuinderbetekentdit
meeronzekerheid. Immers,deovereenkomstkanopelkmomentdoor
deleverancierwordenopgezegd zonderdatersprakeisvaneen
opzegtermijn.Hiermoetdanweleendringende redenvoorzijn.De
tuinderheeftalleeninhetgevalvaneenwijziging vanhettariefhetrechtvanopzegging vandeovereenkomst,aldusdeAVSGovereenkomst.

2.6 Kostenvande investering
Alserovergeschakeld wordt opafval-enrestwarmtemoeten
erinvesteringengedaanworden.Voorbeidepartijenishetbelangrijk,datercontractueel isbepaaldwiewelke investeringen
bekostigt enwiehetonderhoud voorz'nrekeningneemt.
Inallebeschouwde contracten isditnauwkeurig contractueel
bepaald.Tussendecontractenonderling bestaanwelverschillen
indewijzewaaropditisgeregeld.BijdePNEM-,Intergas-,
DONS-enGEBN-projectenbekostigt de leverancier deinvesteringen
(aansluitkosten)endraagt zorgvoorhetonderhoud.De tuinder
draagtbijdeeerste tweegenoemde projecten zorgvooreendoel20

matigewarmte inkoopruimte.IndeDONS-enGEBN-contracten isbepaald, dat detuinder de investeringen doet voordeaansluiting
ophet verwarmingssysteem envoor de regeling.Verder steltde
tuinderdegrond beschikbaarwaarop deTEkomt testaan.Deinvesteringen indeTEendehierbijbehorende randapparatuur nemen
deelektriciteitsbedrijven voorhun rekening.Inhet gevalvande
WDK-overeenkomst bekostigt dedistributie BVdeaansluitkostenen
draagt detuinder zorgvoorhet onderhoud. Inhet contract van
VVR isopgenomen,datdetuinderdeinvesteringen enhet onderhoud voorz'nrekening neemt.

2.7 Meting vandeafgenomenwarmte
De vraaghoe,waarendoorwiedeafgenomenwarmtegemeten
wordt, isvangroot belang voordebetrouwbaarheid vandebepalingvandeafgenomenwarmte.Als dewarmte indevormvanwarm
waterwordt geleverd,wordt dehoeveelheid afgenomenwarmteuitgedrukt inGJ (1.000.000.000J).Dehoeveelheid afgenomenwarmte
kangemetenworden doormiddelvaneenwarmtemeter.Erdient in
dat gevalwel rekeninggehouden tewordenmet demeetfout die
dergelijkemeters altijdvertonen.Dezemeetfout isdes tegroter,naarmatehet verschil tussendeaanvoer-ende retourtemperatuurkleiner isendeaanvoertemperatuur lager is.Het spreekt
voor zich,dat eenwarmtemeter regelmatig geijkt moetworden.De
tijdstippenwaarop dit dient tegebeurenmoetencontractueel zijn
vastgelegd.Dit is inallebeschouwde contracten onvoldoendegeregeld.Deplaatswaardewarmtemeter staat opgesteld isvanbelang inverbandmet eventueel optredendewarmtewisselaarverliezen.Dewarmtemeter staat,indienvan toepassing,aandeprimaire
zijdevandewarmtewisselaar opgesteld,duskomt danhetwarmtewisselaarverlies voorrekening vandetuinder.
Het isdebesteoplossing dat devaststelling vandeafgenomenwarmte opeenvast tijdstip enopeenvaste plaatsworden
verricht (continuemeting),dooreenbetrouwbare instantie.Als
dewarmtelevering plaatsvindt indevorm vaneenbrandbaar gas
kanerwordenvolstaanmet eengasmeterenzijndehierbovengeschetsteproblemenveelminder vantoepassing.Welmoet dande
samenstelling vanhet gasregelmatigwordengemeten.
DecontractenvandeEWB (PNEM)enWDKzijnopdit puntduidelijk;deleverancier bepaalt dehoeveelheid afgenomenwarmte
met behulpvaneenwarmtemeter dievoordewarmtewisselaar isopgesteld.Dit isopdezelfdewijzegeregeld IndeGEBN-enDONScontracten.Inhet GEBN-contract isniet vermeld ofdeverleende
korting gebaseerd isopdeonderste danweldebovensteverbrandingswaarde vanaardgas,terwijldit vanaanzienlijke invloedis
opdewarmteprijs.HetVVR-contract laat eengeheelanderebenaderingswijze zien.Mengaathieruit vanhet aardgasverbruik in
eenvergelijkbare bedrijfssituatie.Na aftrekvanhetwerkelijke
aardgasverbruik bepaaltmendehoeveelheid afgenomen (afval)warm21

te.BijhetIntergas-projectwordt,omdeafnameperbedrijfte
kunnenbepalen,gebruikgemaaktvaneenwarmtemeter.Detotale
afnamedoordetweebedrijvenwordt vastgesteld doormiddelvan
eengasmeter.Inhetbetreffendecontract staatvermeldwatde
verbrandingseigenschappen vanhet stortgaszijnenhoehetzich
verhoudt totaardgasquaverbrandingswaarde.Overdesamenstellingvanhetgasstaatnietsvermeld.
Eenzaakdieinelkwarmteleveringscontract geregeld behoort
tezijn,isdevraagwatergebeurtalsdewarmtemeter overeen
bepaaldeperiode foutievewaardenheeftaangegeven.Indatgeval
dienteenbepaaldeberekeningswijze tezijnvastgelegd,waarmee
deafgenomenwarmteachterafkanwordenbenaderd. Indemeeste
vandebeschouwdecontractenstaat inditverband alleendatde
warmteleverancier danbepaalthoeveelwarmte isafgenomen.

2.8 Schadeclaim gasbedrijven
Deschadeclaim diedegasbedrijvenhanterenvoorhetgeval
decontractueelvastgelegdeminimumhoeveelheid aardgasniet
wordt afgenomenwordt,afhankelijk vanhetbetreffendegasbedrijf,verschillend behandeld.Ookinhetgevalhetgasbedrijfen
de leveranciervanrestwarmte totdezelfdemaatschappijbehoren,
dientditpuntcontractueelgeregeld tezijn.
DeVVR-enWDK-contractenzijninditopzichtduidelijk,de
afnemersbetalendeeventuele schadeclaim. InhetPNEM-contract
staat letterlijk,datdeverstrekker deschadeclaimvoorz'nrekeningneemt,echterexclusiefhet lageregasverbruikalsgevolg
vanenergiebesparendemaatregelen.1983fungeerthierbijalsuitgangsjaar (wasvrijwarm).Dezetegemoetkomingwasoorspronkelijk
bedoeld alsoverbruggingsmaatregel.ThansIseeneventueleschadeclaimvoor rekeningvandetuinders.Overigensstaatditniet
indebetreffendecontractenvermeld.BijhetWDK-project isvoor
ditprobleemeenaanvaardbare oplossing gevonden (hetgasbedrijf
heeftdeschadeclaim ingetrokken).Hetproject isomandereredenenechter tochnietdoorgegaan.

2.9 Deafrekening
Voordewijzevanafrekeningkunnenverschillende regelingen
wordengetroffen.Debetalingkanvooraf plaatsvinden,waarna
achteraf dedefinitieveafrekening plaatsvindt.Eenanderemogelijkheid isdebetalingachteraf.De termijnwaaroveréénenanderplaatsvindtkanvariërenenisvoordetuindervanbelangin
verbandmetdefinanciering endekostenwelkedaarmeeverbonden
zijn.
Allebeschouwdecontractengevenhieromtrentweluitsluitsel.InhetIntergas-contract isbepaald,dat erjaarlijksachterafmoetwordenbetaald,inhetAVSG-contract (PNEMenWDK)en
22

GEBN-contract isditeenmaandelijkse termijn.InhetVVR-contractisbepaalddaterperkwartaaleenvoorschotmoetworden
betaald opbasisvanhetverschuldigde bedrag inhetvoorgaande
jaar,waarnapermaanddedefinitieve afrekening plaatsvindt.In
hetDONS-contract isbepaald datdeafrekening plaatsvindt binnen
tweewekennafactuurdatumpermaand.Omdat dekorting inditgeval (enookinhetgevalvanhetGEBN)isgebaseerd ophetaantal
gerealiseerde draaiuren,rekentmenvanafhetbeginvanhet jaar
methet laagstekortingspercentage.Paslaterinhet jaarkomtde
tuinderbijhetoverschrijdenvandebetreffende draaiurengrens
inaanmerking vooreenhogerekorting.

2.10 Een doelmatigheidsonderzoek
Eenobjectief doelmatigheidsonderzoek tenbehoevevancontroleophet "nietmeerdananders"-beginsel isvoordeafnemers
zeerbelangrijk.Ervindtbijzo'nonderzoek achterafeenafwegingplaatsmethetdoeltetoetsenofdeoverschakelingwelde
gewenstebesparingheeftopgeleverd.Bijditallesmoetnietuit
hetoogwordenverloren,dathet "nietmeerdananders"-beginsel
opzichzelf nietwervend genoemdkanworden.Eendoelmatigheidsonderzoekdientdanookeengrotere reikwijdte tehebben.Alser
geschillenoptreden ishetbelangrijkdatbepaald isaanwelke
arbitrage-instantie deze voorgelegd zullenworden.
Helaasmoetwordenvastgesteld dat ingeenvandebeschouwde
contracten,ditprincipe isopgenomen,hetgeenookveroorzaakt
wordt doordewijzewaaropdeverschillende tariefstellingenzijn
opgebouwd. Ingeenvandebeschouwde contractenwordtnamelijk
eenbepaaldenetto-besparing gegarandeerd (onderbepaaldevoorwaarden).InhetgevalvanhetVVR-contractwordt erweliswaar
uitgegaanvaneenenergieverbruik datnormatief isbepaalddoor
hetConsulentschap teTilburg,maarmethet "nietmeerdananders"-beginsel alszodanig heeftditnietstemakeneneenonderzoek isditallerminst.Vooralookomdathetopdezewijzebepaaldenormatieve energieverbruik gemakkelijkkanafwijkenvan
hetgeenerwerkelijk aanenergiewordt verbruikt.InhetEWB-contract (PNEM)staatinditverband letterlijk "Bijmeningsverschillen zalereenonderzoekwordenIngesteld".Doorwieenhoe
ditonderzoekzalwordenuitgevoerd isnietvermeld.Welstaatin
dit contract datdekostenvoordegenezijndieongelijkheeft.
Metanderewoordenalsdetuinder zichnietbewust isvaneen
eventueelnadeelzalergeenonderzoekwordengedaan.
BijdeleveringvanstortgaszoalsbijIntergashetgeval
is,zouhetgeleverdegasgeregeldwordenonderzochtopsamenstelling,verbrandingswaarde endichtheid.Dewijzewaaropen
doorwieditonderzoekmoetwordenuitgevoerd,isnauwkeurigcontractueelvastgelegd.De samenstellingvanhetgaskomt hierbij
echternietaandeorde.De tijdstippenwaarophetonderzoekmoet
wordenuitgevoerd zijnooknietbepaald.
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Bijeendoelmatigheidsonderzoek dientnaastdebepalingvan
hetnetto-kostenvoordeel ookhetgeleverde vermogentewordenbetrokken,alsmededeaanvoertemperatuurvandegeleverdewarmte.
InhetgevalvandeGEBN-tariefstellingisvanbelang dathet
elektrischvermogenvandeTEwordtgemeten,inverbandmetde
bepalingvanhetaantalvollasturen.InhetgevalvandeGEBN-tarlefstelling isvanbelang dathetelectrischvermogenvandeTE
wordt gemeteninverbandmetdebepalingvanhetaantalvollasturen.

2.11 Calamiteiten
Erkunnenzichtijdensdeleveringvanafval-enrestwarmte
altijd bijzonderesituatiesvoordoen,waardoordezegedurendeeen
kortereoflangeretijdwordtgeblokkeerd.Dezebijzonderesituatiesvallenonderdenoemercalamiteiten.Deafnemerwordtbij
hetoptredenvancalamiteitenaltijdgedupeerd,wanthijkandan
geengebruikmeermakenvanzijn(goedkopere)afval-ofrestwarmte.Debesteoplossingomproblementevoorkomen,isdevorm
waarindecalamiteitenopkunnen treden,contractueelvastte
leggen,alsmededefinanciëleafwikkeling ervan.Voorbeeldenvan
calamiteitenkunnen zijn:storingen (inwelkevormdanook)of
eeneventueelfaillissement.
Uitallebeschouwdecontractenblijktduidelijkwelkezaken
onderdezenoemervallen.Tussendecontracten bestaanmetbetrekking totditpuntgroteverschillenvoorwatbetreftderegelingendiewordengetroffenendezakendieonderdezenoemer
vallen (bijvoorbeeldfaillissement).
Eenvraag dieinditverband nietonvermeldmagblijvenis
watergebeurtalsdewarmtelevering inanderehandenkomt.In
geenvandebeschouwdecontractenvalt ditonderdenoemercalamiteiten.Hetkanevenwelniet loswordengezienvandebepalingendiegeldenvoordebeëindigingvandeovereenkomst envoorde
aansprakelijkheid vande leverancier.

2.12 Degeldigheidsduur
Als eenbepaalde tariefstellingwervend blijkt tezijnis
het belangrijk voorwelkeperiodezo'ntarief geldt.Hetgaat
hierbijnietzozeeromdeuiteindelijkewarmteprijs,maarvooral
deformulewaarmee dewarmteprijswordt bepaald.
IndeVVR-,Intergas-,GEBN-,DONS-,EEM(PNEM)-en
EWB(PNEM)-contracten isdezeperidebepaald (respectievelijk20,
2,5,2,25en1 jaar).HetAVSG-contract (PNEMenWDK)vermeldt
weldetermijnwaarvooreentariefveranderingmoetwordenbekend
gemaakt (tweemaanden),maareengarantievooreenbepaaldeperiodeisditniet.Verlengingvanhet contractwordt vaakstilzwijgendaangenomenalshetcontractnietisopgezegd.
24

2.13 Organisatie vandedistributie
Indiendedistributie van dewarmte isgeorganiseerd viaeen
aparte BVverdient het aanbeveling belangrijke zakendiehierop
betrekking hebben,inhet contract op tenemen.Belangrijkzijn
indit opzicht:
deverdeling vanhet aandelenpakket;
deuitkering vandividend;
dematewaarin de tuindermeedeelt inde (niet geringe)risico'sdiedeBV loopt (aansprakelijkheid);
deverdeling vanhet aandelenpakket binnendegroepvan
tuinders (debasiswaaropdit isgeregeld);
regeling vandezeggenschap binnendeBV;
debevoegdheden vanderaad van commissarissen;
debevoegdhedenvandedirectie;
de totalegroottevanhet aandelenkapitaal endewaardeper
aandeel;
het tijdstipwaaropdeaandeelhoudersvergadering plaatsvindt;
degevolgenvanhet opzeggenvandeovereenkomst voorhet
aandelenpakket envoordebetreffende tuinder.
EendistributieBVheeft alsbelangrijk voordeel,dat opdezewijze subsidies (WIR)kunnenworden verkregen opdeinvesteringen inwarmtewisselaars entransportleidingen. Inhetgeval
deze investeringen gedaanworden doordeeigenlijkewarmteleverancierkannamelijkgeenaanspraakwordengemaakt opdezesubsidies.Daarnaastkanheteenbelangrijkvoordeelzijn,datdeafnemersmeekunnenbeslissen overbelangrijke zakenbetreffendede
voorhunbestemdewarmte,waardoor zemeerbijdedistributiebetrokkenzijn.
Deelname Ineendistributie BVheeft voordetuinderdeconsequentie,datdegebondenheid aandedesbetreffende vormvan
warmtelevering toeneemt.
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3. De tariefstelling

3.1 Inleiding
Dehuidige tariefstellingvanrestwarmte isgebaseerd opeen
kortingspercentage tenopzichtevandeprijsvanaardgas.Dit
wordt vaakgepresenteerd alsovereenkomend metdetebehalenbesparingen.Dit laatsteisechterallerminst zekerenvanvelebedrijfsfactorenafhankelijk.
Te denkenvaltmetnameaantechnische zakenalswarmtewisselaarverliezen,dewarmtedekking (derest-enafvalwarmtevoorziet vaakalleen indebasislast),heteffectvanC02~doserenop
deterealiserenwarmtedekking,hetketelrendementvandegasketelendeketelrendementverlaging vandegasketelalsgevolgvan
het alleenindepieklast-warmtebehoeftevoorzien.Indithoofdstukzullendeterealiserenkostenbesparingen alsgevolgvaneen
bepaalde tariefstellingwordengekwantificeerd.
Eengevoeligheidsanalyse isdeaangewezenweg omeenindruk
tekrijgenoverdeuiteindelijkevoordelenvanafval-enrestwarmteenwelkezakenhierbijeenrolspelen.Geanalyseerd is
waar detebehalenbesparing gevoelig vooris,welke factorenvan
invloed zijnopdezebesparing.Doordeberekening vandeterealiserenkostenbesparingen uit tevoerenvoorverschillendewaardenvandeuitgangspunten,krijgtmeneenbeeld vandemarges,
waartussenhetgeldelijkekostenvoordeelvandeafval-enrestwarmte zichbeweegt bijdeverschillendebeschouwdecontracten.

3.2 Deuitgangspunten
Alsdetoepassingvanafval-enrestwarmtewordtoverwogen,
kanmenuitgaanvandesituatiewaarin (nog)geenenergiebesparendemaatregelenzijngedaan.Dit impliceert eenhogeraardgasverbruik indeuitgangssituatie.Eeneconomischekeuze isechter
pasgoed onderbouwd,alsallealternatievennaastelkaarworden
gezetenvergeleken.Inhetgevalvandeglastuinbouwisdesituatieextracomplex,omdatdeverschillendemogelijkhedennaast
elkaarvoorkunnenkomenenzowelopdekostenalsopdeopbrengsteninkunnenwerken.
Bijdegevoeligheidsanalyse isuitgegaanvandewerkelijke
situatie,zoalsdiezichbijhetbetreffende contractvoordoeten
vaneenvastebedrijfssituatie,omdevergelijkbaarheidtussende
contracten tebevorderen.ZoiserinhetgevalvanhetWDK-project rekening gehoudenmetdeNoordelijkekortingvan0,75 ct/m3
gasenisergerekendmetdewerkelijkekapitaalkosten dieaande
betreffende projectenverbonden zijn.Omdatdebedrijfsgroottein
dit laatstegevaleenrolspeelt,isergerekendmetmeerbedrijfsgroottes.
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Hetprobleemvanovercapaciteit vandeketelophetmoment
datdetuinderoverschakelt opeenalternatieve energiebronis
onderkend.Vanwegehet risicovanstoringenmoetechterdeketelcapaciteit ophetoudeniveaugehandhaafd blijven.Eventueleverzekeringsvoordelen tengevolgevaneenverlaagd risicovoorhet
uitvallenvandewarmtebronzijnwelgesignaleerd,maarnietin
beschouwinggenomen.
Dewarmtewisselaar staat inhetPNEM-schema (figuur1.1)ten
opzichtevandewarmtemeteraandesecundaire zijdeopgesteld.
Daaromzijnoptredendewarmtewisselaarverliezendeeerstefactor
waarover onzekerheid bestaat.Aangenomen isdatdezeverliezen1%
bedragen.Degevoeligheidsanalyse isuitgevoerd inclusief1%
warmtewisselaarverliesof,wat ophetzelfdeneerkomt,eenkorting
van9%inplaatsvan10%.Ditprobleem istevermijdendoorinde
tariefstelling rekening tehoudenmetdewarmtewisselaarverliezen.Erdientdanoverdehoogtevandezeverliezenwelmeerduidelijkheid tekomen.
Degevolgenvanverschillende ketelrendementen zijninde
analyse zichtbaargemaaktdoorafhankelijkvanhet condensortype
hetketelrendement tevariëren.Zoisbijafwezigheidvaneen
condensorhetketelrendement op90%gesteld,bijeenenkelecondensoropretourop95%,bijeenenkelecondensoropeenapart
netop100%enbijeencombicondensorop104%(oponderwaarde)
(vanRijssel 1983,Meinders etal,1982).
Tabel3.1 geeftweerhoedeverhoudingenvoorwatbetreft
het condensortype indeNederlandseglastuinbouwliggen.

Tabel3.1 Verdelingvanhetcondensortypeoverdeverschillende
sectorenvandeNederlandse glastuinbouw inaantallen
bedrijveneninha (verwarmd)in1984voorbedrijven
meteenstookketel
Bedrijfstype

Zonder
Opretour Opapart
condensor
net
bedr. ha bedr.ha

Glasgroentebedr.
16091106 195 270
Glasbloemenbedr.
21641254 225 262
Potplantenbedr.
536 237 35 35
Overige
glasbedr.
184 64
4
2
Totaal

44932661 458 569

Combi

Tot.met
condensor

bedr. ha bedr.ha bedr. ha

9361503 466 792
11031425 316 514
236 253
41

37

91 133
21

30

23163218 8931469

15972565
16432202
361 421
66

69

36685257

Bron: Structuurenquête voordeglastuinbouw1984.
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Uitdezetabelblijktondermeer,dat11%vandebedrijven
eencombicondensorenduseenhiervoor aangehoudenketelrendement
van104%opjaarbasisheeft.
Dewarmtedekkingwaarmeeisgerekend,isbepaald dooruitte
gaanvandestandaard jaarbelastingsduurkromme.Tenzijhetvermogencontractueelisbepaald,isergerekendmeteenvermogendat
30%bedraagtvanhetvermogendatnodigis.Dithoudtin,dat70%
vandewarmtebehoeftegedektwordtdoorafval-ofrestwarmte.De
warmtedekkingkanwordenverhoogd doorhetverwarmend oppervlak
indekasuittebreiden.Dezeextra investeringwordtaantrekkelijkernaarmatehettariefaantrekkelijkeris.
Hetketelrendementvaneengasketel,dievolledig inde
warmtebehoeftevoorziet,ishogerdandatvaneenzelfdegasketel,
diealleenindepieklastwarmtebehoeftevoorziet.Hieruitvolgt,
datbijeenwarmtedekkingvan30%meerdan30%aardgasnodigis
invergelijking totdeuitgangssituatiemet100%warmtedekking.
Aangenomenis,dathetketelrendement inhetgevalvanalleen
pieklastvoorziening daaltmet3%.Overderelatietussendeze
rendementsverliezenenhetgedeeltevandewarmtedekkingdatvia
degasketelwordtverzorgd bestaatgeenzekerheid.Metdezerelatieisdaarominditonderzoekgeenrekeninggehouden.
Degevolgenvan(^-doseringvoordewarmtedekkingwelketot
standkomtviadeafval-enrestwarmte,werkendooropdeterealiserenbesparingen.Aangenomenis,datC02~doseringdewarmtedekkingvandealternatievewarmtebronmet5%verlaagt (van70%
naar 65%).Ookhiermoetdeze5%alsuiterstewaardewordenbe-

Tabel3.2 DematewaarinC02~doseringvoorkomtopNederlandse
glastuinbouwbedrijven incombinatiemetdeverschillendecondensortypes in1984inaantallenbedrijvenen
haopbedrijvenmeteenverwarmingsketel
Zonder
Opretour Opapart
condensor
net
bedr. ha bedr.ha
Glasgroentebedr.
Glasbloemenbedr.
Potplantenbedr.
Overige
glasbedr.
Totaal

Combi

bedr. ha bedr.ha bedr. ha

900 331

170 27

877

871 677

175 52

874 257

63 193

11 25

77 129

69. 31

2

19031232 358106

2

35

1863 471

81

4

31 67
16

9

751198 2971 774

Bron: Structuurenquête voordeglastuinbouw1984.
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Tot.met
condensor

119 223
53 13

schouwd.Dewerkelijke gerealiseerdewarmtedekkingkanechtergemakkelijk lagerofhoger zijndande70%waarmee isgerekend.Dit
isonderandereafhankelijk vandeaansluitwaarde.Hetgaathier
omhetaantonenvanheteffectvaneenanderewarmtedekking opde
terealiserenkostenbesparingen.Tabel3.2 laatde toepassingvan
C02-dosering indeNederlandseglastuinbouwvoor1984zien.De
tendensbestaat,datC02~doseringsteedsmeer toepassingvindt.
Uit tabel3.2 blijkt,dat60%vandebedrijvenmeteenverwarmingsketel CO2doseert opeen totaalvan8161bedrijvenmet
eenverwarmingsketel.Hiermeeishetbelanggekwantificeerd dat
aandeuitgangspuntenC02-dosering enwarmtedekkingmoetworden
toegekend.
Voorbedrijvenmeteenhoogaardgasverbruik (50m3ofmeer)
iseencombicondensor alsnelaantrekkelijk.Voordezebedrijfssituatie isdecombicondenseralsuitgangspunt danookrealistischerdanbijeenlaagaardgasverbruik,wantermoétuitgegaan
wordenvandeoptimalebedrijfssituatieophetmoment datde
tuinderophetpuntstaatover teschakelennaarafval-enrestwarmte.Tabel3.3 laat zienwatdeterealiserenkostenbesparingenzijnvoordriecondensortypes,bijverschillendegasverbruiken.DeuitgangspuntenhieTbijzijndeInvesteringsbedragenvolgensdeLEI-normen1981(prijspeil 1985).Dekapitaallasten zijn
hieruit bepaald doorderente (6,5%)tenemenoverdegemiddelde
boekwaarde enlineairaf teschrijvenenuit tegaanvaneenbedrijf van10.000m2eneenafschrijvingstermijnvanachtjaar.

Tabel3.3 Deterealiserenkostenbesparingen (guldens/m2)voor
drieverschillende condensortypes,bijdriegasverbruiken (m3/m2)eneenaardgasprijsvan37,3
cent/m3 1)
Gasverbruik

Type condensör
enkelvoudig
opretour

40
50
60
1)

0,48
0,66
0,85

enkelvoudig
opapartnet

combi

0,59
0,97
1,33

1,13
1,65
2,17

Erisgeenrekeninggehoudenmeteeneventuelesectorpremie.

Hieruit blijktdatdeuitgangssituatie«etcondensörzeker
realistisch is,vooralbijeenhogergasverbruik.Tabel3.4toont
aandatdeveronderstelderelatieovereenstemtmetdewerkelijkheid.Hierbijishetenkelvoudigecondensortype nietonderverdeeldnaarcondensöropapart netencondensöropretour.
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Tabel3.4 Hetcondensortype Inrelatietothetgasverbrulk
(m3/m2)Inprocentenvanhet totaalper condensortype
Gasverbrulk

Condensortype
geen

Minderdan
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 enmeer

38,6
17,5
20,2
14,0

20

combi

enkelvoudige

7,0
2,7

8,7
4,3

5,2
18,8
25,0
31,2
16,7

26,1
34,8
26,0

3,1

0

Bron: Rentabiliteitsboekhouding LEI,1984.

Omdathetwarmteverbruik/m2vanbedrijf totbedrijfsterk
kanverschillen,isdegevoeligheidsanalyse uitgevoerd voormeer
gasverbruiken/m2.Hetgasverbruikverschilt perbedrijfonder
meerafhankelijkvandeteelt,deteeltmethodeentoegepaste
energiebesparende maatregelen.Tabel3.5 laatzien,inhoeverre
debrandstofintensiteitperregioenperbedrijfstypeverschilt.

Tabel3.5 Debrandstofintensiteitperregioenperbedrijfstype
inprocenten in1983
Bedrijfstype/
regio

Brandstofverbruiksklasse (m3gas/m2)
0-20

Groente
Snijbloemen
Potplanten
ZHG 1)
ON 2)

41
23
12
22
41

20-40

40-60

26
45
39

31
32
44

37
32

39
26

60-80
2
5
2
1

Bron: LEI1985.
1) ZuidhollandsGlasdistrict.
2) OverigNederland.

Hetblijkt,datdemeestebedrijveneenbrandstofintensiteit
hebben,dielagerligtdan60m3/m2. InhetZHGligtdebrandstofintensiteitgemiddeld genomenietshogerdaninoverigNederland.Intabel3.6wordt ditgeïllustreerd voorenkelebelangrijkegewassenvoordelaatstevijf jaren.
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Tabel3.6 Hetgemiddeldeaardgasverbruik totenmet1julibij
enkele teelten (m3/m2)endedaarbijbehorendegemiddelde opbrengsten (kg/m2)englobale straling (inprocentenvanhetgemiddelde overdejaren1950t/m 1980)
endegemiddeldebuitentemperatuurgedurendede
laatste jaren1)
Jaar

Aardgasverbruik

Opbrengst
tomaat

Globale
Gemiddelde
straling
temperatuur

tomaat paprika
1981
1982
1983
1984
1985

38,8
36,5
34,4
35,9
37,0

38,2
33,6
29,5
30,9
33,1

11,7
14,6
14,7
15,4
16,7

93
113
95
94
100

9,3
10,1
10,1
9,5
8,5

Bron: LEIenCBS.
1) Gemiddeldeplantdatum 1januari,eindeopname1juli.
Aantalbedrijven:tomaat45,paprika25.
LiggingZuidhollandsGlasdistrict.

3.3 DePNEM-tariefstelling
DePNEMhanteert bijdetariefstelling tweeverschillende
contractvormen,namelijkvoorbestaande tuinbouwvestigingenen
voornieuwtevormenprojectvestigingen (Made).Dezeprojectvestigingenworden inbeheervandePNEMontwikkeld insamenwerking
metdeStichtingBeheerTuinbouwgronden.Deverschillen tussen
dezebeidecontractvormen liggenophetgebiedvandetariefstellingendewijzewaaropdedistributie isgeorganiseerd.Nieuw'te
vestigenbedrijvenkrijgeneenkortingvan25%ópdegasprijs
(leveringvanrestwarmte isgekoppeld aanvestiging),bijeen
gasprijshogerdan30cent/m3.Isdegasprijs lagerdan30cent,
danbedraagt dèkorting22%.Deminimalebedrijfsgroottebedraagt
voorprojectvestigingeninditgevalIha.Aanbestaandevestigingenwordt eenkortingverleend vân10%opdeaardgasprijs.Van
deze laatstetariefstelling volgteenvoorbeeldberekening terbepaling vandeterealiserenkostenbesparingen.
3.3.1 Eenvoorbeeldberekening
Dewijzevanbenadering isbijdeverschillendeuitgangspuntensteedsdezelfde.DaaromkanhierWórdenvolstaanmetë'én
voorbeeldberekening omdewijzevanbenaderingaantegeven.
Samenvattend zijndevolgendeuitgangspuntenbijdeanalyse
gehanteerd:
deaardgasprijsis37,3cent,tenzijditindeberekening
andersIsVérmeid;
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dewarmtedekking doorafval-enrestwarmte Is65%,tenzij
anders vermeld;
hetketelrendement bedraagt 90-95-100-104%(oponderwaarde),
afhankelijk vanhet typecondensor;
deketelrendement verlaging vandegasketelIsop3%gesteld;
het gasverbrulk isop50m3/m2gesteld;
hetwarmtewisselaarverliesisop1%gesteld;
1m3gasheeft eenondersteverbrandingswaarde van31,65MJ.

-

-

Berekening
Omdat 1m3gaseenwarmte-inhoud heeft van31,65MJ potentiëleenergie,zittener in50m3gas1,5825GJ. 1GJgeeftdezelfdewarmte-inhoud als31,6m3gas (1GJ is1000MJ)oponderwaarde.
Deuiteindelijke prijsvan restwarmte
De prijsvan1GJ= 31,6m3xf0,373- f11,79
- 10%korting= f 1,18
f10,61
+ 1%warmtewisselaarverlies
Dewarmteprijs perGJ is:

= f 0,12
f10,73

Dewarmtewisselaarverliezenwerkenwarmteprijsverhogend,omdat zeoptredennadat deafgenomenwarmtewordt gemeten.Omdeze
reden zijnzeindewarmteprijs verwerkt.
De terealiseren kostenbesparingen
-

Ketelrendement 104%

70%warmtedekkingdoorrestwarmtekomt overeen
met 1,10775 GJ/m2 (70%van1,5825GJ)
Dekostenhiervanbedragen:1,1078GJx f10,73
=fll,89/m2
30%warmtedekking doorgasketelkomt overeen
met0,4747GJ/m2
0,4747GJx f11,79
Dekostenhiervanbedragen:
=f 5,54/m2
104%-3%
Totaal»f17,43/m2
Dekostenvanwarmtebij100%gasstook
1,5825GJ
bedragen:
xf11,79
=f17,93/m2
104%
Dekostenbesparing is:
=f 0,50/m2
Dit is2,8%vandewarmtekostenbijvolledige gasstook.
32

Om telatenzienwaterzoalverandertalswordt uitgegaan
vaneenanderketelrendement,isdeberekening ookuitgevoerdmet
eenketelrendement van90?!.
ketelrendement
707warmtedekkingdoorrestwarmtekomt overeen
met1,10775GJ/m2
Dekostenbiervanbedragen:1,1078GJx f10,73
=fll,89/m2
30%warmtedekkingketelkomtovereenmet
0,4747GJ/m2
0,4747GJx f11,79
Dekostenhiervanbedragen:
= f 6,43/m2
90% -3%
Totaal- f18,32/m2
Dekostenvanwarmtebij100%gasstook
1,5825GJ
bedragen:
x f11,79
=f20,72/m2
90%
Dekostenbesparing is:
=f 2,40/m2
Dit is11,6%vandewarmtekosten bijvolledigegasstook.
Uitdezeberekening blijktaldatdeterealiserenkostenbesparingen,afhankelijkvanhetketelrendement,sterkuiteenlopen.Omdat indepraktijk veleuitgangssituaties voorkomen,is
eengevoeligheidsanalyse bijverschillende uitgangspuntenuitgevoerd.Hierbijmoetwelopgemerktworden,dat sommigeuitgangssituatiesmeerrealiteitgehalte hebbendanandere.Zokomtdesituatievaneenhooggasverbruik samenmet eencombicondensorrelatiefmeervoordandievaneenhooggasverbruikengeencondensor (zieook tabel3.4).
3.3.2 Gevoeligheidsanalyse
Deuitgangspunten zoalsdiezijngehanteerd inparagraaf
3.3.1 zijnallerminst zeker.Ditgeldtvooralleuitgangspunten
behalvedewarmte-inhoud van1m3gas.Degekozenuitgangspunten
zijnafhankelijk vandeindividuelebedrijfssituatieofvanexterneomstandigheden.
Tabel3.7 geeftheteffectweervaneenvariabeleprijsin
relatie totverschillendeketelrendementen,opdeterealiseren
besparingen,zowel inguldens/m2alsin%vandewarmtekosten bij
volledigegasstook.
Uit tabel3.7 blijktdateenaardgasprijsdalingvanenkele
centenperm3absoluutgezienvoordeze tariefstellingvanvrij
grotebetekenis is.Dezebetekenisneemtaf,naarmatehetketelrendementhogeris.Heteffect vanhetketelrendement opdegerealiseerdekostenbesparingen isveelgroter.Vandeoorspronkelijke 10%kortingblijft indemeest ongunstige situatienogmaar
2,5%over.
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Tabel3.7 Deterealiserenbesparingenbijverschillendeketelrendementen enaardgasprljzeninguldensen%(warmtedekklng65%,warmtewisselaarverlles 1%,aardgasverbruik50m3/m2,rendementverlaging vandeketel3%en
verleendekorting 10%)
Ketelrendement

Aargasprijs
25cent
gld/m2

90%
95%
100%
104%

f1,48 10,6
f1,02 7,7
f0,60 4,8
f0,30 2,5

37,3cent
%

gld/m2
f2,20 10,6
f1,51 7,7
f0,90 4,8
f0,45 2,5

45cent
%

gld/m2

f2,65 10,6
f1,83 7,7
f1,09 4,8
f0,54 2,5

Heteffectvandewarmtedekkingende brandstofintensiteit
opdeterealiserenbesparingen isweergegevenintabel3.8 en
tabel3.9.

Tabel3.8 Heteffect vandewarmtedeking opdeterealiseren
kostenbesparingen (gld/m2)(aardgasprljs37,3cent/m3,
1%warmtewisselaarverlles,3%ketelrendementverlaging,brandstofintensiteit50m3/m2,korting10%en
ketelrendement 104%)
Warmtedekking
Besparing

45% 51% 55% 61% 65% 71% 75% 81%
0,14 0,24 0,30 0,39 0,45 0,54 0,60 0,69

Hieruitblijktdatheteffectvandewarmtedekking opdegerealiseerdekostenbesparingen vrijgering is.Deredenhiervanis
dathet prijsverschil tussenaardgasengeleverdewarmte inde
vorm vanrestwarmtegering is.Hieruit vloeit tevensheteffect
vanCO2doserenvoort.Zoalsdezaken thansliggenisgemiddeld
genomeneenwarmtedekking van60%gerealiseerd inseptember 1986
!)•
Uit tabel3.9 blijktdatdeinvloed vandebrandstofintensiteitabsoluutgezienbijeen lagerketelrendementhogeris.Bij
dehogerebrandstofintensiteitenheeft eenhogerketelrendement
meerwerkelijkheidswaarde.
VoordePNEM-contractstellingmetbetrekking totprojectvestigingenisookeengevoeligheidsanalyse uitgevoerd.Dewaarde
1) Mededeling ConsulentschapZO-Nederland.
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Tabel3.9 De terealiserenkostenbesparingen (gld/m2)bijverschillende brandstofintensiteitenenketelrendementen
(warmtedekking 65%,aardgasprijs37,3cent,3%ketelrendementverlaging, 1%warmtewisselaarverliesen10%
korting opdewarmteprijs)
Ketelrendement
90%
104%

Brandstofintensiteit (m3/m2)

0,88
0,18

1,32
0,27

1,75
0,36

2,20
0,45

2,64
0,56

3,08
0,63

3,52
0,72

vandegrond zoals diedoordePNEMwordt aangeboden,ligtduidelijkbovendewaarde vangrond dieaangekocht isvoorvrijevestiging.Het gaat hieromeenmeerwaarde vanminimaal
f 80.000,-/ha.Voordevaststelling vanditbedrag isuitgegaan
vaneengrondprijs vanf80.000,-/habijvrijevestiging envan
f 160.000,-/habijprojectvestiging.Het uitgangspunt hierbijis
dat denutsvoorzieningen,behalvederestwarmtevoorziening,dezelfdezijn 1).Omdat projectvestiging verbonden ismet deleveringvanrestwarmte,ishet juist demeerkosten toeterekenen
aandewarmtelevering.Dezemeerwaarde isnietwaardevast,waardoor terbepaling vandekapitaallasten denormenvoorduurzame
produktiemiddelen vantoepassing zijn.Deafschrijvingstermijnis
25 jaar;delevering vanrestwarmte isimmers voor25jaargegarandeerd.Derentewordt bepaald overdegemiddelde boekwaardeen
het rentepercentage bedraagt 6,5%.Voor derentederving overde
bijdeaanvangvandelevering testortenwaarborgsom is
f0,21/m2inrekening gebracht (overhet eerstehalf jaarwordt
doorde leveranciergeenrentevergoed enover derest eengedeelte).
Omhet effectvandekapitaallasten totuitdrukking tebrengenisintabel3.10 tevensvermeldwat dekostenbesparingen zijn
exclusief dekapitaallasten.
De tariefstelling met 25%korting en toegerekende vastekostenblijkt nogalwat aantrekkelijkertezijndandiemet 10%korting.Hierbijmoetworden opgemerkt,dat inhet eerstegevalde
tuinder eenaanzienlijk financieel risico loopt endaterwordt
uitgegaanvaneenvrijgrotebedrijfsoppervlakte.Indesituatie
vaneenketelrendement van104%,eenbedrijfsoppervlaktevan1ha
en f80.000,-toegerekende meerwaarde,bedraagt de terugverdientijd4,6 jaar (simple payout period).
Omdat inditgevalde tariefstelling (onafhankelijkvande
vaste lasteneenveelhogerekorting inhoudt, isdewarmtedekking
hiervanveelgroter belang danbijtariefstellingenmeteenlagerkortingspercentage.
1)

LEInormen voorgrond enduurzame produktiemiddelen,mededelingConsulentschap ZO-Nederland.
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Tabel3.10 Dete realiserenkostenbesparingen bijverschillende
ketelrendementen perm2,(gasverbrulk 50m3/m2,aardgasprijs 37,7cent,3%ketelrendementverlaglng,1%
warmtewisselaarverlies,25%korting opdewarmteprijs,warmtedekking65%enoppervlak 1ha)
Ketelrendement

90%
95%
100%
104%

Inclusief toegerekendemeerwaarde
f
f
f
f

Exclusief toegerekendemeerwaarde

3,27
2,85
1,97
1,52

f
f
f
f

3,85
3,16
2,55
2,10

3.4 DeWDK-tariefstelling
De tariefstelling vanWDKiszoopgebouwd,dathet verleende
kortingspercentage afhankelijk isvandeaardgasprljs.Hetkortingspercentagebedraagt 20%bijeenaardgasprijs van45centen
10%bijeenaardgasprijs van35cent.Tussen dezeuiterstewaardenwordt hetkortingspercentage bepaald naar evenredigheid.
Daarnaast isereenvastebijdrage vanf5000,-en f200,-per
aandeel enmoet errekening gehoudenwordenmet denoordelijke
korting van0,75 cent/m3 gas.Bijdeberekening vandeterealiserenbesparingen ishieruitgegaanvaneenaardgasverbruik van
50m3/m2, inclusief 3%stilstandsverliesen 1%warmtewisselingsverlies.
Voordeprijsstelling betekent eenenander,dathetkortingspercentage, zoals Inhet contract isvermeld,bij45cent
iets lagerligtdan20%,hetgeenveroorzaakt wordt doordenoordelijkekorting.Hoedeuiteindelijkewarmteprijs voordezetariefstelling tot standkomt,ishieronderweergegeven.

Aardgasprijs incent/m3
Prijs Inclusiefnoordelijke korting
perm3gas
Kortingspercentage
Warmteprijs perGJ
Warmteprijs nakorting
Warmteprijs na 1%warmtewisselingsverlies

37,3cent

45cent

36,6cent
44,2cent
11,6%
19,2%
f11,47
f13,97
f10,14
f11,29
f10,24

Hieruit valt af teleiden,dat dooreenvariabelekorting
afhankelijk vandeaardgasprijs,deprijsverschillen (perGJ)
genivelleerd worden.
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f11,40

Hoeditdoorwerkt opdeterealiserenbesparingen IsweergegevenIntabel3.11,waarbijrekening isgehoudenmet devaste
lasten (f 5000,-),waarvanverondersteld isdat ze lineairin
tien jaarwordenafgeschreven enwaarbijoverdegemiddeldeboekwaarde derente (6,5%)isbepaald.

Tabel3.11 De terealiserenkostenbesparingen bijverschillende
ketelrendementen enaardgasprijzen(warmtedekking
65%,warmtewisselaarverlies 1%,aardgasverbruik
50m3/m2en3%ketelrendementverlaging)
Ketelrendement

Aardgasprijs
37,3 cent

90%
95%
100%
104%

45cent

gld/m2

%

f 2,42
f 1,73
f 1,12
f 0,67

11,7
8,8
6,0
3,7

%

gld/m2
f 4,07
f 3,24
f2,50
f 1,96

16,3
13,7
11,1
9,0

Deze tariefstelling impliceert datbijdehogegasprijs,als
debesparing tochalhet hoogst is,debesparing tenopzichtevan
dievandePNEM-tariefstelling,noghogerwordt.Overigensmoet
hierbijnietuithet oogwordenverloren,dat bijeenlagere gasprijsdebrandstofkosten relatiefminder ophet totalekostenpakket drukken.Tabel3.12 laat zien,wat heteffect vandewarmtedekking opdeterealiserenkostenbesparingen is.

Tabel3.12 Het effectvandewarmtedekking opdeterealiseren
kostenbesparingen (gld/m2)(aardgasprijs37,3/m3,1%
warmtewisselaarverlies, 3%ketelrendementverlaging,
brandstofintensiteit 50m3/m2,kortingvan 10%,ketelrendement 104%)
Warmtedekking
Besparing

45% 51% 55% 61% 65% 71% 75% 81%
0,34 0,46 0,54 0,62 0,73 0,85 0,93 1,04

Hieruit blijkt dathet effect vandewarmtedekking opdegerealiseerdekostenbesparingen vrijgering is,maargroterdanbij
dePNEM-tariefstelling.Ditwordt veroorzaakt dooreengroter
prijsverschil tussengasprijs endewarmteprijswelkegekoppeld
isaanafval-ofrestwarmte.
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Doorhethogerekortingspercentage (isaltijdhogerdan
10%), isdeinvloedvanhetaldannietC02~doseren,opdete
realiserenbesparingen,grotergeworden,danbijdePNEM-tariefstellinghetgevalis.Tochkomtookinditgevalindesituatie
metcombicondensor,hetbesparingspercentage bijeengasprijsvan
45centnietbovende10%.Intabel3.13staatvermeld,hoede
relatie tussenaardgasverbruik en(gas)ketelrendementdoorwerkt
opdeterealiserenkostenbesparingen.

Tabel3.13 Deterealiserenkostenbesparing (gld/m2)naarbrandstofintensiteitenketelrendement (warmtedekking65%,
aardgasprijs37,3cent,3%ketelrendementverlaging,
1%warmtewisselaarverliesen10%kortingopdewarmteprijs)
Ketelrendement

Brandstofintensiteit (m3/m2)
20

90%
104%

30

40

50

60

70

80

0,99 1,49 1,98 2,48 2,98 3,47 3,97
0,30 0,44 0,59 0,73 0,88 1,02 1,17

Hieruit blijkt,datdebesparingen sterkuiteenlopenbijeen
oplopend gasverbruik/m2.Tevensblijktuitdezetabelnogeens,
datheteffectvanhetketelrendement zeeraanzienlijkis.

3.5 De Intergas-tariefstelling
De samenstellingvanhetgasvarieert enigszins,maaris
globaal:58%methaan,40%CO2en2%anderegassen.Debovenste
verbrandingswaarde vanhetstortgasisgemiddeld 21,11MJ/m3;
1m3stortgasheeftduseenwarmte-inhoud van21,11MJ.Debovensteverbrandingswaarde vanaardgasbedraagt35,17MJ.
Omdatdeafvalwarmteindevormvangasgeleverdwordt,behoeftergeenwarmtewisselaar tewordengeplaatst.Detotalehoeveelheid afgenomenwarmtevanbeidebedrijvenwordtmeteengasmetergemetenenvoordebepalingvandeafgenomenwarmteperbedrijfmeteenwarmtemeter.Zoals reedsIsgememoreerd,kandesamenstelling vanhetgasnogalvariëren.Daaromisbijdevaststellingvandeverbrandingswaarde uitgegaanvandegemiddelde
samenstelling.Hettarief isalsvolgt samengesteld:
21,11MJ
Prijs stortgas=prijsaardgasx0,637x
35,17MJ
Indefactor0,637isdeverleendekortingenhetrendement
vandestortgasketelverwerkt.
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Het betrefthiereenproefproject endithoudt inditgeval
in,datalleinvesteringskostenvandeaansluiting,voorrekening
komenvanhetrijk.Omdatindetoekomstverwachtmagworden,dat
ditbijnieuweprojectennietmeerhetgevalzalzijn,zijnin
eenaparteanalysedekapitaalkostenwelbetrokken.Hierbijis
uitgegaanvaneeninvestering vanf320.000,-(ditisdesubsidie
welke doorhetrijkisverleend)eneenrentepercentagevan6,5%.
-

Berekening

Aangenomenisdatdeaardgasprijs37,3centis.
Deprijsvanhetstortgaswordtdan:
21,11MJ
f0,373x0,637x
=14,3cent/m3stortgas
35,17MJ

DeprijsvanGJstortgaswordtdan:

14,3centx1000
=f6,77
21,11MJ

(1GJis1000x1MJ)
De prijsperGJaardgasis

1000xf0,373
=f10,61
35,17

Omgerekend naarGJbetekent ditdatstortgasinvergelijking
totaardgas36,3%goedkoperis.
Omdathetprojectbekostigd isdoordeoverheid zijnnaast
debesparingenexclusiefdekapitaallasten tevensdebesparingen
inclusiefdekapitaallasten berekend.Erisbijdeberekeningvan
dekapitaallasten uitgegaanvandeliniaireafschrijvingsmethode.
De rentekostenzijnbepaald dooruittegaanvandegemiddelde
boekwaardeeneenrentevan6,5%.
Uitgangspunten
Investeringf320.000,Looptijd tweejaar
Rente6,5%
Oppervlakte glasopstanden2,9ha(tweebedrijven)
Afschrijving liniair
Verminderingvanhetgasketelrendement3%
Deafschrijvingen zijn:f32.000,-perjaar
Degemiddelderentekostenzijnf10.400,-perjaar
Bijeenbedrijfsoppervlaktevan2,9habedragendekapitaallastenf2,56/m2.jaar.Dezeuitgangspuntenmondenuitindekostenbesparingen,weergegevenintabel3.14.
Voordegerealiseerdebesparingenblijktdeverleendesubsidievangrote invloed tezijngeweest.Opvallend is,datdekostenbesparingenafhankelijkvanhetketelrendement relatiefweinig
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Tabel3.14 Terealiserenkostenbesparingen (gld/m2)bijverschillende aardgasketelrendementen,Inclusief enexclusief kapitaallasten (gld/m2)(3%ketelrendementverlagtng,aardgasverbruik 50m3/m2,warmtedekking
65%enaardgasprijs 37,3cent)
Ketelrendement

90%
95%
100%
104%

Inclusief
kapitaallasten
-

f
f
f
f

1,35
1,60
1,84
2,11

Exclusief
kapitaallasten
f
f
f
f

5,53
5,67
5,04
4,77

verloop vertonen invergelijking totandere tariefstellingen.
Inwerkelijkheid wordt het dekkingspercentage van65%niet
gehaald,omdat hetvermogenhiervoor tegering is(eenmaximum
vermogenontbreekt inhet contract).
De terealiserenkostenbesparingen inclusief dekapitaallastenzijn tot stand gekomendooruit tegaanvanhetwerkelijke
investeringsbedrag voordit tarief.Natuurlijk zaldit investeringsbedrag inanderegevallenandersuitvallen.Hetmogeduidelijkzijn,dathet inrekening brengen vandekapitaallasten tot
negatieve besparingen leidt.
Bijeenkleiner bedrijfsoppervlakzullendekostenbesparingen inditgeval lageruitvallen.

3.6 DeVVR-tariefstelling
De tariefstelling vanhetVVR (Vuilverwerkingsbedrijf
Roosendaal)wijkt quaopbouwsterkaf vandeanderetariefstellingen.Dit tarief heeft vooreenrelatief groot deeleenvast
karakter.De investeringen indetransportleiding etc.zijnvolledig voorrekening vandetuinder.Daar staat tegenover,dathet
variabele deelvanhet tarief ergvoordelig is.Deeerstevijf
jarenbehoeft detuinder zelfsgeenvariabel deeltebetalen.In
de berekening ishierniet vanuitgegaan,omde vergelijkbaarheid
met andereprojecten tehandhaven.
Het tariefkomt nadeeerstevijf jaar tot stand viadeformule:0,25x (Prijsvanaardgas (cent/m3)-20)*Q,waarbijQhet
aantalm3bespaard aardgas is,opbasisvanhet energieverbruik
ineenvergelijkbarebedrijfssituatie (zonder rekening tehouden
met eventueelgetroffen energiebesparende maatregelen).Denorm
om debesparingen tebepalenwordt vastgesteld doordeRijks
Voorlichtingsdienst. Indepraktijk blijkt dit éénkeer tezijn
gebeurd,wat niet inovereenstemming ismethetgeenhieroverin
het contract staat vermeld.
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Hetbrandstofverbruik vanhetenigeaangeslotenbedrijfIs
50m3perm2aardgasequivalenten perjaar.Dewerkelijkebedrijfsgrootteis4,9 ha (vanbelang inverbandmet devastekosten).Deinvestering bedraagt f800.000,-,waarvannaaftrekvan
desubsidies f250.000,-voor rekeningvandetuinderkomt1 ) .
Devaste lastenperm2bedragen inclusief subsidie f0,69 en
exclusief subsidie f1,66.Hoedegasprijsdoorwerkt opdete
realiserenbesparingen,laat tabel3.15zien.

Tabel3.15 De terealiserenkostenbesparingen inclusiefenexclusiefverleende subsidies,bijverschillende aardgasprijzen(warmtedekking65%,warmtewisselaarverlies
1%enketelrendement van104%)
Gasprijs
ct/m3

Inclusiefsubsidie
guldens/m2

45
37,3
25

f11,11
f 9,28
f 6,59

Exclusief subsidie

procenten guldens/m2 procenten
51,4
51,8
54,8

f10,14
f 8,40
f 5,62

46,9
46,8
46,8

Heteffectvanaardgasprijsverschillenisalsersprakeis
vanvastekosten relatief geringeromdathetvaste-kostenbestanddeelgrootis.Deterugverdientijd isvoordesituatieinclusief
subsidie 2,8 jaarenexclusief subsidie 1,2 jaar (gasprijs37,3
cent).
Opvallend isdathierinsommigegevallenbijeenlagere
gasprijshogererelatieve besparingenwordenbereikt.Deoorzaak
hiervan isderelatieve roldiedevaste lastenspelenbijdetot
standkoming vandebesparingen.Hierbijdient nietuithetoogte
wordenverlorendathetdoelvanditproject is,omdemogelijkhedenvanafvalwarmte indezevormaf tetasten.Dewijzewaarop
dittarief isopgebouwd (meteenverhoogd financieelrisicovoor
de tuinder)isinteressant voordetariefstellingindetoekomst
vanvergelijkbareprojecten,alzullendegerealiseerdekostenbesparingenvooranderebedrijfssituatieswelanderszijn.
Hetgenormeerd aardgasverbruik alsuitgangspunt voordeberekeningvandeafgenomenhoeveelheidwarmte isoverbodig tenoemen.Dooruit tegaanvandewerkelijk afgenomenwarmteomzeilt
mendemoeilijkhedendieoptredenalsmenuitgaatvaneennorm.
Dooruit tegaanvaneennormexclusiefheteffectvanenergiebesparendemaatregelenwordt eenafgenomenhoeveelheid warmteberekend,diehogerligtdandewerkelijk afgenomenhoeveelheid warmte.
1) Mededeling Consulentschap voorde tuinbouwZ0-Nederland.
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3.7 DeGEBN-tariefstelling
Het GEBN(GemeentelijkEnergieBedrijfNaaldwijk)steltIn
z'n tariefstellingdeverleendekortingopdegasprljsafhankelijkvanhetaantaldraaiuren,dat dege'lnstalleerdeTE-lnstallatlejaarlijks (Invollast)maakt.Hiervoor Iseenconstructiegevondenwaarbijeenbepaaldekorting gekoppeld Isaanbepaaldtrajectvandraaiuren.Deuiteindelijkekorting opjaarbasisdiegerealiseerdwordt iseengemiddelde,datwordt gewogennaarhet
aantaldraaiurenvandeTE.Omdat deverleendekortingopdebovensteverbrandingswaarde vanaardgas Isgebaseerd,ishiermet
dezeverbrandingswaarde gerekend (debovenste verbrandingswaarde
vanaardgasis35,17 MJ). Ditisinditcontractweliswaarniet
bepaald,maarwordt indepraktijkweltoegepast.Omdatdetuinderenigeinvesteringenmoetdoenindeaansluitingenderegelingzijnvastekapitaallasteninrekening gebracht.Hetinvesteringsbedrag isopf10.250,-gesteld.Eenbijkomend voordeelvan
dezewijzevanwarmtelevering Ishet ietsgoedkopereelektriciteitstarief vanwegehetwegvallenvaneenkleineelektrlciteitstoeslag.Perberljfisditvoordeelgemiddeld f600,-perjaar.
De looptijd isopvijf jaargesteld (Iscontractueelvastgelegd).
InsommigegevallenkanhetplaatsenvaneenTEvoorhetbetreffendetuinbouwbedrijfbetekenendatgeeninvesteringgedaanhoeft
teworden ineentransformator.Hetbetrefthierbedrijvenmet
eenhoogelektriciteitsverbruik.Hierdient danweltegenoverte
staandathetbedrijf rechtstreeks elektriciteit afkomstigvande
TEmoetkunnenafnemen.
De tariefstelling vanhetGEBNisopgebouwd zoalsintabel
3.16 isweergegeven.

Tabel3.16 Dekortingspercentages opdeaardgasprljs,zoalsdie
volgensdeGEBN-tariefstelling totstandkomen,afhankelijk vanhetaantaldraaiuren,zowelabsoluut,
alsgewogenbijhetbereikenvandebovengrens
Bedrijfsuren

Korting

0 -3000
3001-4000
4001-5000
5001-8760

5%
10%
15%
20%

Gewogenkorting
(bovengrens)
5 %
6,25%
8 %
13,15%

Deze vormvan tariefstellingbetekent dateventuelestoringenaandeTEoptweeërleiwijze tenminderenvoordelezijnvan
detuinder.Erwordt namelijkminder (goedkopere)warmtegeproduceerdenhetgewogenkortingspercentage blijftlager.
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Om tebepalenwelkegevolgendezetariefstellingheeftvoor
deterealiserenkostenbesparingen,moetenbepaaldeaannameswordengedaanmetbetrekking tothetgeïnstalleerde (warmte-)vermogenende jaarbelastingsduurkurve,waaruithetaantalvollasturen
endewarmtedekkingkunnenwordenbenaderd.Uitgegaan Isvande
waarden,zoalsweergegevenIntabel3.17.Inwerkelijkheidwordt
het aantalvollasturen vandeTEbepaald doordeelektriciteitsproduktietedelendoorhetgeïnstalleerdeelektrischevermogen
vandeTE.Ditbetekent datdeaan-enuitlooptijdenvandeTE
buitenbeschouwingblijven.

Tabel3.17 Overzicht vanuitgangspunten voordebepalingvande
terealiserenkostenbesparingen:vermogen/m2,aantal
draaiuren enwarmtedekking;naarbedrijfsoppervlak
Bedrijfsoppervlakte
6000m2 8000m2 10000m2 15000m 2 20000m2
Vermogen (W/m2)
Draaiuren/jaar
Warmtedekking (%)

83,3
2000
70

62,5
25000
60

50,0
3000
50

33,3
3600
40

25,0
4500
30

Bijtabel3.17 dientnogopgemerkt tewordendathetalleen
maardraaieninvollast eenlagerewarmtedekking totgevolgheeft
danwanneerdemogelijkheid bestaatomookindeellastte
draaien.Degevolgenvandezeuitgangspunten voordekortingop
degasprijsendedaaruit voortkomendewarmteprijszijnweergegevenintabel3.18.

Tabel3.18 Dekortingen (%) endedaaruit voortvloeiende
warmteprijzen (gld/GJ),bijverschillende bedrijfsoppervlakten,bijeengasprijsvan37,3cent/m3
Bedrijfsoppervlakte
6000m2 8000m2 10000m2 15000m2 20000m2
Korting (%)
Warmteprijs

5
5
5
f11,20 f11,20 f11,20

5,8
7,2
f11,11 f10,94

Bijdeze tariefstellingenuitgangspuntenwordt slechtsbij
eenbedrijfsgrootteboven1haeenhogerekortingdan5%bereikt
(opbasisvanbovenwaarde).Vanwegehetlagerevermogen/m2 (ther43

misch)neemthet aantaldraaiuren toebijtoenemendebedrijfsgrootte.Dekostenbesparingen diehieruit resulteren,staanweergegeven intabel3.19.

Tabel3.19 Deterealiserenkostenbesparingen voor verschillende
ketelrendementen enbedrijfsoppervlakten,(3%ketelrendementverlaging,gasprljs37,3cent,aardgasverbruik 50m3/m2)
Ketelrendemént
(bovenwaarde)

Bedrljfsoppervlakte Inm2
100001)

81%
86%
90%
94%
1)

15000 1)

200001)

gld/m2

%

gld/m2

%

gld/m2

%

2,03
1,41
0,97
0,61

8,8
6,5
4,7
3,1

1,54
1,07
0,73
0,41

6,7
4,9
3,5
2,1

1,01
0,68
0,44
0,22

4,4
3,1
2,1
1,1

Devaste lasten bedragen bij10000n>2f0,18,bij15000
f0,12 enbij20000f0,09 perm2.

Uit tabel3.19 blijkt datdeterealiseren kostenbesparingen
bijdehiergehanteerde uitgangspunten sterkverschillen.Ermoet
wel rekening gehoudenwordenmethet feit dathet bruto (gewogen)
kortingspercentage beneden de 10%ligt.Omdat hetbijdezevorm
vanwarmteleverlnggrotebedrijvenbetreft,zalhet besparingsbedragabsoluut gezienaanzienlijk zijn (bijeengasprljsvan37,3
cent).
Eengroterebedrljfsoppervlakteheeftweliswaar eenhogere
gemiddeldekorting totgevolg, zeleidt tevenstot eenlagere
warmtedekkingdoordeTE.Daardoor liggendebesparingenbijeen
groterbedrijf tochopeenlagerniveau.
Omhet effect vaneen lagerewarmtedekkingbijeentoenemendebedrljfsoppervlakteteondervangen zoueentweedeTEgeïnstalleerdkunnenworden.Bijeenbedrljfsoppervlaktevanbijvoorbeeld
2hakomt danhet thermischvermogenop50W/m2te liggen.Dit
heeft totgevolg,dat deene'TE4500uur endeandere 3000uur
draait.Dekorting opdewarmteprijs isbepaald dooreerstde
korting voordebeideTE'safzonderlijk tebepalenendaarhet
gemiddeldevantebepalen (dit isniet contractueel vastgelegd).
Dewarmtedekking doordebeideTE's samenwordt dan50%.Dekostenbesparing bijtweeTE's isietshoger dandebesparing bijdezelfde situatie met eenTE.Bijkleinere bedrijfsoppervlakten
wordt het verschil tussenéénentweeTE's steedskleiner enwordentweegeïnstalleerde TE'sdusminderaantrekkelijk.
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Eenaspect dat bijdezevorm vanwarmtelevering zekerniet
onvermeldmagblijven isdemogeljkheid tothet verderafkoelen
vanderookgassenvandeTE.Bijeenbedrijf isdemogelijkheid
hiertoe zelfgeschapen,waarbijdehiervoor noodzakelijkeinvesteringen doorhet bedrijf zijngepleegd.Bijde rest vandebedrijven geschiedt het verder afkoelenvanderookgassen inbeheer
vande leverancier.De tuindermoet dusvoordezewarmtebetalen.
Dewarmte uit derookgassenwordt danbijgemengd metderestvan
dedoordeTEgeleverdewarmte.
Inalle gevallen isdeTEzogeschakeld datdeketelwordt
voorverwarmd doordeTE.Dit betekent dat hetketelrendement lagerwordt, immershet retourwater voordeketelkrijgt eenhogere
temperatuur.Desnelheid vantemperatuurregeling wordt opdeze
wijze vergroot omdat deketeleerder opdegewenste temperatuur
gebracht kanworden.Voorkomenmoetwordendatdeketeldoorde
TEopgewarmdwordt opmomentendat ergeenwarmtevraag is.Er
gaat danteveelwarmteverloren.Dezewijze vanschakeling impliceert datdeTErelatiefweinig aan enuit schakelt.Ditbetekent,dat deketel langer op temperatuur gehoudenwordt danvoorheenhet gevalwas.Overigensverkeert dewijzevanschakeling in
demeestegevallennogineenexperimenteel stadium.

3.8 DeDONS-tariefstelling
DeDONS-tariefstelling (Dienst Openbare Nutsbedrijven Schipluiden)wijkt slechts opéén puntafvandievanhet GEBN.De
drempels verbondenmet eenhogerekorting liggenhieropeenlagerdraaiurenniveau.Het tarief isopgebouwd zoalsweergegevenin
tabel3.20.Hierbijisvoordeberekening vandekapitaallasten
uitgegaanvaneeninvesteringsbedrag vanf10.250,-eneenlevensduurvan twee jaar (delooptijd vanhet contract istwee
jaar).Hetvoordeelvaneenietslagerelektriciteitstarief bedraagt f600,-/jaar.

Tabel3.20 Dekortingspercentages,zoalsdiebijdeDONS-tariefstelling tot standkomen,naaraantaldraaiurenabsoluut engewogennaarhet aantaldraaiuren behorende
bijdebovengrens
Bedrijfsuren
0 -2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000

Korting
5
10
15
20

Gewogenkorting
5
6,7
8,8
14,9
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Alsdezelfdeuitgangspuntenwordengehanteerd alsInparagraaf 3.7,wordenbijdezetariefstellingkostenbesparingengerealiseerd zoalsweergegeven intabel3.21.

Tabel3.21 Deterealiserenkostenbesparingen voorverschillende
ketelrendementen enbedrijfsoppervlakten(3%ketelrendementverlaging,gasprijs37,3cent,aardgasverbruikvan50m3/m2)
Bedrijfsoppervlakteinm2

Ketelrendement
(bovenwaarde)
100001)

81%
90%
94%
1)

15000 1)

200001)

gld/m2

%

gld/m2

%

gld/m2

%

1,88
1,26
0,82
0,41

8,2
5,8
4,0
2,1

1,52
1,05
0,71
0,39

6,6
4,8
3,4
2,0

1,25
0,92
0,68
0,46

5,4
4,2
3,3
2,3

Devastelastenbedragenbij10000m2f0,49,bij15000
f 0,36 enbij20000f0,29 perm2.

Weliswaarwordt indezetariefstellingeenietshogere(bruto)kortingverleend danbijdeGEBN-tariefstelling,maardit
wordt tenietgedaandoordehogerevastekosten (kortereafschrijvingsperiode).Debesparingenwordenookinditgevalhoger
alsbijeenbedrijfvan2haeentweedeTEwordtge'installeerd.
Voorde leverancier ishet installerenvaneentweedeTEminder
aantrekkelijkomdatdezeminderdraaiuren zalmaken.Ditgeldt
zekervooreenbedrijfsgroottekleiner dan1,5ha.
Alsdeuitgangspunten (tabel3.19)wordenvergelekenmetde
bedrijfsgegevens,(tabel1.2)danblijktdathetaantaldraaiuren
ongeveermetdeuitgangspuntenovereenkomt.Dewarmtedekking
ligt inwerkelijkheidopeenveel lagerniveaudanbijdeuitgangspunten isgeschat.Eenwarmtedekkingvan50%isslechtsin
ééngevalgehaald (bedrijf 6 ) . Eenoorzaakhiervanisondermeer
het lagegeïnstalleerde vermogen perm2.Dezevormvanwarmteleveringheeftalleenaftrekgevondenbijgroterebedrijven.Dit
valt teverklarenuithet feitdatdebedrijven,omvoordeze
vormvanwarmtelevering inaanmerking tekomen,aanbepaaldeselectiecriteriamoetenvoldoenwaarvandebedrijfsgrootteereen
is.Hetgasverbruik perm2 looptperbedrijf sterkuiteen.

3.9 Synthese
Bijdetariefstellingendieaandeordezijngeweest,komt
het tariefopverschillendewijzen totstand.DePNEMhanteert
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tweetarieven,eenalgemeentariefeneenspeciaal tarief voor
nieuweprojectvestigingen.WDKstelthetkortingspercentageafhankelijkvandeaardgasprijs.Intergasverleent eenvastkortingspercentage (defactor0,637).VVRstelthet tariefafhankelijkvandeaardgasprijsendegenormeerdebesparingen.DONSen
GEBNstellenhetkortingspercentagegewogenafhankelijkvanhet
aantalgerealiseerde draaiuren.Deuiteindelijkewarmteprijsis
vooralletariefstellingengerelateerd aandeprijsvanaardgas.
De tariefstellingvandeVVR,IntergasenPNEM(projectvestiging)verschilt vandievandeandere projectendoor (degrote)
vastecomponent dieerinzit,ofdiehet totgevolgheeft zoals
bijdePNEM-tariefstelling (projectvestiging).Eenrelatiefgrote
vastecomponentwerkt inhetvoordeelvandegroterebedrijven,
alsdezeonafhankelijkwordtgesteld vanhetgeïnstalleerdevermogen.
Er blijkengroteverschillen indeterealiserenkostenbesparingenvoor tekomen,afhankelijk vandebedrijfssituatie.Dit
geldtvooralletariefstellingendiehierbeschouwd zijn.Onder
meerblijktuitdeberekeningendatdetoepassingvanafval-en
restwarmteaantrekkelijkerwordtnaarmatehetenergieverbruikhoger ligt (dusooknaarmateerminderenergiebesparendemaatregelenzijngetroffen),erminderCO2wordt gedoseerd (warmtedekking
hoger),hetketelrendement lager is(condensortype)en,inminderemate,naarmatedeaardgasprijshogerligt.Ter vergelijking
zijn intabel3.22 dekostenbesparingen perm2vandebeschouwde
projectennaastelkaargezetbijdezelfdeuitgangspunten,behalve
inhetgevalvanVVRenIntergas voorwatbetreft debedrijfsoppervlakte (respectievelijk4,9 haen2,9ha).
Tabel3.22 Deterealiserenkostenbesparingen vandezesbeschouwdeprojecten,naast elkaargezet (gasprijs37,3
cent,oppervlakte 10.000m2,alleinvesteringenexclusief subsidies,warmtedekking 65%,gasverbruik
50m3/m2, 1%warmtewisselingsverlies indienvantoepassing en3%ketelrendementverlaging (gulden/m2).
Tussenhaakjeshetbasiskortingspercentage 1)
KetelrendePNEM
WDK
Inter- VVR GEBN DONS
ment
gas
onder-bovenwaardewaar-(10%)(25%)(25%)2)(11,6%)(36,6%)
5%
6,7%
de
90%of81%
95%of86%
100%of90%
104%of94%
1)
2)

2,20
1,51
0,90
0,45

3,27
2,85
1,97
1,52

3,85
3,16
2,55
2,10

2,42
1,73
1,12
0,67

-1,35
-1,60
-1,84
-2,11 8,40

2,03
1,41
0,97
0,61

1,88
1,26
0,82
0,41

Exclusief vastelasteneneventueelonderhoudskosten.
Exclusief detoegerekendemeerwaardegrond.
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Inhetalgemeenzijndeverleendekortingenlagerendevaste-kostencomponentenhogerdanophet eerstegezichtverwachtzou
mogenworden.Hierbijdient nogtewordenopgemerkt dat eventueel
onderhoudskosten nietinrekening zijngebracht.Voordetuinder
isnamelijknietalleenhetverleendekortingspercentage vanbelang,maarvooralhoeditdoorwerkt opdegerealiseerdekostenbesparingen(netto-besparingen).
Omaantegevendatdekeuzevande tuindervoorafval-of
restwarmteniet losstaat vandekeuzevooranderealternatieven
iseenberekening gemaakt,waarbijdekeuzevoorafval-ofrestwarmte isvergelekenmetdekeuzevoorafval-ofrestwarmtein
combinatiemetdekeuzevooreenbepaald condensortype.Hierbij
zijverwezennaartabel3.3,waarindekostenbesparingen vande
verschillende condensortypesafzonderlijk staan.Deuitgangspuntendievoordezeberekening zijngemaakt,zijndezelfde.Als
voorbeeld voordekeuzevoorafval-ofrestwarmte isgekozenvoor
dePNEM-tariefstelling.Intabel3.23het resultaat vandezeberekening.

Tabel3.23 Deterealiserenkostenbesparingen alswordtgekozen
voorrestwarmtevandePNEM (10%),naarcondensortype,bijverschillendegasprijzen,(gulden/m2)(prijspeil1985)
Gasprijs
cent/m3

37,3
41,3
45,0

Besparingsmogelijkheid
enkelrestwarmte

restwarmte +
enkelvoudig
opretour

restwarmte +
enkelvoudig
opapart net

restwarmte
+ combi

2,20
2,44
2,65

2,17
2,44
2,69

1,49
2,17
2,44

2,10
2,43
2,73

Alsdetuindervoordekeuze staatofhijmoet overschakelen
oprestwarmteofeencondensor instalerendanzalhij,zekerbij
lagegasprijzen,kiezenvoorrestwarmte (zieooktabel3.4).Het
meestevoordeelzalechter,vooralbijeenwathogeregasprijs,
eencombinatievanrestwarmtemeteencombicondensor opleveren,
alzijndemarges tussendekeuzemogelijkhedenergklein.De
keuzemogelijkheden vaneentuinderwordenechterbeperktdoor
zijnfinanciële ruimte.Indat lichtbezienzaldetuindermet
eenkrappe financiëlepositieeerderkiezenvooreenvormvan
warmtediegeeninvesteringenmet zichmeebrengt.
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4. Twee alternatieven

4.1 Korting afhankelijk vandevaste bijdrage
Uit deinhoofdstuk drie behandelde tariefstellingen isgebleken,dat het opnemenvaneenvast deelaantrekkelijkkanzijn,
vooral voordegrotere bedrijven.Eenvastebijdragemoetworden
gezienalseentegemoetkoming indekapitaalslasten vandewarmteleverancier.Het belang dathieraanmoetworden gehecht,isafhankelijkvandefinanciële draagkracht vandewarmteleverancier.
Eenmogelijkheid die indebeschouwde contractennietvoorkomt isdie,waarbijhetkortingspercentage varieert metdehoogtevande (eenmalige)vaste bijdrage.Dewarmteafnemerwordt dan
vrijgelaten inzijnkeuze.Welke combinatie voorde tuinderhet
meest aantrekkelijk is,zalookafhangen vande individuelebedrijfssituatieendemarktrente.
Dewarmteleveringkan georganiseerd worden ineendistributieBVwaardoor devaste bijdrage indevormvanaandelen toevalt
aan dezeBV.Opeenvastebijdragekan,afhankelijk vandeindividuele bedrijfssituatie,eenWIR-premieworden verkregen (geldt
niet vooraandelen).Hiermoetweleen investering tegenover
staan.
Omdathethiereenalternatief betreft isdehoogtevande
vastebijdrage enhet daarbijbehorendekortingspercentage volgenseigen inzicht vastgesteld.Dekortingspercentages endevastebijdragen zijndaarbij ingevuld, zoals isweergegeven intabel
4.1.

Tabel 4.1 Devastebijdragen endedaarbijbehorendekortingspercentages (gefingeerde bedragen)
Vaste bijdrage

f 20.000,f 30.000,f 40.000,-

Kortingspercentage
10%
15%
20%
25%

Tabel4.2geeftweerhoe deverschillende kortingspercentagesdoorwerken opdewarmteprijs en tabel4.3 hoehoogdevaste
bijdragen perm2zijnbijverschillende bedrijfsoppervlaktes.
Bijdeafweging diede tuindermoet maken isdeverwachte
gasprijsontwikkelingvanaanzienlijk belang (tabel4.2),gezien
demarges tussen deverschillendewarmteprijzenwelke gekoppeld
zijn aaneenbepaald kortingspercentage.
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Tabel4.2 Dewarmteprijs (guldenperGJ)bijverschillendekortingspercentagesenverschillende aardgasprijzeninclusief 1%warmtewisselingsverlies

Ko:rting

Gasprijs

45cent
41,3cent
37,3cent

10%

15%

20%

25%

12,95
11,87
10,73

12,21
11,20
10,14

11,49
10,54
9,55

10,77
9,89
8,96

Tabel4.3 Devaste lastenperm2bijverschillendebedrijfsoppervlaktesenkortingspercentages (10%afschrijvingen,
6,5% rente)
Korting

Oppervlakte

10%
6000m2
8000m2
10000m2

-

15%

20%

25%

0,45
0,34
0,27

0,68
0,51
0,41

0,91
0,68
0,54

Bijdeberekening vandevastekosteniservanuitgegaan,
datdeéénmaligevastebijdrage lineairwordtafgeschreven in
tien jaarenerisgerekend met eenmarktrente van6,5%overde
gemiddeldeboekwaarde.Natuurlijk zullenbijanderewaardenvan
deuitgangspunten dekostenbesparingen andersuitvallen.Voorde
berekening vandenetto-besparingenisuitgegaanvan3%ketelrendementverlaging,ketelrendement 104%,eengasprijsvan37,3cent,
65%warmtedekking,eneenbrandstofverbruik van50m3/m2.Hoede
verschillendekortingen envaste lastendoorwerken opdenettobesparingen,isweergegevenintabel4.4.
Oméénenandervoor eenindividuele bedrijfssituatiete
kunnenafwegenmoethetmarginale voordeelbepaaldworden.Er
vindtdaneenafweging plaatswaarbijnagegaanwordtofdeextra
terealiseren besparing bijeengoedkoper tarief opweegt tegende
lastenvanhetextrabenodigdekapitaaldatbijdattariefhoort,
ervanuitgaande datdetuinderdebeschikkingheeft overditkapitaal.Voorenigebedrijfssituatiesmet (extreme)uitgangspunten
isdezebenadering terug tevindeninfiguur4.5 (cent/m2).Van
belanghierbijisdatdeextrakostenbesparing voordetuinder,
bijeenhogerekorting,moet opwegen tegendemarktrenteovereen
bepaaldeperiode.

50

Tabel4.4 Deterealiserenkostenbesparingen bijverschillende
uitgangspunten Inguldens/m2eninprocentenvanhet
aardgasverbruik bijvolledigegasketelstook (), voor
verschillende bedrijfsoppervlakten(K=Korting,VK=
VasteKosten)
Oppervlakte

6000m2
8000m2
10000m2

K:10%
VK:-

K:15%
VK:f 20000,-

gld.

%

0,45
0,45
0,45

2,4
2,4
2,4

gld.

%

0,59 3,2
0,70 3,9
0,77 4,3

K:20%
VK:f 30000,gld.

%

0,97 5,2
1,14 6,2
1,24 6,9

K:25%
VK:f 40000,gld.

%

1,34 7,3
1,57 8,7
1,71 9,5

Figuur4.1 Demarginaleterealiserenkostenbesparingen inguldens/m2ofmarginale vastekostenvoor verschillende
alternatieven
marginale
besparingen
of-kosten
60

'(4)

50
40
30
20
10
-JUL

20

30

40
korting (%)

(1)= marginalebesparingen,ketelrendement 90%,gasprijs37,3
cent,oppervlakte6000m2
(2)= marginalebesparingen,ketelrendement 104%,gasprijs37,3
cent,oppervlakte 10000m2
(3)= marginalebesparingen,ketelrendement 90%,gasprijs45
cent,oppervlakte 6000m2
(4)= marginale besparingen,ketelrendement 104%,gasprijs45
cent,oppervlakte 10000m2
(5)«• marginale (vaste)kostenvoor 6000m2
(6)= marginale (vaste)kostenvoor10000m2
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Uit figuur4.1 valtaf telezen,dathetbijvoorbeeld voor
bedrijfssituatie (4)aantrekkelijk isomvooreenhoogkortingspercentage tekiezen,immersdemarginalekostenbesparingen zijn
hogerdandemarginalekosten.Ermoethierbijnietuithetoog
wordenverloren,datdeuitgangspuntenwelkehiergekozenzijn,
indepraktijkandersuitkunnenvallen.Eenkortere looptijddan
diehierisgehanteerd ofeenandereafschrijvingsmethodeheeft
heelanderebesparingen totgevolg,evenalsdathetgevalismet
eenandersuitvallendewarmtedekking.
Er zijnnoganderealternatieve tariefstellingen,dieeen
vastkostenbestanddeelbevatten.Inditverbandkanwordengedacht aaneenkorting afhankelijkvandeaansluitwaarde enaan
eenvastkostendeel/m2.Dezebeidealternatievenheffenhetvoordeeldatgroterebedrijvenhebbengeheelofgedeeltelijkop.

4.2 Afnameperm3water
Eenanderalternatief iseentarief gebaseerd opdeafgenomenhoeveelheid warmwater.Hetaantrekkelijkevandezebenadering isgelegeninhet feit,datdetuindervrijishetverwarmde
wateraf tekoelentoteenlageregewenstetemperatuur zonderdat
dezewarmtehemmeerkost.De tuinderwordthierdoor gestimuleerd
meerwarmteuitdezelfdehoeveelheid warmwater tehalen.Alshij
besluit ommeerwarmteuit eenm3water tehalenheeftdittot
gevolg datdetuinder ineenextra lagetemperatuurverwarmingsnetmoet investeren enmeerteeltrisico'slooptdooreenander
verwarmingssysteem (lagetemperatuur verwarming).Ookalsde
tuinderaleenlagetemperatuurverwarmingsnetheeftvoordebenutting vandewarmteuiteencombicondensor ofeenenkelvoudige
condensoropeenapartnet zijndenodigeaanpassingenvereist.
Voordewarmteleverancier heeftditallesweinignadelige
gevolgen.Erzijneigenlijk alleenmaarvoordelenoptenoemen.
Eenhoeveelheid warmwater isgemakkelijker temetendaneenhoeveelheidwarmte.Verwachtmagworden datdit systeemeenpositieveinvloed zalhebbenopdeenergie-efficiencyendetotalewarmteverkopenvandeelektriciteitscentrale (lagereretourtemperatuurvoordecondensor inde centrale).Welondervindt deleverancierwaarschijnlijkenignadeelvaneenlagereretourtemperatuurophetpuntwaarwarmtewordtafgetapt (restwarmte).Door
middel vaneenberekening zalwordenverduidelijkthoeditalternatief zichtotdeandere tariefstellingenverhoudt.
Alvorensdeberekeningwordt gemaakt zulleneerstdeuitgangspuntenworden vermeld.Omdathetverwarmdewater toteenlagere temperatuurwordtafgekoeld,neemtdeaansluitwaarde toeen
dientengevolge ookdewarmtedekking.Aangenomen is,datdewarmtedekkingvan65%stijgt naar75%(inclusief C02~dosering).
Omdevergelijkbaarheid tebevorderenwordt ineersteinstantieuitgegaanvaneenkortingspercentage van10%opdegeleverdewarmte (uitgangssituatie).Bijeenaardgasprijs van37,3
52

cent,wordt deprijsperGJ f10,61 (inclusief 10%korting).Aangenomen is,dathetwaterwordt afgekoeld vanH O o c naar80<>C
(temperatuurgradient 30°C). Inhet gevaldeafgenomenwarmteper
m3warmwaterwordt verrekend, isaangenomen dat hetwaterwordt
afgekoeld vanH O O C naar40OC (temperatuurgradient 70OC). Inde
uitgangssituatie zit erin1m3water4,2 J/°C.gramwaterx
30ocx 1.000.000 gram =0,126 GJ (1gramwater locafkoelenlevert 4,2J; lm3water= 1.000.000 gram). 1m3warmwaterkostdan
f 1,34.Bijdeafname perm3water zit er in1m3water4,2J/°C.
gramwaterx70OCx 1.000.000 =0,294GJ.Menbetaalt dan
f l,34/m3 water,wat neerkomt opf4,56/GJ (1GJaardgaskost
f 11,79).
Erwordt verderuitgegaan vaneenwarmteverbruik,datovereenkomt met 50m3aardgasequivalenten perm2« 1,5825GJ/m2.Het
ketelrendement is104%,derente is6,5%, deextra investering in
een lage temperatuurnet bedraagt f4,-/m2,de looptijd vandeinvestering isacht jaar,erzijnverdergeeninvesteringengedaan,
erwordt lineairafgeschreven endeketelrendementverlagingvan
degasketel bedraagt 3%.Bijde investering isuitgegaanvaneen
extra investering bovendebestaandesituatie.
Berekening
Dekapitaallasten perm2zijn:
afschrijvingen-f4,-/8
rente=0,065xdegemiddeldeboekwaarde

=f 0,50/m2/jaar
-f0,13/m2/jaar
Totaal

De restwarmte verzorgt 75%vande
warmtedekking
Dekostenvande restwarmte
bedragen
Dekosten vandegeleverdewarmte
doordegasketel bedragen

=f0,63/m2/jaar

- 1,19GJ
-1,19 GJx f 4,56 -f5,43
0,39GJ
x f11,79-f4,55
101%
Totaal
-f 9,98/m2/jaar

De totalekostenbedragen f0,63+ f9,98 -f10,61/m2/jaar
Als ervolledigmet degasketelwordt gestookt bedragen dekosten:
1,58 GJ/104%x f11,79»f17,91/m2
De terealiserenkostenbesparing isf7,32/m2endit is
40,8%.Indeovereenkomstige situatie bijbijvoorbeeld dePNEMtariefstelling isdegerealiseerde besparing slechts f0,45/m2/
jaarenhet daarbijbehorende besparingspercentage bedraagt 2,8%
(korting10%).
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Netalsdatbijdevoorgaandetariefstellingengebeurd Is,
kanvandeze (alternatieve)tariefstellingeengevoeligheidsanalysewordengemaakt,alsuitgegaanwordt vandeuitgangspuntenIn
devoorbeeldberekening. Intabel4.5 en4.6 zijnderesultaten
vandezegevoeligheidsanalyseweergegeven.

Tabel4.5 Deterealiserenkostenbesparingen bijverschillende
aardgasprijzenenketelrendementen (gasverbruik
50m3/m2,ketelrendementverlaging 3%) (guldens/m2en
inprocenten tenopzichtevan100%gasketelstook)
Aardgasprijs

Ketelrendement
25cent

37,3cent

45cent

gld/m2

%

gld/m2

%

gld/m2

%

6,06
5,52
5,03
4,60

43,7
42,0
40,3
39,0

9,35
8,26
7,83
7,30

45,2
42,1
42,0
40,7

11,44
10,66
9,60
8,96

45,9
44,6
42,7
41,5

90%
95%
100%
104%

Tabel4.6 Heteffectvangroterebrandstofintensiteitbijverschillendeketelrendementen opdekostenbesparingen
(guldens/m2)
Ketelrendement
90%
104%

Brandstofintensiteit (m3/m2)
20

30

40

50

60

70

80

3,22
2,37

5,09
3,87

7,06
5,43

9,35
7,30

11,14
8,67

13,11
10,24

15,12
11,84

Vooralintabel4.6 istezien,datdezetariefstellingook
vrijaantrekke111jk isvoorbedrijvenmeteenlagebrandstofintensiteit.Binnendeuitgangspunten diehierzijngehanteerd,
biedtdetariefstellinggebaseerd opdehoeveelheid afgenomen
warmwateraanzienlijke voordelenvoordetuinder tenopzichte
vandebestaande tariefstellingen.Opdezewijzewordtbereikt
datdetuindervoordeextrainvesteringineenlagetemperatuurnetendeextrateeltrisico'sdiehijlooptwordt beloondmeteen
aantrekklljk tarief.
Overhet effectvanlagetemperatuurverwarmingopdeopbrengstenenderisico'sdieditmet zichmeebrengt isnogmaar
weinig bekend.Detuindermoetdelaagwaardigewarmtewelkunnen
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gebruikenzonderdatdatnadeligegevolgenvoorhetgewasimpliceert.Ditaspect isweliswaarbuitenbeschouwing gelaten,maar
hetbelangervanmoetwelwordenonderkend.Ookvoordittarief
ishetergbelangrijkdatde juridischeaandachtspunten goedzijn
geregeld.Ditgeldthiermetnamevooreengarantievoordeminimum temperatuur (aandesecundaire zijdevandewarmtewisselaar).
Eenvarianthieropiseentariefstellingwaarbijhetafkoelentoteenbepaalde retourtemperatuurgekoppeld isaaneenbepaaldekorting (dehoogstekortingbijdelaagsteretourtemperatuur).Dekortingkomtdantrapsgewijs totstandofalseengewogenkortingspercentage voordegehelehoeveelheid afgenomenwarmte.Inbeidegevallenleidtdittotverschillende tarievenper
tuinder.Debepalingvanhetkortingspercentage isnogalbewerkelijkenisveelonduidelijker voordetuinderdanbetalingperm3
water.
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5. Conclusie

Indit onderzoek staan degevolgenvoorglastuinbouwbedrijvencentraalwanneer gedeeltelijk wordt overgeschakeld opafvalof restwarmte.Het gaat hierbijom juridische enbedrijfseconomischeaspecten,dievanbelang zijnbijhet opstellen vanleveringscontracten.Of eencontract wervend is,hangt af vandezekerheid diehet biedt voordetuinder envandeterealiseren
kostenbesparingen diehieraan gekoppeld zijn.Het risico-aspect
dient inverband met toekomstige ontwikkelingen nietuithet oog
teworden verloren,vooralniet tenaanzien vantoekomstige ontwikkelingen.Hierbijmoet nietalleenwordengedacht aande
prijsontwikkelingvanalternatieven,maarookaan ontwikkelingen
diedeproduktietechniek beïnvloeden.
De beschouwde contractenverschaffen niet devereisteduidelijkheid overdebelangrijkste juridischeaandachtspunten.Tussen
de contractenbestaangroteverschillen.Bepaalde zaken zijnniet
ofonjuist geregeld engarantiesworden niet ofnauwelijksverleend ofzijnonvoldoende onderbouwd. Het bestaanvanmeerdere
overeenkomsten voor eenproject komt deoverzichtelijkheidniet
tengoede.Eenmoeilijkheid hierbijisdathet extra risicodat
ontstaat alseenaandachtspunt ineenbepaald contract nietgoed
isgeregeld,zichmoeilijk ingeld laat uitdrukken.Dealgemene
tendens isdat bijde juridische aspecten teveeldebelangenvan
de leveranciers opdevoorgrond treden.Eengoed voorbeeld hiervan ishetniet-ofonvolledig vermeldenvanhetminimum thermisch vermogen inverschillende contracten.
Devormwaarinhet tarief isgegoten,isvooralle beschouwdecontractenverschillend. Indeze studieisnagegaanhoeeen
tarief doorwerkt opdeterealiserenkostenbesparingen. Inalle
beschouwde contractenverschillen namelijkde netto-besparingen
sterkmet debruto-besparingen.Debesparingen zijnvooriedere
bedrijfssituatie verschillend.Eengevoeligheidsanalysewelkeis
uitgevoerd met betrekking tot alle tariefstellingen,geeft uitsluitsel overdeverschillen inde terealiseren kostenbesparingen.Hieruit blijkt,dat eenaardgasprijsverlagingvanenkele
centen absoluut gezienvrijgroteconsequenties heeft voordete
realiserenkostenbesparingen. Ookhet aldanniet CO2doseren
heeft eenaanzienlijke invloed opdeterealiserenkostenbesparingen.Vannoggroter belang zijnhetketelrendement enhet
energieverbruik/m2.Deketelrendementverlagingvandegasketelen
warmtewisselaarverliezenwerkenweliswaar inminderematedoor,
het effect vandeze (onzekere)factoren istochaanzienlijk te
noemen.Aldeze factorenvergrotenhet verschilbruto-ennettobesparingen.
Deeventuelekeuze voorafval-ofrestwarmtekanniet los
worden gezienvandekeuze vooranderealternatieven,diede
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warmtekostendrukken.Juist voordebedrijfssituatieswaarde
toepassingvanafval-ofrestwarmtehetmeestaantrekkelijkis,
zijnanderealternatieven ookinteressant.Alsgenoemdealternatievenbijdeafwegingworden betrokken,blijken deterealiseren
kostenbesparingen doorafval-ofrestwarmte lageruit tevallen.
Inhet algemeenkangesteldworden,datde distributiekosten
perbedrijf afnemen alshet aantalbedrijven dat aangesloten
wordt toeneemt.Ingeenvandecontractenkomt ditaspect tot
uitdrukking.
Eentweetalalternatieven is indit onderzoek opgenomen,
waarindetariefstellingheelanderswordt benaderd dandetariefstellingendieinhoofdstuk drieaandeordezijngeweest.In
het enealternatiefwordt dekorting (bruto-besparing)afhankelijkgesteld vaneenbepaalde vastebijdrage,inhet anderewordt
dehoeveelheid afgenomenwarmte verrekend perm3warmwater.
Vooraldit laatstealternatief brengt aanzienlijkhogerenettobesparingenvoordeafnemermet zichmee tenopzichte vandebestaande tariefstellingenenhoudt tevensaanzienlijke voordelen
voor dewarmteleverancier in,teweteneenhogere omzet eneen
lagere retourtemperatuur.
Dewijzewaarop detoepassing vanafval-enrestwarmte voor
deNederlandse glastuinbouw zichzalontwikkelen blijft onzeker.
Veel zalhierbijafhangenvandewijzewaaropdewarmteleveranciers zichopzullen stellen tegenover decontractstelling.De
ontwikkelingvandeaardgasprijs ishierbijvanaanzienlijkbelang.Deverwachting isdat dezeprijsnadeaanvankelijkedaling
opnieuw zalstijgen.
Uit oogpunt vantransportkosten zijndemogelijkhedenvoor
afval-enrestwarmte groteralsgebruikkanworden gemaakt van
eenbestaand transportnet.Derestwarmteprojecten vandePNEM
zijnhiervan eengoed voorbeeld.
Het centrumfunctie-aspect speelt eengroterol,alshetgaat
omnieuw tevormenprojectvestigingen indebuurt vaneenelektriciteitscentrale.Eventueleopbrengsteffecten zullendanzeker
indeafweging eenrolgaanspelen.
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6. Aanbevelingen

Het verdient aanbeveling omdeinditonderzoek beschouwde
contracten teherzien opbasisvanderesultaten uit hoofdstuk
twee (zieookbijlage 1).Eenaantal zakenzal juridischvastgelegdmoetenworden enandere zakenmoetenmeeraansluiten bijde
wensen vandeafnemer.Eencontractvorm moetwordennagestreefd
waarin zoweldeafnemers alsdeleveranciers zichkunnenvinden.
Zokanbijdeminimum afnameverplichting gedachtworden aaneen
seizoenafhankelijkeminimumhoeveelheid warmte.
Uit dit onderzoek isonderanderegebleken dat deuitgangssituatiedieperbedrijf sterkkanverschillen,grote gevolgen
heeftvoorde terealiseren kosten-besparingen (netto-besparingen)bijdetoepassing vanafval-ofrestwarmte.Omdezeuitgangspuntenkwantitatief tekunnen schatten istechnischonderzoeknoodzakelijk naar:
Ketelrendement;
Het ketelrendement ishet belangrijksteuitgangspunt indit
onderzoekgebleken.Overhetketelrendement alszodanig zijn
weinig gegevens bekend.Hetzelfde geldt voorhet effect op
hetketelrendement vandeverschillende condensor-typesen
deextra stilstandsverliezen tengevolgevandetoepassing
vanalternatievewarmtebronnen diealleen indebasislast
voorzien.
Warmtedekking;
Gegevens overdewarmtedekking inrelatie totdeaansluitwaarde zijnalleen instandaardvorm beschikbaar.Overhet
effect vanC02~doserenopdewarmtedekking isweinig bekend.
Hetzelfde ishet gevalmet de relatieextrastilstandsverliezenenwarmtedekking.
Warmtewisselaarsverlies;
Dit verlies,zoisgebleken,isvanaanzienlijkebetekenis,
omdat het volledig afbreukdoet aandeverleendekorting als
dewarmtewisselaaraandesecundaire zijdevandewarmtemeterstaat opgesteld.
Demeest optimalewarmtedekking uit technisch oogpunt;
Het naast elkaar functionerenvan tweewarmtebronnen stelt
hogeeisenaandeonderlinge afstemming. Indat verband is
het vanbelang dat uitgegaanwordt vandeoptimalewarmtedekking.Zakenalsbedrijfszekerheid spelenhierbijeenbelangrijkerol.
Indetariefstellingenzourekeninggehoudenmoetenworden
met het verschil tussen debruto-endenetto-besparingen.Dit
zoukunnengebeurendoordeverleendekorting tebaseren opdie
uitgangspunten diehetmeest frequent voorkomen.
Dealternatieven dieindit onderzoek zijndoorgerekendbiedenquanettoterealiserenkostenbesparingen aanzienlijkgrotere
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voordelenvoordeafnemerdandebestaandetariefstellingen.
Daarbijkomt nogdatdevoordelenvoordeleverancierookaanzienlijkzijn.Ditgegevenmoeteengoeduitgangspuntkunnen
zijn,om toteenandere,voorbeidepartijenaantrekkelijker,tariefstelling tekomen.Hierbijverdient eentariefstelling opbasisvanverrekening perm3warmwaterdevoorkeur.Inditverband
isonderzoeknaardeeffectenvantoepassingvan laagwaardige
warmteopdeplantaardige produktie zekergewenst.
Voorglastuinbouwbedrijvenmoeteenaanvoertemperatuur(aan
de secundaire zijdevandewarmtewisselaar)van tenminste80oc
wordennagestreefd. Inhetgevalvantoepassingvan restwarmte
heeft deaanvoertemperatuur indekasgevolgenvoorderetourtemperatuurnaardecentrale.Het inzichtontbreekt inwat dezegevolgenzijnenhoedezeveranderenalsgevolg vanzichwijzigende
omstandigheden.Verderisonbekendwateenlagereretourtemperatuurpreciesbetekentvoordeenergie-efficiencyvandeelektriciteitscentrale.Erzijnaanwijzingendateenlagereretourtemperatuurgunstig zouzijnvoorenergie-efficiencyvandecentrale.
Omdathethieromeenessentiëlezaakgaat,vooralmetbetrekking
toteeneventueleafnameperm3water,verdient onderzoekhiernaareenhogeprioriteit tekrijgen.
Methetvoorgaande samenhangend kandevraaggesteldworden,
watdemeestoptimaletariefstellingvoordeleverancieris.
Hierbijspeelt nietalleeneenrolwatuitenergie-efficiency
oogpunt deoptimale tariefstellingis,maarookwatuitomzet/
winst oogpuntoptimaalis.Immersbijeenaantrekkelijker tariefstelling zal,zomagwordenaangenomen,deomzetwordenvergroot.
Gepleitwordt erdanookvooromditaspectbijeeneventuele
herziening ofvaststellingvandetariefstellingtebetrekken.
Verder isheteenfeitdatdedistributiekosten perbedrijfafnemen,naarmateermeerbedrijvenwordenaangesloten.Alsditaspectbijdetariefstellingwordtbetrokken,biedtditextraruimtevooreenaantrekkelijkertariefvoordeglastuinbouw.
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Bijlagen
Bijlage 1 CHECKLIST AFVAL-EN RESTWARMTE-CONTRACTEN
1)

GARANTIES

Ad.l Minimum vermogen bijbepaalde (extreme)buitenomstandlgheden zoals temperatuur enwindsnelheid. Dit minimum vermogen kan eventueel variëren per
periode.
Ad.2 Minimum watertemperatuur voor het verwarmde water dat de tuinder geleverd
krijgt (dit Iseen onderdeel van het vermogen).
Ad.3 Financiering van een eventuele schadeclaim door derden.
Ad.4 Geldigheidsduur van de overeenkomst.
Ad.5 Niet meer dan een bepaald maximum vermogen.

2)

AANSPRAKELIJKHEID VOOR RISICO'S

Ad.l Bij (plotselinge) stopzetting van de warmtelevering.
Ad.2 Bepalen vanandere risico's envastleggenwat de gevolgen hiervan zijn.

3)

TIJDSSPANNE VANDE OVEREENKOMST

Ad.l Tijdstip waarop de overeenkomst Ingaat.
Ad.2 Dewijze waarop de overeenkomst kan worden opgezegd.
Ad.3 Dewijze waarop de overeenkomst kan worden gewijzigd.
Ad.4 Zaken die onder de noemer calamiteiten vallen enhet effect hiervan op de
overeenkomst.

4)

INVESTERINGEN

Ad.l De verdeling van de investeringen over beid« partijen (eventueel inclusief
toekomstige investeringen).

5)

DOELMATIGHEIDSONDERZOEK

Ad.l Beantwoording van devragen "hoe"en "waar" en "doorwie" erwordt gemeten.
Ad.2 Wat wordt bijhet doelmatigheidsonderzoek als uitgangspunt gehanteerd, met
andere woorden wat wordt als doelmatig beschouwd.
Ad.3 De gevolgen als er onrechtmatigheden worden geconstateerd.

6)

WIJZE VAN AFREKENING

Ad.l Betalingstermijn.
Ad.2 Tijdstip van betaling.
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