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1.Inleiding
1.1.Algemeen
InopdrachtvandeNOVEMisdoorhetPTGeenCO.-beslissingsmodelgebouwd.
DitCO„-beslissingsmodelmaaktgebruikvanheteerderontwikkeldeC0„-model,
waarinhetC0„-verbruikgesimuleerdkanworden.
BijhetCO--beslissingsmodelhoreneenaantalhandleidingen,teweten:
1GebruikershandleidingvanhetC0„-beslissingsmodel.
2TheoretischehandleidingvanhetC0„-beslissingsmodel.
3TechnischehandleidingCO--beslissingsmodel.
4DatafilesvanhetC0„-beslissingsmodel.
5ProgrammafilesvanhetCO--beslissingsmodel.
Indezehandleidingenwordendevolgendezakenbehandeld:
ad1Eenbeschrijvingvaneenaantalkengetallenvoorinvesteringsselectie.Een
aantalvoorbeeldenmeteenuitwerkingvandezekengetallen.De
beschrijvingendetoepassingswijzevandeinhetmodelgehanteerde
kengetallen.Detoepassingsmogelijkhedenvanhetmodel.
Eenbeschrijvingvanopstartenstopprocedurevanhetmodeleneen
overzichtvandevragendiehetmodelsteltmeteenpuntsgewijzeuitleg
hierbij.
ad2Eenbeschrijvingvanhetdoel,deuitgangspunten,dewerking,deopbouwen
derekenregelsvanhetStuur-,hetInvoer-,hetEconomischeenhet
Rapportagegedeelte.
ad3DebeschrijvingendetoelichtingvandesubroutinesvanhetStuur-,het
Invoer-,hetEconomischeenhetRapportagegedeeltevanhetmodelten
behoevevanhetonderhoudvanhetCO„-beslissingsmodel.
ad4Delistingsvandedatafilesdiegebruiktofgecreëerdwordeninde
subroutinesvanhetStuur-,hetInvoer-,hetSimulatie-,hetEconomische
enhetRapportagegedeeltevanhetCO--beslissingsmodel.
ad5DelistingsvandesubroutinesvanhetStuur-,hetInvoer-,het
EconomischeenhetRapportagegedeeltevanhetmodelenvoorzoverze
afwijkendelenvanhetCO^-modeltenbehoevevanhetonderhoudvanhet
C0?-beslissingsmodel.
HetSimulatiegedeelte isuitvoerigbeschrevenindezesverslagenvanhet
voorgaandeproject,waarinhetC0„-modelgebouwdwerd.Daaromwordtop
verschillendeplaatsenbinnenbovenstaandehandleidingennaardezeverslagen
(Houter1989at/m f)verwezen.

1.2.Handleiding
Dezehandleiding isbedoeldvoorsysteembeheerders,programmeursen
geïnteresseerde gebruikers.Zekanwordengebruiktominzichttekrijgen
indewerkingvandeonderdelenvanhetC02-beslissingsmodel.
Ditinzichtinhet "HoeenWaarom"isnodigalserstructurelewijzigenin
hetprogrammamoetenwordenaangebracht.Hetisdanbelangrijkdatmeneerst
globaaldewerkingendesamenhangvandeprogramma'sbekijktalvorensmen
begintindetechnischehandleiding.

Uitlegvanenkelegebruiktetermen
-Dehoofdonderdelenvanhetprogrammahebbenindenaamhetwoord"gedeelte".
HetwordtgebruiktbijStuurgedeelte,Invoergedeelte,Simulatiegedeelte,
Economische gedeelteenRapportagegedeelte
-Eengedeeltebestaatmeestaluitéénofenkelehoofdsubroutineseneenaantal
(programma)subroutines.
-Hetwoordmodulewordtgebruiktvoorenkelesubroutinesdiesteedsineen
bepaaldevolgordewordenaangeroepenomeenbepaaldebewerkinguittevoeren.

1.2.1.Hetdoelwaaraanhetmodelmoetbeantwoorden
InvesteringsselectievanapparatuurvoorverwarmingenC02enhetoptimaal
aanwendenvandieinstallatiezijngeeneenvoudigezaken.Hetmodelisdaarom
gebouwdomondersteuning tebiedenbijdezebeslissingendoorhetleverenvan
adequate informatie.Hetmodelkanvooreenglastuinbouwbedrijfdevolgende
beslissingenkunnendoorrekenenopEconomischegevolgen:
1.destrategischebeslissing overwarmte-enC02-uitrusting;
2.detactischebeslissing overhetoptimaleC02regimebijeengegevenwarmteenC02-uitrusting.
ad1.Onderstrategischebeslissingenvallenvraagstukken,diebetrekking
hebbenopdemogelijkhedendiehetbedrijfheeft.Vraagstukkenzoals
aanpassing,uitbreidingofvernieuwingvandebedrijfsuitrusting.Voor
eenjuisteafwegingvandealternatieveniseengedegenbegrotingvande
bedrijfeconomischegevolgennodig.Aandehandvandezeberekeningenkaneen
investeringsselectie gemaaktworden.HetC02-beslissingsmodelgeeft
informatieoverdebedrijfseconomischegevolgenvaninvesteringeninde
warmtevoorzieningendieinvloedhebbenopdeC02-voorziening,teweten:
-warmtebronnenwaarbijderookgassenvoorC02-doseringgebruiktkunnenworden,
bijvoorbeeldeencentraleverwarmingsketel.
-warmtebronnenwaarvanderookgassennietgedoseerdkunnenworden,bijvoorbeeldindustriëleafvalwarmte.
-warmtebuffer
ad2:Ondertactischebeslissingenvallenvraagstukkendiebetrekkinghebben
opdebestebenuttingvaneengegevenbedrijfsuitrusting.Dekeuzevande
bedrijfsuitrustingstaatdanooknietmeerterdiscussie,maardevraagisop
welkemanierhetbesterendementkanwordenbehaaldonderdegegeven
omstandigheden.Inhetgevaldaterreedseenwarmte-ofC02-voorzieningis,
gaathetdanomdevraagwatmeestrendabeleC02-doseerplanisvoordekomende
teelt.
Hetmodelgeeftdusinformatiebijhetnemenvandebeslissingt.a.v.aanschaf
vaneeninvesteringsalternatief ofdeC02-concentratiediemoetworden
aangehouden.Dieinformatiekomtbeschikbaardoordathetmodelde
alternatievendoorrekentenderesultaten vandeverschillende
alternatievenopeenoverzichtelijkwijzepresenteert.

1.2.2.DefunctiesvanhetC02-besllssingsmodel
Hetmodellevertniet inéénkeerdegewenstegegevensop.
Hiervoormoeteneenaantalfunctiesvanhetmodelwordendoorlopen.Het
C02-beslissingsmodelkenteenaantalhoofdfuncties enenkele toegevoegde
functies.Diefunctieszijnverdeeldoverdeprogrammagedeelten.Hieronder
volgteenoverzichtvanhethoofdmenuvanhetprogramma.Achterelkvande
functiesstaathetgedeeltewaarindiefunctieszijnondergebracht.

Hethoofdmenuvanhetprogrammakentdevolgendefuncties:
0.Opstartprocedure
1.Tonenvanhethoofdmenu
2.Invoeren/Wijzigenvangegevens
3 Simulerenvandealternatieven
4.Economischeberekeningenvanalternatieven
5.Rapporterenvanalternatieven
6.Uitprintenvanrapporten
7.Verwijderenvanrapporten
8.Gegevensnaardiskettewegschrijven
9.Afsluitprocedure

Stuurgedeelte
Stuur
Invoer
Simulatie
Economische
Rapportage
Stuur
Stuur
Stuur
Stuur

Hetmodelbestaathetmodeluitvierhoofdgedeeltendiemiddelseen
stuurprogramma (Stuurgedeelte)metelkaarverbondenzijn.
Schematischoverzichtvandefunctiesvanhetmodel
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Hierondervolgteenoverzichtvandewerkingvanelkvandeonderdelenvanhet
programma:
Stuurgedeelte.
Hieridentificeertdegebruikerzichaanhetsysteemenwordenzijngegevens
vandiskettenaardehardeschijfvandecomputergekopieerd.Vervolgensheeft
degebruikerviaeenmenudekeuzeomverdertegaanmeteenvandefuncties
vanhetprogramma.Nadatdegekozenbewerking isuitgevoerd,keerthet
programmaterugnaarkeuzemenu.Degebruikerkandanéénvandeandere
bewerkingen (laten)uitvoerenofhetprogrammabeëindigen.Inhoofdstuk2
isdeopbouw endewerkingvanStuurgedeelteverderuitgewerktsamenmetde
kleinerefunctiesvanhetprogramma.

Invoergedeelte.
HetInvoergedeelteheefttweefuncties,tewetenhetinvoerenenhetwijzigen
vangegevens.Dezegegevenszijndebasisvoorderestvandefunctiesvanhet
programma.Bijhetinvoerenvangegevenswordteerstgevraagdaanwelkecase
gewerktmoetworden.Vervolgensmoetervoordiecaseeenuitgangssituatie
wordengedefinieerdmetgegevens.Daarnakunnende investeringsalternatieven
ofalternatieveC02-bemestingsplannenwordeningevoerd.Bijhetwijzigenvan
gegevenskannaopgavevandebewustecase-naamzowelgewijzigdwordeninde
ingevoerdehulpgegevensalsindeingevoerdealternatieven.Degegevensvan
hetInvoergedeeltewordengebruiktindeberekeningeninhetSimulatie-en
Economischegedeelte.Inhoofdstuk3isdeopbouw endewerkingvanhet
Invoergedeelteverderuitgewerkt.

Simulatiegedeelte.
Metbehulpvandeingevoerdegegevenskanheteffectvaneenopgegeven
investeringsalternatief ofC02-doseringsalternatiefdoorhetSimulatiegedeelte
wordendoorgerekend.Hetbelangrijksteverschiltussendealternatievenisde
capaciteitm.b.t.hetbehalenvaneenbepaaldeC02-concentratieindekas.Een
alternatiefdateenhogereC02-concentratiekanbewerkstelligenzaleen
grotereproduktie totresultaathebben.Debelangrijkste resultatenvanhet
Simulatiegedeelte zijnverbruikenvanaardgas,zuivereC02,restwarmteen
kg-produktievanhetgewas.Dezegegevenswordengebruiktbijdeberekeningen
inhetEconomischegedeelte.Inhoofdstuk4isdeopbouw endewerkingvan
Simulatiegedeelteverderuitgewerkt.

Economischegedeelte.
MetbehulpvangegevensuithetSimulatiegedeeltekaninhetEconomische
gedeeltewordenuitgerekendwelkeeconomischekostenenopbrengsteneen
investeringsalternatief ofC02-doseeralternatiefmetzichmeebrengt.
Daarmeekandejaarlijksekasstroomwordenberekend.Dezesituatiewordtvoor
eentermijnvan10jaardoorgerekend.Omdehaalbaarheidvanhetprojektte
kunnenbepalenwordenvervolgensdekengetallennettocontantewaardeen
terugverdientijdbepaald.Hiernaastwordenopdezelfdemaniereenzestal
gevoeligheidsberekeningenuitgevoerd.Dezegegevenskomenterbeschikkingvan

hetRapportagegedeelte.Inhoofdstuk5isdeopbouw endewerkingvan
Economischegedeelteverderuitgewerkt.

Rapportagegedeelte.
NahetdoorrekenenvaneenaantalinvesteringenofC02-bemestingsplannenis
hetvooreengebruikerbelangrijkomoverzicht tehebbeninderesultaten
vandedoorgerekendesituaties.Daarvoorwordenbelangrijkeuitgangspunten,
invoergegevensenresultatenvanzowelhetsimulatiealshetEconomische
gedeelte,ineenrapportverwerkt.Daarnakunnenconclusieswordengetrokken
t.a.v.demeestrendabele investeringofhetmeestrendabeleC02-doseerplanin
degekozenuitgangssituatie.Inhoofdstuk6isdeopbouw endewerkingvan
Rapportagegedeelteverderuitgewerkt.

1.2.3.UitgangspuntenvanhetC02-beslissingsmodel
Bijdebouwvanhetmodelzijneenaantaluitgangspuntengeformuleerdvoorde
werkingvandebelangrijkste onderdelenvanhetmodel:hetSimulatie-enhet
Economischegedeelte.Inhoofdstuk7zijndezeuitgangspuntenweergegeven.

1.2.4.Archiveringvandebewerkingenvanhet C02-beslissingsmodel
Bijgebruikvanhetmodelontstaanereengrootaantalinputfiles,outputfiles
entussenfilesetc.Hetisbelangrijkdatdeuitgangsgegevensvoorde
bewerkingen (simuleren,economischeberekeningenenhetrapporteren)vanelk
alternatiefkunnenwordenteruggevonden.Hiervoorwordengegevensbijgehouden
infilesmeteenarchieffunctie.Zijzullenverderinhetverslag
archiveringsfileswordengenoemd.Dezearchiveringsfileswordenvoorelke
bewerking ingelezenennaderhandweerbijgewerkt.Opdezemanierissteeds
bekendwaargegevenskunnenwordengevondenenwelkebewerkingennoggedaan
moetenworden.Inhoofdstuk8isdewerkingvandegehelearchiveringvanhet
C02-beslissingsmodelnaderbeschreven.

1.2.5.Onderhoudaanhet C02-beslissingsmodel
BijhetwerkenmeteenprogrammaalshetC02-beslissingsmodelishet
belangrijkdatermetactuelegegevenswordtgewerkt.Erzaldaaromregelmatig
onderhoudaandevastegegevensmoetenwordengepleegd.Inhoofdstuk9.staat
beschrevenwelkegegevensinwelkefilesregelmatiggecontroleerdmoeten
wordenopactualiteit.

2.Stuurgedeelte
2.1.Algemeen
HetStuurgedeeltewerktoverkoepelendenheefteendirigerende taak.Hetzorgt
ervoordatdeuitvoerendeonderdelenvanhetprogramma,nakeuzedoorde
gebruiker,ookdaadwerkelijkwordenaangestuurd.Eenanderetaakvanhet
Stuurgedeelte isgebruikersgegevensbeheer.Hetzorgtervoordatde
invoergegevens,simulatieresultaten,economische resultaten,rapportenen
archiveringvandefilesvaneengebruiker,nagebruikvanhetprogrammaop
diskettewordengeplaatstzodatzezijnveiliggesteld.
DemogelijkhedenvanhetStuurgedeeltewordenindevolgendeparagrafen
uitgewerkt.EerstwordtdekoppelingvanFORTRANenMS-DOSbehandeld
(paragraaf 2.2),dievooralindezeStuurgedeelteeengroterolspeelt.In
paragraaf2.3wordtbeschrevenwelkedirectory-structuurvoordegebruiker
wordtgebruikt.HetC02-beslissingsmodelbestaatuiteenaantalhoofdfuncties
eneenaantaltoegevoegde functies.HetStuurgedeelteheefttottaakaldeze
functies (FORTRAN-programma's)aantesturenofaftehandeleninMS-DOS.De
achtergrondenvandewerkingvandehoofdfunctiesstaanbeschreveninde
hoofdstukken:3.Invoergedeelte,4.Simulatiegedeelte,5.Economische
gedeelte,6.Rapportagegedeelte.Deaansturingvandeanderefunctieszoals
opstarten,tonenvanhethoofdmenu,uitprintenenverwijderenvanrapporten,
hetwegschrijvenvangegevensenhetafsluitenstaanbeschreveninparagraaf
2.4.vandithoofdstuk.

2.2.KoppelingvanFORTRANenMS-DOS
InhetStuurgedeelte ishetgebruikvandeprogrammeertaalFORTRANalleen
nietmeertoereikend.Daarom isdehulpingeroepenvanprogramma's inde
besturingstaaiMS-DOS.Ditheefttweeredenen:
1.Deverschillendemodulenvanhetprogramma"C02-Beslissingsmodel"zijnzo
grootdatzenietmeerineenfilepassen.Daaromzijnermeerdere
EXEecute-(draaibare)filesgemaakt (zieTechnischehandleidingvanhet
C02-beslissingsmodel).Dezekunnen"automatisch"wordenopgestartmetbehulp
MS-DOS-programma'sookwelBATch-ofcommandofilesgenoemd.Hiermeekunnen
MS-DOScommando'sendeopstartvanEXEecute-filesachterelkaarworden
uitgevoerd.
2.InhetStuurgedeeltewordtgebruikgemaaktvanMS-DOScommando's.Dit
gebeurtbijvoorbeeldbijhetopvragenvanbestandslijsten,hetkopieerenvan
gegevensvandiskettenaardehardeschijf (enviceversa)enhetverwijderen
vanoverbodigegegevensbestanden.Hetisnietmogelijkomdatalleenmet
Fortrantedoen.

Mogelijkeproblemen
BijhetwerkenmetMS-DOScommando'skunnenanderefoutenoptredendanbijde
uitvoervaneenFortran-programma.Zokanmentemakenkrijgenmetde
problemenals:
-verkeerdediskdrive-aanduidingen
-verkeerde directory-aanduidingen
-hetafwezigzijnvaneendiskettehetdiskdrive
Deeerstetweeproblemenwordenbijdeinstallatievanhetprogrammaverholpen
doorinC02.BATdejuistegegevensteplaatsen.Bijhetlaaststeprobleem
geefthetprogrammavanzelfdemelding "Abort,Retry,Fail?".Degebruiker
dientdantezorgenvoordejuistedisketteentypteenR(etry)in.Eventueel
komtdegebruikermetA(bort)weerteruginhetprogramma.

2.3.Dedirectory-structuur
BijgebruikvanhetprogrammaopdePChebbenweindetijdtemakenmet
meerderegebruikers.Deruimtevandegebruikermoetwordenafgeschermdomte
voorkomendatzijngegevenstussendeprogramma'sendevastedatafileskomen
testaan.Hetafschermen,hetaanbrengenvaneenbepaaldedirectory-structuur
heeftdevolgendevoordelen:
-erisoverzichtoverdebestanden.
-degebruikersfileskunneneenvoudigworden gekopieerd/gebackupped/gerestored
-bijhetverwijderenvanfilesvaneen"oude"gebruiker,wordtdekansnihil
datverkeerde.fileswordenverwijderd.
Degegevensvandegebruikerzijnonderverdeeld indevolgendestructuur:
Directory-structuur

\ARChiveringsfiles
\INPUTgegevensfiles
.\C02\DATA\USER

\SIMulatieresultatenfiles
\ECOconomische resultatenfiles
\RAPportfiles

Opdehardeschijfisdezestructuureenonderdeelvaneengroterestructuur
waarindeprogrammafiles,BATchfilesenvastedatafilesgeordendstaan
weggeschreven (ziehiervoorhetverslag "Datafilesvanhet(^-beslissingsmodel").

2.4.DeonderdelenvanhetStuurgedeelte
2.4.1.Algemeen
Deaansturingvande"kleine"functiesstaanindezeparagraafbeschreven.De
redenhiervanisdatdezefunctiesvooreengrootdeelinMS-DOSworden
uitgevoerdenomdatzekleinvanomvangzijn.

2.4.2.Opstartenvanhetprogramma
Deopstartprocedure ishetbeginvanhetgeheleprogramma
"C02-beslissingsmodel".Eerstbeginthetmodelmeteenidentificatievan
zichzelfaandegebruiker.Middelseentweetalintroductieschermenwordtaan
degebruikerduidelijkgemaaktwelkprogrammahijheeftopgestartenwathij
hiervanmagverwachten.
Vervolgenszalhetprogrammadegebruikervragenzichteidentificerenomte
kunnenbepalenwaardetegebruikengegevensvandaanzullenkomen.Ditgebeurt
m.b.v.vanhetvolgendemenu:

Gebruikersidentificatie engegevens

MenuH-l

!..GeefdeGebruikersnaamop(max3letters)'
2Gebruikerengegevens.Deoptieszijn:
aNieuwegebruiker,nieuwegegevensaanmaken
bBestaandegegevensvandiskettehalen,
(cOpstartenmetgegevensdieophardeschijfstaan)
Keuze (A,BofC)
Zijndegegevensjuistingevoerd (J/N):

1. Degebruikergeeftzijninitialenofeenanderelettercombinatieop.Dit
heeftnietdefunctievaneenpassword.Hetwordtgebruiktomdeherkomst
tebepalenvandegegevenstebepalen.Ditgegevenwordtineenfile
opgeslagen.Hiermeeissteedsbekendwiedelaatstegebruikervanhet
systeemisgeweest.Ditisi.v.m.dearchivering.Denaamismaar3
karakterlangvanwegedefunctieervaneni.v.m.typefouten.
2. Omhet"InvesteringsbeslissingsmodelvoorC02"telatenwerkenzijner
gegevensnodig.
2a.Alsdegebruikernieuwismoethijallegegevensnogaanmakeninhet
programma.Degegevensvandevorigegebruikerwordenvandehardeschijf
verwijderdzodaterruimteisvoordenieuwegegevens.
2b.Alsdegebruikeralgegevensheeftaangemaakt,danzijndezeopdiskette
weggeschreven.Nakeuze2bwordenvoorhetverwijderenvandegegevensvan

devorigegebruiker.Vervolgenswordenallegegevensvandiskettenaarde
juisteplaatsopdehardeschijfgekopieerd.Erishiergekozenvoorhet
gebruikvandeMS-DOScommando'sBACKUPenRESTOREi.p.v.COPY.Dereden
hiervanisdatdezecommando'ssnellerwerken.Bovendiendoenerzichgeen
problemenvoorindiendediskettevolloopt;erwordtautomatischnaareen
nieuwediskettegevraagd.
2c.Indienbijhetopstartendenieuwegebruikersnaam gelijkisaandeoude,
verschijntmogelijkheid 2c.Degegevensopdehardeschijfwordendanniet
verwijderd.Degebruikerkanzijnwerkzaamhedendansnelhervatten.
Alsdegebruikerbekend isenheeftaangegevenopwelkemanierhijzijn
gegevenswilverkrijgen,wordtnogeenmaalgecontroleerdofdeingevoerde
gegevenskloppen.Bijeenfoutegebruikersnaam opgavekanhetzijndatoude,
nogbenodigde,gegevens,alsnogvandehardeschijfwordenverwijderd.Hierna,
starthet"C02-beslissingsmodelopmethethoofdmenu.

2.4.3.HoofdmenuinhetStuurgedeelte
Hethoofdmenuisdespilvanalleprogrammatuur.Alleonderdelenvanhet
programmawordenopgestartvanuitdithoofdmenu.HetStuurgedeeltezorgtvoor
opstartenvanhethoofdmenuprogramma.Ditprogrammazorgtvoorplaatsingvan
hethoofdmenuophetbeeldschermenmaakteenvoorhetStuurgedeelteeen
herkenbareM(enukeuze)-fileaan.DaarnazorgthetStuurgedeeltevoorde
afhandelingvandekeuze;hetopstartenvandejuisteEXEcuteversies.

Hethoofdmenuvanhetmodelzieteralsvolgtuit:

MenuH-l.
HoofdmenuvanhetC02-beslissingsmodel
1.Invoeren/Wijzigenvangegevens
2.Simulerenvandealternatieven
3.Economischeberekeningenvanalternatieven
4.Rapporterenvanalternatieven
5.Uitprintenvanrapporten
6.Verwijderenvanrapporten
7.Gegevensnaardiskettewegschrijven
8.Stoppen
Keuze:

Indevolgendeparagrafenzaldeaansturingvandeverschillende onderdelen
wordenbeschreven.
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2.4.4.AansturingvanhetInvoergedeelte
Ziehoofdstuk3.enzieverslag "TechnischehandleidingvanhetC02-beslissingsmodel"

2.4.5.AansturingvanhetSimulatiegedeelte
Ziehoofdstuk4.enzieverslag "TechnischehandleidingvanhetC02-beslissingsmodel"

2.4.6.AansturingvanhetEconomischegedeelte
Ziehoofdstuk 5.enzieverslag "TechnischehandleidingvanhetC02-beslissingsmodel"

2.4.7.AansturingvanhetRapportagegedeelte
Ziehoofdstuk6.enzieverslag "TechnischehandleidingvanhetC02-beslissingsmodel"

2.4.8.Hetuitprintenvanrapporten
Nadatderapportenalsfilezijnaangemaaktkunnenzeviahetprogrammaworden
uitgeprint.Hiervoorwordendeaangemaakterapportnamenuitdedirectory
.\C02\DATA\USER\RAPP0RTingelezenineenfile.Dezefilewordtingelezendoor
eenFORTRAN-programma.Vervolgensgeeftditprogrammadegebruikerdemogelijkheidomdegetoonderapportfilenamen ineenselectieoptenemen.Bijopname
wordtdenaamineenoplichtendebalkophetbeeldschermgepresenteerdzodat
steedsduidelijkiswelkenamenindeselectiezijnopgenomen.DezerapportfileskomenineenBATchfilemetprintopdrachtentestaan (printqueue).Nahet
selecterenwordtdeBATchfileafgesloten.Eerstdearchiveringsfilesvoorhet
uitprintenvanderapportenbijgewerkt.DaarnawordtdeaangemaakteBATch-file
opgestartvanuithetStuurgedeelteenwordenderapportenuitgeprint.
Vervolgenswordthethoofdmenuweeropgestart.
Hetuitprintenvanrapportenverlooptnietviadearchiveringsfilesomde
volgendereden:Alseenalternatiefdataleensineenrapportisopgenomenook
nogeensineenanderrapportwordtopgenomen,danwordtdeeersterapportfilenaamoverschreven.Dit,terwijldefilenaamzelfnogwelindedirectoryblijft
bestaan.Dezefilekannogsteedswordengeprintterwijlhetalternatiefalweer
isopgenomenineennieuwrapport.

11

2.A.9.Hetverwijderenvanrapporten
Alsdegebruikeraanmeerderecasesbezigis (geweest),kanhetgebeurendat
rapportfilesoverbodigworden.Zenemendanonnodighardeschijfruimtein
beslag.Daarom iserdemogelijkheidomdezerapportfiles teverwijderen.
Hiervoorwordendeaangemaakte rapportnamenuitdedirectory
.\C02\DATA\USER\RAPP0RT ingelezenineenfile.Dézefilewordtingelezendoor
eenFORTRAN-programmaenderapportnamenwordenophetschermgetoond.De
gebruikerheeftdemogelijkheidomdegetoonderapportfilenamen ineenselectie
optenemenvoordefilesdiemoetenwordenverwijderd.Bijopnamewordtde
naamineenoplichtendebalkophetbeeldschermgepresenteerdzodatsteeds
duidelijk iswelkenamenindeselectiezijnopgenomen.Degekozenfileskomen
ineenBATchfilemetverwijderopdrachtentestaan.Naselectiewordtde
BATchfileafgesloten.Eerstwordendearchiveringsfilesvoorhetverwijderen
vanderapportenbijgewerkt.DaarnawordtdeaangemaakteBATchfileviahet
Stuurgedeelteopgestartwaardoorde"overbodige"fileswordenverwijderd.
Tenslottewordthethoofdmenuweeropgestart.
Nahetuitprintenvaneenrapportverandertdeextensievannaamvande
rapportfilevan".Rxx"in".lxx".Bijhetmakenvanselectiesvoorhet
uitprinten,danwelvoorhetverwijderenvanfiles,isditverschildandirect
duidelijk.

2.4.10.Hetwegschrijvenvangegevens
Degebruikerheeftinhethoofdmenudemogelijkheidomdeaangemaakteen
gewijzigdegegevensopteslaanopdiskette:
-Hetiszinvolomtijdenseenwerksessie regelmatigdebewerktegegevens
veiligtestellenvoorhetgevalerietsfoutgaat.
-Degegevenskunnen,naarwensvandegebruiker,opeenaantalverschillende
(setsvan)disketteswordengekopieerd.
Ditgeeftdemogelijkheidomeventueelgegevensverliesvóórtezijn.Erwordt
bijhetwegschrijvengebruikgemaaktvanhetcommandoBACKUPomdathiermeeeen
aantalmogelijkfoutenmeekunnenwordenondervangenteweten:
-hetvergeteneendiskette indediskdrivetedoenofhetopeenverkeerde
manierinbrengenvandediskette;MS.DOSreageertdirekt;
-hetperongelukoverschrijvenvanoudegegevens;BACKUPwaarschuwteerst;
-het"vollopen"vaneendiskette;BACKUPvraagtautomatischomeennieuwe
diskettezondergegevensverlies.
DitzijndriebelangrijkeredenenomvoorhetcommandoBACKUP (endusook
RESTORE)tekiezenbovenhetcommandoCOPY.

2.4.11.Hetbeëindigenvanhetprogramma
Bijhet 'Stoppen'vanhetprogrammamoetdesessienetjeswordenafgesloten.
DithoudtindatHOOFDmenuprogrammaeerstdemogelijkheidgeeftomterugte
gaannaarhethoofdmenu.Vervolgensvraagthetprogrammaomdediskettezodat
degegevenskunnenwordenweggeschreven.Daarnawordtteruggekeerdnaarhet
Stuurgedeelte.InMS-DOSwordenenkelegemaakteinstellingenweerteruggezet.
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Alslaatstewordtdeafsluitingspaginavanhetprogrammavertoond.Daarnakeert
hetbesturingssysteemMS-DOSterugnaardeplaatswaarC02.BATisaangeroepen;
eenshell,eenmenuofnaardedirectoryvanwaaruithetC02-beslissingsmodel
methetcommando "C02" isopgestart.
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3.Invoergedeelte
InhetInvoergedeeltevanhetC02-beslissingsmodelkandegebruikergegevens
voordesimulatie-eneconomischeberekeningeninvullenofwijzigen.Hiervoor
maakthetInvoergedeeltegebruikvaneengrootaantalvragenmenu's.Nahet
invoerenvangegevenswordendenamenvandegegevensfiles,waarindezezijn
weggeschrevenindearchiveringsfilesgeplaatst.DewerkingvanhetInvoergedeelte isbeschrevenin"GebruikershandleidingvanhetC02-beslissingsmodel".
Dehiervoorgebruikteprogramma'szijnbeschreveninde"Technischehandleiding
vanhetC02-beslissingsmodel".Degebruiktegegevensfileszijnbeschrevenin
"DatafilesvanhetC02-beslissingsmodel"
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4.Simulatiegedeelte
HetSimulatiegedeeltevanhetC02-beslissingsmodelbestaatvooreengroot
gedeelteuithetSimulatiegedeeltevanhetoorspronkelijkeC02-model(Houter,
1989at/m f). HetC02-modelberekenthetenergie-enC02-verbruikende
kg-produktievooreenoptegevengewas (tomaat,komkommer),kas,verwarmingsuitrusting (verwarmingsketel,warmtebuffer,restwarmte),C02-uitrusting
(rookgasC02,zuivereC02)enaantehoudenklimaat (temperatuuren
C02-regime).
HoofdelementenvanhetC02-modelzijneenkasklimaatmodeleneengewasmodel.
HetkasklimaatmpdelisgebaseerdophetonderzoekvanBot (1983)enDeJong
(1985).Ditmodelberekentdeconditiesindekasbijgegevenbuitenklimaaten
klimaatregeling.HetgewasmodelisgebaseerdopGoudriaan (1986)enSpitters
etal.(1989)enhetonderzoekvanGijzen (CABO,Wageningen).Ditmodel
berekentaandehandvandecondities indekasdegewasfotosynthese ende
kg-produktie.
HetC02-model isnuingebouwd ineenbeslissingsondersteunend systeemwaarmee
definanciëleconsequentiesvandiverse investeringsalternatievenrondom
verwarmingenC02kunnenwordendoorgerekend.
VoortheoretischeachtergrondenvanhetSimulatiegedeelteeneenbeschrijving
vandewerkingervanwordtverwezennaardeverslagenvanHouter (1989at/mf)
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5.Economischegedeelte
5.1.Algemeen
HetC02-beslissingsmodelbiedthulpbijinvesteringsselectie.Hetmodelhelpt
bijhetafwegenvanverschillende alternatievenvaninvesteringeninapparatuur
voorverwarmingenC02-dosering.Ookbiedthetmodelhulpbijhetafwegenvan
verschillende C02-doseringsalternatieven deapparatuureengegevenis.Afwegen
vanalternatievenkangebeurenopbasisvanvelesoortenselectiecriteria.Dit
modelmaakteconomischeafwegingvandealternatievenmogelijk.Hetresultaat
vanhetmodeliseenrapportwaarinperalternatiefdeeconomischekengetallen
nettocontantewaardeenterugverdientijdwordenweergegeven.Dezegegevens
vormensamenmetgegevensvandeuitgangssituatie enresultatenvan
gevoeligheidsberekeningen informatievoorkeuzevaneeninvesterings-of
C02-doseringsalternatief.

Heteffectvandeinvesteringscombinatie opdeC02-concentratieindekas.
Deverschillende combinatiesvandpm's (investeringen)voorverwarmingen
C02-doseringhebbenhuneigencapaciteitt.a.v.hetbereikenvanbepaalde
C02-streefwaarden.Bijvoorbeeldbijhetgebruikvanalleenrestwarmtevoor
verwarmingvandekasismenvolledigafhankelijkvandeC02indebuitenlucht.
Alsmendaartegenovergebruikmaaktvandecentraleverwarmingsketelmet
warmtebufferomrookgasC02tedoserenenmenditaanvultmetzuivereC02 ,dan
kansteeds,afhankelijkvandeuitwisselingmetdebuitenlucht,deoptimale
C02-concentratiewaardenwordenbereikt.
DeverhogingvanC02-concentratie indekasiseen (belangrijk)middelom
hetdoel,eenhogereproduktie,tebereiken.Eenhogereproduktie iseen
positieve stapinderichtingvaneenhogerewinst,watbijinvesterenvan
belangis.Echter,dewinstkanalleenstijgenwordendoorvergrotingvanhet
saldovanopbrengstenminuskosten.
Dekostenendeopbrengsten.Elkecombinatievandpm'sheeftzijneigen
capaciteitent.a.v.hetkunnenbereikenvaneenbepaaldeC02-concentratie inde
kas.Dieeigenschappenbrengenspecifiekekostenenopbrengstenmetzichmee.
Allepostenzijndaarvannietaltijdbekend,hetgeeninvesteringsselectie,het
makenvaneenkeuzetussenverschillende investeringeninapparatuurvoor
verwarmingenC02-dosering,nieteenvoudigmaakt.HetC02-beslissingsmodel
biedtdaarbijhulp.Hetgeeftantwoordopdecentralevragen:
- Welkevandeinvesteringsalternatievenvoorverwarmings-enC02-doseringsapparatuur,waarbijdegemaaktekostenwordengoedgemaaktisdemeest
aantrekkelijke?
WelkeaantehoudenC02-concentratiegeeftopteeltseizoenbasisbijhet
meestaantrekkelijkealternatiefhethoogstfinanciëleresultaat?

Devraagisdaarbijsteeds:"Zullendekostenvan investeringsalternatief
opwegentegendeextraopbrengstvanwegehetgebruikervan?Biedtditalternatiefeenbeterresultaatdaneenanderalternatief?
Omantwoordtegevenopdezevragen,zalvaneengegevenuitgangssituatie
voorgewasendpm'svoorverwarmingenC02-doseringbekendmoetenzijnhoede
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produktievanhetgewasgedurendehetteeltseizoenverloopt.Hiervoorwordt
hetSimulatiegedeeltevanhetprogrammagebruikt.Ditprogrammasimuleertde
fotosynthesevaneengewasopbasisvandeuitgangssituatiem.b.t.gekozen
dpm'svoorverwarmingenC02-dosering,binnen-enbuitenklimaatenC02-concentratie.Deresultatenvandiesimulatiebestaanuithetverbruikvanaardgas,
restwarmteenC02endekg-produktievanhetgewaspervierweekseperiode.Deze
resultatenzijnbelangrijkegegevensvoorhetEconomischegedeeltevanhet
programma.Metbehulpvandezegegevensengegevensoverdeaanschafkostenen
jaarlijksekostenvandeinvesteringkunnenkengetallenwordenberekenddiede
haalbaarheidvandeinvesteringweergeven.
Nadatdehaalbaarheidvanmeerdere investeringsalternatieven isberekend,kan
m.b.v.deberekendekengetallen (nettocontantewaardeenterugverdientijd)
wordenbepaaldwelkedemeestinteressante isindegekozensituatie.
Opdezelfdemanierkanviadesimulatieenhetberekenenvaneconomische
kengetallenvaneenalternatiefwordenbepaaldwelke instellingvande
C02-concentratie (C02-doseeralternatief)opteeltseizoenbasishethoogste
financiëleresultaatgeeft.

5.2. Investeringsselectie
HetdoelvanhetEconomischegedeelte ishetberekenenvankengetallendie
inzichtgevenindehaalbaarheidvandeinvesteringofvaneenbepaald
C02-doseeralternatief.
Erzijnvelemethodeninomloopvoorhetnemenvan investeringsbeslisssingen
(vooruitwerkingzie"GebruikershandleidingvanhetC02-beslissingsmodel).Uit
diemethodenblijktofeenbepaalde investeringeenbijdragelevertaande
verhogingvanhetbedrijfsresultaat.Erkanduswordenbepaaldwelkrendement
eenbepaalde investeringzalhebben.MethodendieinhetinvesteringsbeslissingsmodelvoorC02zullenwordengebruiktzijn:
-NettoContanteWaarde (NCW)
-Terugverdiendtijd (TVT)
Nadatdezekengetallenvoormeerderealternatievenzijnberekendkandebeste
investeringwordengeselecteerd.

5.2.1.Nettocontantevaarde
Denettocontantewaardemethode gaatuitvandekasstroom,veroorzaaktdoorde
investering.Zegaatuitvandereeksvanjaarlijkse in-enuitgaande
geldstromenofweldesaldivandeopbrengstenendekosten (dietevensuitgaven
zijn)welkerechtstreeksmetdeinvesteringsamenhangen.Omdesomvande
toekomstigesaldivandealternatievengoedtekunnenvergelijkenmoetrekening
wordengehoudenmetdetijdwaardevanhetgeld.Detoekomstigesaldizijnop
hetmomentvaninvesterennietzoveelwaardalshetlijkt.Zedienenmetde
rentefaktortewordengecorrigeerd.Elkjaarsaldomoetnaarhetmomentvan
investerenwordenteruggerekend.Ditterugrekenennoemtmenhetcontantmaken.
Desomvandecontantgemaaktesaldimoetuiteindelijkwordenvergelekenmet
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hetinvesteringsbedrag.HetverschilhiertussenisdezogenaamdeNettoContante
Waarde.HoehogerdeNCW isna10jaar,desteaantrekkelijkerdeinvestering.
Gebruikte formules injaar(i):
Kasstroom(i)-TotaleOpbrengsten(i)-Totalekosten(i)
1
Contantewaarde faktor (i)(1+rentabiliteitseis)
100
Nettocontantewaarden
ft"(kasstroom(i)*CW-faktor(i))-investeringsbedrag
i-1

5.2.2.Terugverdientijd
Bijhetuitrekenenvandeterugverdientijdwordtookgebruikgemaaktvande
kasstroom.DeTVTisdeperiodevanafhetmomentvanhetinvesteren,totdatde
somvandejaarlijksekasstromengelijk isaanhetgenvesteerdebedrag.DeTVT
geefthetrisicoaan ,datwordtgelopenmethetinvesteren.HoegroterdeTVT,
hoegroterhetrisicoenhoekleinerdekansdatdeinvesteringbinnendie
tijd,ofüberhauptwordtterugverdiend.Oplangere termijnwordtdewaardevan
bepaalde invloedsfaktoren,diebijbegrotingvantevorenmoetenworden
aangenomen,onzekerder.Oplangetermijnisbijvoorbeeldnietstezeggenvande
standvanhetrentepercentage.Bijeenenergiebesparende investering (zoalshet
inhetprojektookbetreft)zaldeprijsvanhetaardgaseenbelangrijkerol
speleninberekeningen.Geblekenisdatdeprijsvanhetaardgaszichvoor
langetermijn moeilijklaatvoorspellen.Wekunnendusstellendat,hoekorter
deTVTis,hoegroterdekansisophetterugverdienenvandeinvestering,hoe
snellerdeinvesteringrendeert.
Voorelkeinvesteringmoetmeneenbepaaldemaximumgrensstellenwaarbuiten
beterkanwordenafgezienvanhetinvesteren.Demaximumgrensvormteensoort
veiligheidsmargediemenmoetinbouwenomnogverzekerdtekunnenzijnvanhet
terugverdienenvandeinvestering.Diemaximumgrenskanmeninschattenm.b.v.
deeconomischeverouderingenhetinvesteringsbedrag (groterbedrag,meer
risico).VoorinvesteringeninapparatuurvoorverwarmingenC02wordt
bijvoorbeeldeengrensvan10jaargebruikt.Voorkleineinvesteringenwordt
bijvoorbeeld3tot5jaargebruikt.
VoordeberekeningvandeTVTwordtdevolgendeformulegebruikt:
Terugverdientijd-eenperiodevann-jaarwaarbijvoornmoetgelden:
,(kasstroom(i))- investeringsbedrag
i-l
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5.2.3.Nulsituatie
Bijbedrijfseconomischevergelijkingentussenverschillende investeringsalternatievenkunnentweewegenbewandeldworden.Deeerstemanierhoudtindatalle
kostenperalternatiefbegrootworden.Bijdoorrekeningvanenkelealternatievenblijktdatslechts enkelepostenindeberekeningvanhetnetto
bedrijfsresultaatveranderen.Detweedemanierhoudtindatalleendiekosten
enbatenbegrootwordendieveranderenindeinvesteringssituatie enworden
vergelekenmetdezelfdepostenvoordeuitgangssituatie.Bekijkenwedetwee
manierendanheeftdetweedemanieralsnadeeldatnietbekendwordtwathet
uiteindelijkebedrijfsresultaatis.Alleendeveranderingvanhetbedrijfsresultaatwordtbegroot.Hetvoordeel isechterdatnietallekostenenbaten
afzonderlijkhoeventewordenbegrootenaandetuinderopgevraagdmoeten
worden.InhetC02-beslissingsmodelisgekozenvoordetweedemanier.
Ditbetekentdateenuitgangssituatie gedefinieerdmoetworden,waarmeede
investeringsalternatievenvergelekenkunnenworden.Dezeuitgangssituatie
wordtinhetC02-beslissingsmodel denulsituatiegenoemd.

5.2.4.Definiëringnulsituatie
Indemeestegevallenzalvoordenulsituatiedeteeltendeteeltmethode
gekozenwordendiehetlaatstejaarophetbedrijfwerkelijkuitgevoerdis.
Alleenindegevallenwaarineentotaalnieuwbedrijfwordtdoorgerekend,zal
eentotaalnieuwenulsituatiemoetenwordengedefinieerd.Bijdedefinitie
vandenulsituatievoorhetC02-beslissingsmodel zijndevolgendepunten
belang:
-dewarmtebron
-deaanwezigheidendegroottevandewarmtebuffer
-hetgewasendeteelt
-degerealiseerdeproduktievandelaatste (drie)jaren
-hetgerealiseerdegasverbruikvandelaatste (drie)jaren.
Aandehandvandezegegevensenandereingevoerdeenvastegegevensberekent
hetSimulatiegedeelte deproduktieenhetgasverbruikendeaanvullend
gedoseerdeC02.HetprogrammacorrigeertdeuitkomstenvanhetSimulatiegedeeltemetdeingevoerdegemiddeldeproduktieenhetgasverbuikvande
laatstedriejaar.Deopdezemaniergevondenwaardendienenalsbasisvoorde
berekeningvanverschillentussendenulsituatieendealternatieven.

5.2.5.Keuzevanhetbestealternatief
Rekeninghoudendmetdegedaneaannamen (erwordtaltijdindetoekomst
gewerkt)kannadeeconomischdoorrekeningenvandealternatieven,hetbeste
alternatiefwordengekozen.Voorkeuzevandatalternatiefisvanbelangdat
deNCWpositiefis,endeTVTkorter isdanhetgesteldemaximum.
Hetgeselecteerdealternatiefbetreftdan:
a:hetinvesteringsalternatief dathetmeestrendabelis.
b:hetC02-doseeralternatief dathetmeestrendabelis.
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5.3.Gegevensvoorhetberekenenvandekengetallen
IndevorigeparagrafenishetbelangvanhetberekenenvandekengetallenNCW
enTVTuitgelegd.Indithoofstukwordtuitgewerktwelkegegevensdaarbij
nodigzijn.Derekenregelsvoorhetuitrekenenvandekengetallenzelfkomen
indevolgendeparagraafaandeorde.

5.3.1.Gegevensvoorde kasstroomberekeningen
VoordatdeNCWendeTVTkunnenwordenberekendmoeteerstdekasstroomworden
berekendvoordelooptijdvanhetprojekt.Dejaarlijksekasstroomgaatuit
vandein-enuitgaandegeldstromenwelkerechtstreeksmetdeinvestering
samenhangen.Voorwatdegegevensvoordiejarenbetreft,kanereenscheiding
wordengemaakttussenheteerstejaarenderestvandejarenvandelooptijd
vandeinvestering.Diescheiding iseromtweeredenen:
-Aleeninheteerstejaarnamelijkvindeneenmaligekostenplaatsvande
investering.
-Deopbrengstenenderestvandekosten (behalvedeonderhoudskosten)worden
berekenddirektuitdeuitkomstenvanhetSimulatiegedeelte.Inditjaar
wordtgerekendmetderesultatenvanhetSimulatiegedeelte zonderdat
stijgings-ofdalingspercentagesvoordetoekomst (scenario)worden
verrekend.
Inhettweedetotenmethettiendejaarzullendeopbrengstenendekostenpostenwordenberekenduitdegegevensvanheteerstejaarenhetbetreffende
scenariovoordiebepaaldepost.Deberekeningenvoor.allejarenwordengemaakt
methetzelfderekenschema.
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5.3.1.1.Hettoegepasterekenschema
Hettoegepasterekenschemazieteralsvolgtuit:
-Betreftheteennulsituatie?Ja ->gegevensnulsituatieberekenen
Nee ->gegevensnulsitatie inlezen
-Berekenenvandetotaleproduktieentotaleopbrengstvanhuidige
ennulsituatie.
LOOP voorgevoeligheid0t/mgevoeligheid6Bepalenvandetoetepassengevoeligheid
LOOP voorjaar1t/mjaar10
-Berekenenvandeontwikkelingvandescenario's
-Berekenenvandejaarlijkse (meer)opbrengst
-Berekenenvandetotale (meer)kosten
-Berekenenvandeextraeenmaligekosten
-Berekenenvanjaarlijkseextraopbrengstonafhankelijke
kosten (energie-enonderhoudskosten)
-Berekenenvanjaarlijkseextraopbrengstafhankelijkekosten
(arbeids-,fust-,koelings-enheffingskosten)
-Berekendekasstroomuitbovenstaande gegevens
-BerekendekengetallenNCWenTVT
Alsdesituatieeennulsituatie is,schrijfdanresultatenweg

Omdekengetallennettocontantewaardeendeterugverdientijdtekunnen
berekenenmoeteerstdekasstroomwordenberekend.Daarvoorzijnereenaantal
gegevensnodig.Dezezijnoptesplitsenindevolgendecategorieën:
Tuitgangspunten
-nulsituatie
-scenario'svooropbrengstenkostenposten
-jaarlijkseopbrengstenalsgevolgvandeinvestering
-initiëlekostenvandeinvestering
-jaarlijksekostenalsgevolgvandeinvestering
Dehierbovengenoemdecategorieën,zullenhieronderverderwordenuitgewerkt.

5.3.1.2.Uitgangspunten
Dekengetallenwordenbepaaldopbasisvanhistorischegegevens.Hieronder
staanaannamendiet.a.v.deberekeningeninhetEconomischegedeeltezijn
gemaakt:
* Delevensduurwordtvooralleinvesteringengesteldop10jaar.Waarnawordt
derestwaardenulverondersteld.
*Voordeontwikkelingvandekosten,produktieenopbrengstenindetoekomst
wordenscenario'sverondersteld.
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Hetproduktieverloop enhetgasverbruikwordengebaseerdopderesultatenvan
delaatstedrieteeltjarenineenbepaaldesituatie (Hiermeewordtdetuinder
inhetmodelgebracht).
Degebruikterentevoet isopgebouwduitdehuidigemarktrenteeneeneis
t.a.v.demethetprojekttebehalenrentabiliteit.
Inhetprogrammaiseeninvesteringsbedragaanwezigvoor investering ineen
doseerinstallatievoorC02.Dit,omtekunnenvergelijkenmethetalternatief
"RestwarmtezonderC02-dosering".

5.3.1.3.Nulsituatie envergelijkbaarheidvanderesultaten
Omdekengetallenvandeverschillende situatiesvergelijkbaar telatenzijn,
moetereersteenbepaaldenulsituatie (eersteuitgangssituatie)worden
gecreëerd.Dieuitgangssituatiebestaatuitgegevensoverdeprijzenvandpm's,
hetbedrijf,verwachteveilingprijzen,economischegroei,etc.Bijhet
berekenenvandehaalbaarheidwordtelkalternatiefvergelekenmetdie
nulsituatie.Bijdatdoorrekenenvanandereinvesteringenwordtsteedselke
postvergelekenmetdeovereenkomendepostinde nulsituatie.Daarbijworden
meerkostenenmeeropbrengstent.o.v.denulsituatieberekenddieworden
gebruiktvoordeberekeningvandekengetallen.
DieuiteindelijkeeconomischeresultatenzijnvergelijkbaaromdatallealternatievenzijnopgesteldvanuitdezelfdeuitgangssituatievoorhetSimulatie
gedeelteendeeconomischeberekeningenwordengemaaktvanuitdezelfde
economischeuitgangssituatie.

5.3.1.4.Scenario'svooropbrengstenenkostenposten
Ominhetprogrammaintebouwendatwaardenvankosten,produktieen
veilingprijzenzichindetoekomstontwikkeleniserdemogelijkheidom
scenario'saantegevenvoor:
-aardgasprijs
-prijszuivereC02
-loonkosten
-kg-prijsproduktie
-veilingprijsprodukt
Dezewordenweergegevenineenpercentagewaarmeedewaardevanbijvoorbeeld
deaardgasprijsstijgttenopzichtevanhetjaardaarvoor.Dealgemeneformule
voordewaardevaneenscenario(x)vooreenaantaljaaris:
(scenario(O))A(jaar-1)
Injaar1geldtdandatallescenario'sgelijkzijnaan1of100%Vooreencase
zijndezescenario'svoorallealternatievengelijkinverbandmetde
vergelijkbaarheidvanderesultaten.
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5.3.1.5.Opbrengsten tenopzichtevandenulsituatie
Aandehandvangegevensvandeinvestering (t.a.v.verwarmingenC02-dosering)
engegevensoverkas,gewasenklimaatwordtinhetSimulatiegedeeltevanhet
C02-beslissingsmodelberekendwelkekg-produktiepervier-weekseperiodekan
wordengehaald.Deopbrengstenwordenvervolgensberekenddoordekg-produktie
vanhetgewaspervierweekse-periode tevermenigvuldigenmetdegemiddeldgewogen-veilingprijsvandieperiodeoverdelaatstedriejaren.Ditlevertper
vierweekse-periode degeldelijkeopbrengstvanhetgewas.Hieruitkande
jaarlijkse geldopbrengstwordenberekend.Vervolgenskanhetverschil tussende
opbrengstvanhetalternatiefendievandenulsituatiewordenbepaald.
Erisgekozenvoorhetberekenenvandevier-weeksegeldopbrengstenniet
voorhetberekenenvandewekelijksegeldopbrengstomdatdegemiddelde
weekprijzennogalsterkkunnenverschillen.Alshetmodeljuist ineen
afwijkendeweekeenhoge (oflage)produktieberekent,ontstaateenvertekend
beeldvoorwatdegeldopbrengstbetreft.Doorterekenenmetdeperiodegegevens
wordendezegrillenafgevlakt.Ditiswenselijkomdatdeberekendegeldopbrengstenalsuitgangsgegevensgeldenvoordeberekeningenvoortienjaar.
Hetalternatiefmetdehoogsteproduktieisnietaltijdhetbeste.Dehoogste
opbrengstleidtnietaltijdtotdehoogstbedrijfseconomischewinst,dithangt
afvandegemaaktekosten.

5.3.1.6.Kostentenopzichtevandenulsituatie
Indezeparagraafisdevolgenderedeneringvanbelang.Bijeenbepaalde
kostenpostwordeneerstdekostenvanhetalternatiefbepaald.Datbedrag
wordtvervolgensverminderdmetdekostenvandezelfdepostindenulsituatie.
Indeberekeningenwordtmetditverschilbedragdoorgerekend (zieparagraaf
5.2.3voordeverklaringhiervoor).

Eenmaligekosten
Meteenbijhetinvesterenhebbenwetemakenmeteengroteuitgavenpost:het
investeringsbedrag zelf.Hetinvesteringsbedragwaarmeegerekendgaatworden
isdesomvandeinvesteringenvanhetalternatiefverminderdmethet
investeringsbedraguitdenulsituatie.Ditbetrefteengrotenegatieve
kasstroom injaar (1).Deinvesteringkandaarnawordenterugverdiendalshet
verschiltussenopbrengstenenkostenindevolgendejarensteedspositief
isenvoldoendegrootis.

Jaarlijksekosten
Kostenvandeinvestering
Eeninvesteringbrengtkostenmetzichmee.Allereerstbetrefthethier
eenmalighetinvesteringsbedragenvervolgenszijnerdejaarlijkse
terugkerendekosten.Ineersteinstantiezijnditdekostenvanhetdpm:
rente,onderhoudenafschrijving.Echter,rente-enafschrijvingskostenworden
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nietmeegerekend indeberekeningenvandedenettocontantewaardeomdat:
-afschrijvingenzijnwelkostenmaargeenuitgavenenbrengendusgeen
kasstroomteweeg;
-contantmakenimpliceertdatrekeningwordtgehoudenmetrenteberekening;
-projektenmoetenwordenvergelekenonafhankelijkvandewijzevan
financiering
Dekostenvandeinvesteringdienogeenrolspelenzijndeonderhoudskosten:
Onderhoudsbedrag (+verzekeringskosten):
-vastpercentagevanhetaanschafbedrag
-kostenpereenheidgebruik
Kostendoorhetverbruikvanvlottendeproduktiemiddelen
Inditgevalwordtmetvlottendeproduktiemiddelenbedoeldhetverbruikvan
grondenhulpstoffenalsgevolgvandeaanwendingvandeinvestering.Het
betrefthieraardgasenwarmte (vanrestwarmte),electriciteitenC02.
1.Kostenbrandstoffen
a.verbruiktehoeveelheid
-aardgas
-warmtebijrestwarmte
b.prijspereenheid
2.Electriciteitskostendoseringsventilatorenpompen
Voorhetbepalenvandeelectriciteitskostenvoordedoseringsventilator
zijndevolgendegegevensnodig.
a.vermogenvandeventilator (standaardbijv.2kWperha)
b.aantaldraaiuren
c.prijspereenheid
Doordezegegevenstevermenigvuldigenkunnendekostenwordenberekend.
Echter,dezekostenpostiszokleindathiervoorbetermeteenvastbedragkan
wordengerekend.Voordeelectriciteitskostenvandedoseringsventilatorzal
f1500,-/hawordengerekend ((3000uur/jaar*2kWh*f0.25/kWh)/ha).Voorde
kostenvandepompenzalmeteenzelfdebedragwordengerekend.Detotale
electriciteitskostenperhectareperjaarzijndanf3000,-.
Echter,omdatdeelectriciteitskostenvoorallealternatievengelijkzijn,is
ergeenverschilmeer.Daaromzijndeelectriciteitskostenweggelaten.
3.KostenaanvullendeC02-dosering
a.hoeveelheidzuivereC02 ofverbruiktehoeveelheidaardgasvoordosering
vanrookgasC02indienergeenwarmtevraagis.
b.prijspereenheidaardgasofzuivereC02
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Kostendoormeerproduktie
De"extra"opbrengstenvanhetalternatieft.o.v.denulsituatiebrengen
extrakostenmetzichmee.Erzalmeerarbeidnodigzijnomteoogstenente
verpakken.Erismeerfustnodigdanindenulsituatie.Daarbijkomennogde
extrakostenvanafzet,koelingenheffingen.Erwordtvanuitgegaandatze
geenextratransportkostenmetzichmeebrengen.
Benodigdegegevens:
1.Deextraproduktie inkg
2.Kostenvanextraarbeid (oogstenensorteren)(t.o.v.nulsituatie)
a.benodigdaantaluur

- t a a k t i j d per kg-produkt
b.loonkostenperuur
3.Extrafust-enverpakkingskosten (t.o.v.nulsituatie)
a.fustkostenperkg-produkt
4.Extraafzetkostenpereenheid (t.o.v.nulsituatie)
a.Veilingprovisie (percentagevandeopbrengst)
b.Heffingenperkg-produkt(PVS-heffing)
c.Koelingskostenperkg-produkt

5.3.1.7.Gevoeligheidvandeinitiëleresultaten
Omtebekijkenhoegevoeligderesultatenzijnvoorwijzigingvandeaannamen,
zullengevoeligheidsberekeningenwordengemaakt.Bijzo'nberekeningzalsteeds
slechtsde.waardevanéénvariabelewijzigent.o.v.devorigesituatieoméén
enanderegoedtekunnenvergelijken.
Voordevolgendepostenwordteengevoeligheidsberekeninguitgevoerdmetde
volgendestijgingen:
investeringsbedrag
gasprijs
prijszuiverC02
veilingprijsprodukt
loonkosten
kg-produktie

met
met
met
met
met
met

1000[gulden]
1 [ct/m3]
1 [ct/kg]
1 [%]
1 [f/uur]
1 [kg/m2]
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5.3.2.Herkomstvandebenodigdegegevens
OmhetEconomischegedeeltetekunnenlatenwerken,zijnergegevensnodig.
DiegegevenswordenaangeleverdvanuithetInvoergedeelte,Simulatiegedeelte
envastegegevensfiles (zieverslag "DatafilesvanC02-beslissingsmodel").
HetInvoergedeelte leverto.a.devolgendegegevens:
-gewas
-investeringscomponentenen-bedragen
-bedrijfsoppervlak
-rentevoet
-prijsvanrestwarmte,aardgasenzuivereC02
-loonkosten
-veilingprovisie
HetSimulatiegedeelte levertdevolgendegegevensgecorrigeerdvoorde
bedrijfssituatie:
-dekg-produktievande"nulsituatie"
-dekg-produktievande"nieuwesituatie"
-hetverbruikvanvlottendeproduktiemiddelen:
-aardgasverbruik
-zuivereC02
-restwarmte
InhetEconomischegedeeltewordeno.a.devolgendevastegegevensingelezen:
-onderhoudspercentagebijde investeringscomponenten
-taaktijden
-veilingprijsgegevens
-afzetkosten
-fustkostenpereenheidprodukt
-koelingskostenpereenheidprodukt
-heffingskostenpereenheidprodukt
-scenario's

5.4.Berekeningen inhetEconomischegedeelte
Indezeparagraafwordteenoverzichtgegevenvandeberekeningendienodig
zijnomdekengetallenvooreenalternatieftekunnenbepalen.Perberekening
wordtweergegevenwelkegegevensnodigzijn,welkedebijbehorendeeenheidis
enwelkeactiemetdegegevenswordtuitgevoerd.
Bijdieweergavewordtgebruikgemaaktvaneenviertalaanduidingenvooraan
dezin.DitzijnD*,G*,I*enR*.Dezegevenaanwelkeactiemetdegegevens
wordtgepleegd:
D*:geeftaanhetophalenvaneengegevenuiteenreedsaangemaaktedatafile.
G*:geeftaandathetgegevenalisberekendendathetuithetgeheugenkan
wordenopgehaald.
I*:geeftaandathetbetreffendegegeveninteractief isingevoerdomdathet
eenwijzigbaargegevenbetreft.
R*:geeftaanwelkgegevenwordtberekendenwelkerekenregeldaarvoornodig
is.
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Daarnaastwordendeeenhedenvermeld tussenhakenzoalsbijvoorbeeld:
[kg/m2].Alsergeeneenheidtussendehakenstaat,betekentdat,datde
variabelevoordehakengeeneenheidheeftenduseenfaktoris.

5.4.1.Kasstroomberekeningen
Indezeparagraafzullendeopbrengstenendekostenwordenuitgerekendom
uiteindelijkdekasstroomvanhetelkjaartekunnenbepalen.Daarwaarbijde
berekeningenverschilwordtgemaakttussenheteerstejaar,enhettweedetot
enmethettiendejaarvandelooptijdvandeinvestering,zalditworden
aangegeven. '

5.4.1.1.Scenario'svooropbrengstenenkostenposten
Openkelegegevenswordtvoorelkjaaraparteenscenariotoegepastomde
ontwikkelingvanopbrengstenenkostenvoordetoekomstindeberekeningte
betrekken.Dezezijnvantevorenalsscenario ingevoerdvoordevolgende
posten:
-aardgasprijs
[f/m3]
-prijsvoorzuivereC02
[f/kgC02]
-dekg-produktievanhetgewas [kg/m2]
-loonkosten
[f/uur]
-veilingprijsprodukt
[f/kg]
Jaar1.:
R*Scenario-1,00
Jaar2tm10.:
I*Scenario(O)
[%]
R*Scenario(O)[]-(l+(scenario(o)/100))
R*Scenario(x) []-((scenario(0))"(jaar-l))

5.4.1.2.Berekeningvandeopbrengstentenopzichtevandenulsituatie
Deberekeningvandeopbrengstenzalgebeurenzoalsisbeschreveninparagraaf
5.3.1.4.Hieronderzalstapsgewijswordenweergegevenwelkegegevensnodigzijn
enwelkeberekeningenwordenuitgevoerd.
Algemeen:produktieenopbrengst
I*Debedrijfsoppervlakte [m2]
I*Hetgewas []waarmeehetSimulatiegedeeltegerekend?
(Elkgewaskenteenspecifiekeveilingprijs [f/kg]/periode)
D*Periodenummer []endebijbehorendegemiddeldeveilingprijs [f/kg]vandat
gewas.
D*Periodenummer []enbijbehorendeproduktie [kg/m2]voor13perioden,
berekenddoorhetSimulatiegedeelte.
D*Periodenummer []enbijbehorendeproduktie [kg/m2]voor13periodenvande
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nulsituatie.
R*Degecorrigeerdekg-opbrengsten [kg]perperiodezijn:
Voor13periodengeldt:produktie/periode(x)[kg](produktie/periode(x) [kg]xcorrectiefaktor/periode(x)[])
Detotaleproduktie injaar (1)is:
R*Deproduktie/periode(x)[kg]vanperiode1tm13is:
(produktie/periode(x) [kg/m2]*bedrijfsoppervlakte[m2])
R*Detotaleproduktie [kg]injaar (1)is:
(somvandeperioden1tm13(produktie [kg]/periode(x)))
Detotalegeldopbrengst injaar (1)is:
R*Deopbrengst/periode [f]voorperiode1tm13is:
(produktie/periode(x)[kg]*veilingprijs/periode(x)[f/kg])
R*Detotalegeldopbrengst [f]injaar (1)is:
(somvandeperioden1tm13 (opbrengst [f]/periode(x)))
Degemiddeldegeldopbrengstperkg-produkt [f/kg]is:
R*Degemiddeldekg-prijs [f/kg]is:
(totalegeldopbrengstvanjaar (1)[f]/ (totaleproduktiejaar(l)[kg])
R*Voordenulsituatiewordendetotalegeldopbrengst in(jaar(l)ende
gemiddeldeprijsopdezelfdemanierberekend)
Produktieenopbrengstvoordejaren2tm10:
Voordeopbrengsteniseenscenariovantoepassing.Dejaarlijkseopbrengsten
wordenalsvolgtberekend:
G*Hetscenario(x) []vandekg-produktievanhetgewas
G*Hetscenario(x) []vandeveilingprijsvanhetprodukt
G*Detotaleproduktievanhetjaar(l)[kg]
G*Detotaleproduktievanhetjaar(l)[kg]indenulsituatie
D*Degemiddeldekg-prijsinhetjaar (1)[f/kg]
D*Degemiddeldekg-prijs inhetjaar (1)[f/kg]indenulsituatie
R*Produktiejaar(x)-totaleproduktiejaar(x-l)[kg]*
(scenario(x)voorkg-produktievanhetgewas [])
R*Opbrengstjaar(x)-(produktiejaar(x)[kg]*gemiddeldekg-prijsjaar (1)
[f/kg]*scenario(x)voorveilingprijsprodukt [])
R*Voordenulsituatiewordenproduktieenopbrengstopdezelfdemanier
berekend.

5.4.1.3.Berekeningvandekostentenopzichtvandenulsituatie
Voordeberekeningvandetotalekosteninheteerstejaarzullendekostenpostenwordenopgesplitstineenmaligekosten,direktmethetinvesteren
samenhangendenkostendiezichjaarlijksvoordoenvanwegedeinzetvande
investeringbijdeproduk- tie.Naheteerstejaarzijndeeenmaligekosten
gelijkaannul.Alleendejaarlijksekostenspelendannogeenrol.Dezezijn
opgesplitstinopbrengstafhankelijk- enopbrengstonafhankelijkekosten.
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Eenmaligekosten
Hettotaleinvesteringsbedragwordtingelezenvanuitdefilemetgegevensover
hetinvesteringsalteratief.
G*Eenmaligekosten
Jaarlijksekosten
Deonderdezeparagraafgenoemdekostenpostenwordeninelkjaarvande
looptijdgemaakt.Indezepostenkaneenscheidingwordengemaakttussenkosten
dieonafhankelijkzijnenkostendieafhankelijkzijnvandeproduktie c.q.
opbrengst ineendatjaar.
Opbrengst-onafhankelijkekosten
Indezeopbrengst-onafhankelijkekostenkandescheidingwordengemaakttussen
energiekostenenanderekosten.
Energiekosten:
Aardgaskosten:
I*Bedrijfsoppervlakte[m2]
D*HetSimulatiegedeelte leverthettotaleaardgasverbruik [m3/m2]
D*Dedatafilevandenulsituatie leverthetbetreffende aardgasverbruik
[m3/m2]
I*Deaardgasprijs [f/m3]
I*Hetscenario(x)voordeaardgasprijs []
Aardgaskosten injaar(x)zijn:
R* (aardgasverbruik [m3/m2]-aardgasverbruiknulsituatie [m3/m2])*
aardgasprijs(x)[f/m3]*scenario(x)vooraardgasprijs []*
bedrijfsoppervlakte [m2])
KostenZuivereC02:
D*JaarkostenvanZuivereC02
D*HetSimulatiegedeelte levertverbruikvanzuivereC02 [kgzC02/m2]
D*Dedatafilevandenulsituatie levertverbruikzuivereC02 [kgzC02/m2]
I*DeprijsperzuivereC02 [f/kgzC02]
D*Hetscenario(x)voordekg-prijsvanzuivereC02
R*DekostenvanaanvullendezuivereC02vanjaar(x)zijn:
((VerbruikzC02 [kg/m2]-verbruikzC02 nulsituatie [kg/m2])*prijszC02
[f/kg]* (scenario(x)voorkg-prijsvanzuivereC02)*bedrijfsoppervlakte
[m2]+JaarkostenzC02 [f])
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Restwarmte:
D*Debedrijfsoppervlakte[ra2]
D*HetSimulatiegedeelte leverthetrestwarmteverbruik [MJ/m2]
D*Dedatafilevandenulsituatieleverthetbetreffende restwarmteverbruik
[MJ/m2]
D*Deprijsvanrestwarmte [f/GJ]
R*Restwarmtekosten [f]injaar(x)((restwarmteverbruik [MJ/m2]-restwarmteverbruiknulsituatie [MJ/m2])*
prijs [f/GJ])* bedrijfsoppervlakte [m2])
RookgasC02 (kostenaardgasverbruikvooraanvullende C02):
Dezekostenwordenalleenberekendalsdekeuzeisgemaaktomdekostenvan
doseringvanzuivereC02tevervangendoordievanRookgasC02aangemaaktmet
aardgas ineensituatiewaaringeenwarmtevraagis.
I*Debedrijfsoppervlakte[m2]
D*HetSimulatiegedeelte levertverbruikvanzuivereC02in [kgzC02/m2]
D*Omrekeningsfaktor:hetaantalkgrookgasC02datkanwordengemaaktuit
1 [m3]aardgas (1.9kgC02/m3aardgas)
D*Deaargasprijs [f/m3]
I*Hetscenario(x)voordeaardgasprijs
R*DekostenvoordoseringvanrookgasC02 [f]zonderdaterwarmtevraag isin
jaar(x)zijn:
extraverbruik [m3/m2]aardgas(verbruik [kg/m2]zuivereC02/faktor1.9kg/m3)
R*Hetnieuweaardgasverbruikis:
verbruikaardgas [m3/m2](verbruikaargas [m3/m2]+extraverbruikaardgas [m3/m2])
R*Denieuweaardgaskosten [f]bedragen:
(verbruik [m3/m2]aardgas*prijsaardgas [f/m3]*scenario(x)aardgasprijs
* bedrijfsoppervlakte [m2])
R*DekostenvanaanvullendezuivereC02vanjaar(x)zijn:
(VerbruikzC02 [kg/m2](nul)-verbruikzC02nulsituatie [kg/m2])*prijs(x)
zC02 [f
A g ] *bedrijf
soppervlakte [m2])
Deuitkomst isnulofnegatief
R*Totaleenergiekosten:
Totaalenergiekostenjaar(x)(aardgaskostenjaar(x)[f]+kostenzuivereC02jaar(x) [f]+kosten
restwarmte [f])
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Andereopbrengst-onafhankelijke gegevens
OnderhoudsC-enverzekeringskosten:
D*Investeringsbedragen [f]percomponentvanhetalternatief
D*Hetbijbehorendeonderhoudspercentage [%] percomponent.
R*Deonderhoudskosten [f]percomponentzijn:
(inv.bedragcomp.(x)[f]*onderhoudspercentagevcomp(x)[%])
R*Totaleonderhoudskosten [f]voordezesituatie:
(somvandecomponenten (onderhoudskostenpercomponent)[f])
D*Hetonderhoudsbedrag [f]uitdebetreffendenulsituatie.
R*Totaleonderhoudsbedrag [f]voorjaar(x)(totaleonderhoudsbedraghuidigesituatie [f]-totaleonderhoudsbedrag
nulsituatie [f])
Bijhetberekenenvandegevoeligheidvanderesultatenvoorhetverhogenvan
hetinvesteringsbedragmetf1000,--moetendeonderhoudskostenevenredig
meestijgen.Ditgebeurtdooreengemiddeldonderhoudspercentage teberekenenom
zodeonderhouds-enverzekeringskosten (voortaanonderhoudskosten)tekunnen
extrapoleren.
R*Hetgemiddeldonderhoudspercentage [%]is:
(onderhoudsbedrag/alternatief) [f]/oorsponkelijketotale
investeringsbedrag alternatief [f]*100%)
R*Bijstijgingvanhetinvesteringsbedraggeldt:
totaleonderhoudskosten(gevoeligheid) [f]zijn:
(totaleonderhoudskosten [f]+ (gemiddeldonderhoudspercentage [%] *
stijging investeringsbedrag [f1000])
Detotalejaarlijkseopbrengst-onafhankelijke kosten
R*Detotaleopbrengst-onafhankelijkekostenjaar(x)zijn:
(totaalenergiekostenjaar(x)[f]+onderhoudskostenjaar(x)[f])
Opbrengst-afhankelijke kosten
G*Deproduktie injaar(x)vannulsituatie [kg]
G*Deproduktie injaar(x)vanhuidigesituatie [kg]
G*Deopbrengst injaar(x)vannulsituatie [kg]
G*Deopbrengstinjaar(x)vanhuidigesituatie [kg]
R*Demeerproduktie [kg]t.o.v.nulsituatie injaar(x)is:
(produktiejaar(x)[kg]-produktienulsituatiejaar(x)[kg])
Deuitkomsthiervanmagnegatiefzijn.Ditgeldtookvoordeposten
arbeids-,fust-,koelingskostenenheffingen.
R*Demeeropbrengst [f]t.o.v.nulsituatie injaar(x):
(geldopbrengstjaar(x)[f]-geldopbrengstnulsituatie
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jaar(x)[f])
Deuitkomsthiervankan (mag)negatiefzijn.Depostafzetkostenzaldanook
negatiefzijn.
Arbeidskosten:
I*Hetgewas []datindenulsituatie isgekozen
D*Detaaktijd [uur/100kg]voorarbeidinbetreffendegewas
I*Deloonkosten[f/uur]
G*Scenario(x)voorloon[]
G*Demeerproduktie t.o.v.nulsituatie injaar(x)[kg]
R*Dearbeidskosten injaar(x)zijn:
(meerproduktie [kg]*taaktijden [uur/100kg]*loonkosten [f/uur]*
scenario(x)voorloonkosten)
Fustkosten:
I*Hetgewas []datindenulsituatie isgekozen
I*Fustkostenperkg-produktie [f/kg]
G*Demeerproduktie t.o.v.nulsituatie in[kg]
R* (Defustkosten [f]injaar(x)zijn:
meerproduktie [kg]*fustkostenperkg-produktie [f/kg])
Koelingskosten:
I*Hetgewas []datindenulsituatie isgekozen
I*Koelingskostenperkg-produktie [f/kg]
G*Demeerproduktie t.o.v.nulsituatie in[kg]
R*DeKoelingskosten [f]injaar(x)zijn:
(meerproduktie [kg]*koelingskostenperkg-produktie [f/kg])
Heffingen:
I*Hetgewas []datindenulsituatie isgekozen
I*Heffingenperkg-produktie [f/kg]
G*Demeerproduktie t.o.v.nulsituatie in[kg]
R*Deheffingen [f]injaar(x)zijn:
(meerproduktie [kg]*heffingenperkg-produktie [f/kg])
Afzetkosten:
I*Hetpercentageafzetkosten [%]
(-percentageveilingprovisie+percentagePVS-heffing+percentage
koelkosten.)
G*Demeeropbrengst t.o.v.nulsituatie [f]
R*Deafzetkosten [f]zijn:
(meeropbrengst [f]*percentageafzetkosten [%])
Detotaleopbrengstafhankelijkekosteninjaar(x)[f]zijn:
R*Detotaleopbrengstafhankelijkekosten [f]zijn:
(arbeidskosten [f]+koelingskosten [f]+fustkosten [f]+heffingen [f]+
afzetkosten [f])
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Totaalvandekostenperjaar.
Detotalejaarlijksekostenzijn:
R*Detotalejaarlijksekosten [f]zijninjaar(x)zijn):
(totaalopbrengst-onafhankelijkekosten [f]+totaal opbrengstafhankelijke
kosten [f]+bedrijfspecifiekekosten ff])

5.4.1.4.Kasstroomvanelkjaar
R*Dekasstroom [f]injaar(x)is:
(totalemeeropbrengstjaar(x)[f]-totalemeerkostenjaar(x)[f])
Nudekasstroomeenmaalberekend is,kunnendekengetallennettocontante
waardeenterugverdientijdwordenberekend.

5.4.2.Denettocontantewaarde-berekening
Denettocontantewaarde (NCW)kanwordenberekendvanuitdekasstromenvanelk
jaar.Debeloningendiezichindetoekomstzullenvoordoenmoetenmeteen
rentefaktorwordengecorrigeerd (hetcontantmaken). Vervolgenswordende
contantewaarden (CW)gecumuleerdwaarmeedesomvande (CW)ontstaat.Denetto
contantewaardewordtberekenddoordesomvandeCWmethet investeringsbedrag
teverminderen.

5.4.2.1.Decontantevaardefaktor endecontantewaarde
Dehoogtevanderentefaktorwordtdoortweevariabelensterkbepaald,namelijk
derentabiliteitseisendetijd.VoorbeidegeldtdatdeCW-faktor (endaarmee
deCW)kleinerwordtalsdewaardevandevariabelegroteris.Defaktorwordt
alsvolgtbepaald:
I*Deingevoerderentabiliteitseis [%]
D*Hetaantaljarenvandelooptijd(x)
R*Decontantewaardefaktor []voorjaar(x)is:
1
CW-faktor(x)( 1+rentabiliteitseis )(x)
100
Doordezefaktorvoorelkjaartevermenigvuldigenmetdekasstroom indat
betreffendejaarwordtdecontantewaardevandatjaarberekend.
G*Dekasstroom(x) [f]vanelkjaarvandelooptijdvandeinvestering
G*DeCW-faktor(x)vanelkjaarvandelooptijdvandeinvestering[]
R*Decontantewaardevanjaar(x)is:
(CW-faktor(x) [f]*kasstroom(x)[f])
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5.4.2.2.Desomvandecontantewaardenendenettocontantevaarde
D*DeCW(x)[f]vanelkjaarvandelooptijdvaninvestering
R*Voorhetjaar(l)geldt:
(somvandeCW(x)[f]-CW(x)[f])
R*Voordejaren (2)totenmetjaar (10)geldtdatdesomvan
deCW(x)[f]:
(somvandeCW(x)[f]+CW(x)[f])
R*Denettocontantewaarde [f]isgelijkaan:
(somvandeCW(jaar1-10) [f] -investeringsbedrag [f])

5.4.3.Terugverdientijdberekening
Zoalsinparagraaf5.2.3.isgedefinieerdisdeterugverdien- tijd (TVT)de
periodevanafhetmomentvanhetinvesteren,totdatdesomvandecontant
gemaaktejaarsaldigelijkisaanhetgeïnvesteerdebedrag.DeTVTkanopde
volgendemanierwordenuitgerekend.
Deberekeningkanalleenwordengemaaktindienhetterugteverdienenbedrag
(investeringsbedraghuidigesituatie- inv.bedragnulsituatie)groterisdan0:
G*desomvandekasstromen(x)vanelkjaarvandelooptijdvandeinvestering
[f]
R*RekenschemavandebepalingvandeTVTis:
Voorelkjaarvandelooptijd:
Alsdesomvandekasstromen(x-l)kleiner isdannul,endesomvande
kasstromen(x)gelijkofgroterisdannul,dantreedtdevolgenderekenregel
inwerking,
Injaar1:
R*TVT-jaar-0
(inv.bedragAlternatief -inv.Nulsituatie)
R*TVT-maand-

*12
kasstroom(l)

Injaar2-10:
R*TVT-jaar-(x-1)
-(somkasstromen(x-l))
R*TVT-maand-

*12
(somkasstromen(x)- somkasstromen(x-l))
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5.4.4.Gevoeligheidsberekeningent.a.v.deresultatenvandeberekeningen
Metdegevoeligheidsberekeningenkanwordenbepaaldhoegevoeligdeuitkomsten
vandeeconomischeberekeningenzijnvoorwijzigingvandevolgendeposten:
-investeringsbedrag
-aardgasprijs
-prijsvanzuivereC02
-veilingprijsprodukt
-kg-opbrengst
-loonkosten

metf1000.--peralternatief
metf0.01per [m3]
metf0.01per [kgzC02]
met1%per [f/kg]
met1[kg/m2]
metfl,--per [uur]

Inhetalgemeengebeurtbijgevoeligheidsberekeningenhetvolgende:Nadatde
wijzigingisaangebrachtwordendeNCWendeTVTopnieuwberekend.Daarnawordt
hetverschilbepaaldmetdeoorspronkelijkenettocontantewaarde.Datverschil
geldtdanbijvoorbeeldvoorhetverhogenvandegasprijsmet1etperm3.Als
degasprijsmeteenveelvoudvan1[ct/m3]zoustijgen,danverandertnetto
contantewaardemetdatveelvoudvandeverschilwaarde tussendeoorspronkelijkeNCWendeNCWvandegevoeligheidsberekeningvoorveranderingvande
gasprijsmet1 [ct/m3].
Alseengevoeligheidberekeningwordtuitgevoerd,danzalslechtséénvande
variabelentegelijkwijzigenterwijldeanderegelijkblijvenaandewerkelijke
waarde.Dithoudtindat,omallegevoeligheidsberekeningenuittevoeren,er
totaalachtmaaleenberekeningmoetwordenuitgevoerd.Ditbetekentdaterper
jaarvandelooptijdvandeinvesteringnaastdeoorspronkelijkberekende
waarde,nogzeswaardenwordenberekendvoordekasstroom,denettocontante
waardeendeterugverdientijd.

5.4.5.Hetbewarenvangegevensvandenulsituatie
Alsdesituatieeennulsituatie is,danmoetenverschillende gegevensineen
datafilewordtopgeslagen.Nieuwealternatievenkunnendanmetdezesituatie
wordenvergeleken.

5.4.6.Dekeuzevanhetbestealternatief
Eengoedalternatief isdatalternatiefwaarvandesomvandenettocontante
waardebinnendegesteldetijdpositiefis.Hetbestealternatiefisdat
alternatiefwaarvandesomvandenettocontantewaardehethoogste isvanalle
bijdezelfdeuitgangssituatieberekendealternatieven.Hetbestealternatief
hoeftnietaltijdeengoedalternatieftezijn.
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6.Rapportagegedeelte
6.1.Algemeen
InhetRapportagegedeelte,het"laatste"onderdeelvanhetmodel,komt
eigenlijkpashet "beslissingsondersteunende"vanhetgehelemodelnaarvoren:
Nadatervanuiteenbepaaldenulsituatieeenaantalalternatieve investeringen
ofC02-doseeralternatieven isdoorgerekend,zaldegebruikerderesultatenvan
dealternatievenmetelkaarwillenkunnenvergelijken.Omdittekunnendoen,
moetendegege-vensgoedgeordendoppapierstaanweergegeven.Degebruiker
kanhiervooreenrapportaanmakenenuitprinten.Inhetrapportstaan
uitgangspunten,resultatenenresultatenvangevoeligheidsberekeningenvande
alternatieven.Degebruikerkrijgtderesultatenvandevergelijkbare
investeringsalternatieven zodaniggepresenteerddatwordtaangegevenwelk
alternatiefhetmeesteperspectiefbiedt.Daarmeekrijgtdegebruikerantwoord
opdevolgendevragen:

1.-Inwelkematewordendekostenvaneen investeringsalternatief
(combinatievanapparatuurvoorverwarmings-enC02-dosering)overtroffen
doordeextraopbrengsten?
-Welkevandeinvesteringsalternatieven inapparatuurvoorverwarmingen
C02-doserings isdemeestaantrekkelijke?
2.-Bijwelke ingesteldeC02-concentratieopteeltseizoenbasisgeefteen
gekozeninvesteringsalternatiefhethoogstfinanciëleresultaat?
Kortoverzichtvandeonderdelenvanhetrapport
Dehaalbaarheidvandeverschillende alternatievenisnietgoedtebeoordelen
alleenopbasisvandeberekendekengetallen.Omuiteindelijk toteengoede
beslissingtekunnenkoment.a.v.hetinvesterenofdeaantehouden
C02-concentratiebijeenbepaalde investering,isinformatienodigoverde
aannameneninstellingendekengetallendiezijngebruiktbijhetberekenenvan
dekengetallen.Hetrapportbestaatuitdevolgendeonderdelen:
a.gegevensvandeuitgangssituatievanhetSimulatie-enEconomischegedeelte;
b.overzichtvanderesultatenvanhetSimulatie-enEconomischegedeelte;
c.gegevens/uitkomstenvandegevoeligheidsberekeningen t.a.v.deuitkomsten
vanhetEconomischegedeelte.
a.Uitgangssituatie
Omderesultatenvandeeconomischeberekeningenopwaardetekunnen
beoordelen,ishetbelangrijkomeenbeeldtehebbenvanhetkaderwaarinze
zijnberekend.Datkaderwordtgevormddooruitgangspuntenvanzowel
teeltkundige-alseconomischeaard.
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a.1.Teeltkundig
Bijdeteeltkundigeuitgangspuntenhorengegevensals:
-gegevensoverhetgewasendeteelt;
-C02-streefwaarde;
-technischegegevensmetbetrekking totdebedrijfsuitrusting.
a.2.Economisch
Bijdeeconomischeuitgangspuntenhoren:
-algemenegegevens;
-gegevens investeringsalternatieven;
-arbeidsgegevens;
-energieprijsgegevens;
-kostengegevens;
-verloopvandeveilingprijsvanhetprodukt;
-scenario's;
-gegevensgevoeligheidsberekeningen;
-gegevensgasverbruikenproduktievandelaatstedriejaren.
b.Overzichtvanderesultaten
HierwordenzowelderesultatenvanhetSimulatiegedeelte alsvanhet
Economischegedeeltevoorallealternatievengepresenteerd.
b.1. Simulatiegedeelte
InhetSimulatiegedeeltewordenvanelkalternatiefdevolgen-deresultaten
weergegeven:
-debehaaldeproduktie;
-hetverbruikvanaardgas;
-hetverbruikvanzuivereC02;
-gemiddeldewerkelijkebehaaldeC02-concentratieperperiode.
b.2.Economischegedeelte
b.2.1. Investeringsalternatieven
Deverschillende investeringsalternatievenwordengesorteerdopgroottevande
nettocontantewaarde.Achterdenettocontantewaardewordtdeterugverdientijdweergegeven.Opdezemanierwordtaangegevenwelkevandeverschillende
alternatieveneconomischhetmeestinteressantis.
b.2.2.C02-doseeralternatleven
Deresultatenwordenopdezelfdemaniergeordendalsderesultatenvanderuns
voordeinvesteringsalternatieven.Hetenigedatbijdezerapportageverschilt,
isdaterbijdeuitgangspuntenverschillendeC02-doseeralternatievenstaan
i.p.v.investerings-alternatieven.AchterdeC02-streefwaardewordende
economischekengetallenweergegevenomtekunnenbepalenwelkeC02-streefwaarde
economischgeziendemeestinteressanteis.
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c.Gevoeligheid
Anderebelangrijkegegevensvoordebeoordelingvanhetresultaatvanhet
simulerenendeeconomischeberekeningen,zijndeuitkomstenvandegevoeligheidsberekeningen.Zewordenuitgevoerdvooreenvijftalposten.
Welkeffectheeftdeverhogingofverlagingvan onderstaandekostenen
opbrengstenopdeinitiëlekeuzevanhetbestealternatief?Moeter
bijvoorbeeldvooreenanderalternatiefwordenalsdeprijsvooraardgasmet
tiencentstijgt.
Verderindithoofdstuk
IndeverdereuitwerkingvanhetRapportagegedeelte zalperonderdeelworden
beschrevenwelkegegevensuiteindelijkoppapierzullenwordengezetomde
resultatentekunnenbeoordelen.Deonderdelendiezullenwordenbehandeld
zijn:
-Selectievandealternatievenvooropnameinhetrapport (6.2);
-Deuitgangs(nul)situatievoorhetSimulatiegedeelte (6.3.1);
-Deuitgangs(nul)situatievoorhetEconomischegedeelte (6.3.2);
-OverzichtvanderesultatenvanhetSimulatiegedeelteenhetEconomische
gedeelte (6.4.);
-Deresultatenvandegevoeligheidsberekeningen (6.5.).
EenvoorbeeldrapportbevindtzichinBijlage3vanhetverslag"GebruikershandleidingvoorhetC02-model".

6.2.Selectievandealternatievenvooropnameinhetrapport
NadatdegebruikerinhetEconomischegedeelteallealternatievenheeftlaten
doorrekenen,kanhijbesluiteneenvergelijkendrapportvandecasesamente
(laten)stellenvanenkeleinvesteringsalternatievenofC02-doseeralternatieven.Ditgebeurtnakeuzevanhetrapportereninhethoofdmenu.De
gebruikerkrijgtophetbeeldschermeenoverzichtvandegesimuleerdeen
economischdoorgerekendealternatievensamenmetenkelebijbehorende
resultaten.Daarnakanhijinteractiefaangevenwelkealternatieveninhet
rapportmoetenwordenopgenomen.Dezegegevenswordenineenarchiveringsfile
geplaatst.VervolgenszalhetRapportagegedeelte diearchiveringsfiles
doorwerkenenallegegevensvandegevraagdealternatievenineenrapport
verwerken.

6.3.Uitgangssituatie
Omdeeconomischekengetallentekunnenbeoordelen,ishetbelangrijkteweten
welkealternatievenerzijnenm.b.v.welkeuitgangspuntendekengetallentot
standzijngekomen.Dieuitgangspuntenwordenuitgesplitst ingegevensvoorhet
Simulatiegedeelte engegevensvoorhetEconomischegedeelte.Degegevensdie
hierzijnbeschrevenzijnooktevindenineenvoorbeeldrapport inBijlage3
vanhetverslag "GebruikershandleidingvanhetC02-beslissingsmodel".
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6.3.1. Deuitgangs(nul)situatievoorhetSimulatiegedeelte
OmhetSimulatiegedeelte telatenwerkenzijnervelegegevensnodigdie
tezamenuitgangssituatiewordtgenoemd.Degebruikervoerteenaantal
zogenaamdevariabelegegevensinenhetprogrammaleverteenaantalvaste
gegevensaan.
Debenodigdevariabelegegevenszijngegevensvan:
-dekas (kashoogte,stalingstransmissievanhetkasdek)
-hetgewas (rondetomaatofkomkommer)
-deteelt
-deC02-streefwaarde
(Opmerking:klimaatregelingsinstellingenwordenautomatischaandegekozen
teeltgekoppeld)
Naastdevariabelegegevenswordtgebruikgemaaktvanvastegegevenszoals
buitenklimaatgegevens,variabelent.a.v.gewasgroei,technischerendementsgegevensvaninvesteringscomponenten,etc,kunnendoordegebruikernietworden
gewijzigd.Zewordenooknietbijdeuitgangssituatievermeld.Hetbetrefthier
namelijkeengrotehoeveelheidgedetailleerde gegevensvoorberekeningeninhet
simulatieprogramma.Heteffectdaarvanopdeuiteindelijkeuitkomst isvoorde
gebruikerweinigdoorzichtig.Diegegevenszijndaaromdoordegebruikerniet
tewijzigen.

6.3.2,

Alternatieven

Inhetoverzicht "Alternatieven"wordtaangegevenwelkealternatievenm.b.v.de
uitgangssituatie.Decombinatievandpm'svandeverschillende alternatieven
wordenintabelvormgepresenteerd.Vanelkalternatief issteedsmet"X"
aangegevenalseendpmeenonderdeelvormtvandetotale investering.Ookhet
investeringsbedragwordtvermeld.

Voorbeeldweergave:
Alternatieven

1 VERWARMING

C02-•DOSERING

INVESTERINGEN

ALTERNATIEVEN
0 UITGANGSSITUATIE
1 WARMTEBUFFER 60M3
2 WARMTEBUFFER90M3

|REST
|WARMTE

WARMTE
CV BUFFER

1[kW]

[]

0.
0.
0.

X
X
X

[m3]

0.
60.
90.

DOSE
INST RC02ZC02

TOTAAL
|
INVESTERINGS|
BEDRAG|

[]

[] []

[f]

X
X
X

X
X
X

135000.
187500.
195000.

1
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6.3.3.Deuitgangs(nul)situatievoorhetEconomischegedeelte
Ookvoordeeconomischeberekeningenzijneenaantalgegevensnodig.De
gegevensdienodigzijnhebbenbetrekkingopdeantwoordenopdevolgende
vragen:
-Uitwelkecomponenteninhetalternatiefopgebouwd? (cv-ketel,warmtebuffer,
restwarmte,zuivereC02-dosering)
-Welkekostenbrengtditalternatiefdirectmetzichmee?
-Welkekostenbrengtditalternatiefindirectmetzichmee?
-Welkeenergiekostenpostenzijnerbijeventuelekeuzevanhetalternatief?
-Voorwelkeextrakg-produktiezorgthetalternatiefenhoegrootisde
bijbehorendeopbrengst?
-Hoegrootzijndearbeidskostenomdieextrakg-produktie teoogsten,te
sorterenenteverpakken?
-Hoegrootzijndeafzetkostenvandieextrakg-produktie?
Degegevensdienodigzijnomeenantwoordtekunnengevenopdevragenzijn
hieronder incategorieëningedeeld.
Algemenegegevens:
-hetgewas
-bedrijfsoppervlakte[m2]
-rentevoet [%]
-looptijdvandeinvestering [jaar]
Investeringspegevens:
-investeringsbedragpercomponent [f]
-onderhoudspercentagevaninvesteringsbedragpercomponent [%]
-investeringsbedragvantransport-enverdeelleidingenvoorC02indekas[f]
Arbeidsgegevens:
-taaktijden (oogsten,sortereneninpakken)[uur/10ôkg]
-loonkostenvandearbeid [f/uur]
Energiepegevens:
-huidigeaardgasprijs [f/m3]
-huidigeprijszuivereC02 [f/kg]
-kostenrestwarmte-levering[f/kWh]
Afzetgepevens:
-fustkosten[f/kg]
-koelingskosten[f/kg]
-heffingen [f/kg]
-veilingprovisie [%veilingopbrengst]
Degemiddeldekg-pri1zenperProduktperperiode:
-periodenummer[]

-prijs[fAg]
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Scenario's:deingebouwde jaarlijkseprijsstijgingendievan invloedzijnop
eenaantalkostenpostenenopdeopbrengst:
-aardgasprijs[]
-prijsvanzuivereC02 [%]
-loonkosten []
-kg-produktie []
-veilingprijs[]
MeteennahetberekenenvandeNCWendeTVTwordendegevoeligheidsberekeningenuitgevoerd.DeNCW endeTVTwordenopnieuwberekendbijstijgingvan
eenbepaaldepostmeteenstandaardbedrag.Ditgebeurtvooreenvijftalposten.
Tenslottewordteenoverzichtgegevenvandegegevensvandetelervande
laatstedriejaarbetreffendeaardgasverbruikenkg-produktie.Opbasisvan
dezegegevenswordendeuitkomstenvanhetmodelgecorrigeerd.
Voorbeeldweergave:
Hetgasverbruikendeproduktievandeteeltvandeafgelopen3jaren
Gasverbruik [m3/m2]
Produktie [kg/m2]
jaar1.jaar2.jaar3. Gem.
jaar1.jaar2.jaar3. Gem.
1
2
3

9.50
8.60
7.20

7.90
7.30
6.20

7.90
7.30
6.20

8.43
7.73
6.53

.00
.00
1.00

.00
.00
1.10

.00
.00
1.10

.00
.00
1.07

13

6.40

3.50

3.50

4.47

.00

.00

.00

.00

Tot.

62.20

45.00

45.00

50.73

44.10

39.50

39.50

41.03

6.4.Overzichtvanderesultaten
HetEconomischegedeelterekentverdermetderesultatenvanhetSimulatiegedeelte.Omdezeredenzulleninhetrapporteerstperalternatiefenkele
resultatenvanhetSimulatiegedeeltewordengetoond.Daarnawordende
resultatenvandehaalbaarheidsberekeningenweergegeven.Degegevensdiehier
zijnbeschrevenzijnooktevindenineenvoorbeeldrapport inBijlage3.van
hetverslag"GebruikershandleidingvanhetC02-beslissingsmodel".

6.4.1.Deresultatenperalternatiefvanhet Simulatiegedeelte
HetSimulatiegedeelte levertperalternatiefmetdedaarbijgekozenC02-streefwaardedevolgenderesultaten:produktievanhetgewas [kg/m2],debijbehorende
opbrengst [f/m2]endeverbruiks-gegevensvanaardgas [m3/m2],restwarmte
[MJ/m2]enzuivereC02 [kg/m2].Vooruitlegoverdekolom "GasofzC02"wordt
verwezennaarparagraaf6.4.2 onderhetkopjeC02-doseeralternatieven.
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Voorbeeldweergave:
Gas proopaard- rest- zuivere
[C02] of duktie brengstgas
warmteC02
[ppm] ZC02 [kg/m2] [f/m2] [m3/m2] [MJ/m2][kg/m2]

Alternatieven:
0UITGANGSSITUATIE
1WARMTEBUFFER60M3
2WARMTEBUFFER 90M3

0. NVT
41.0 73.6
50.7
620. NVT
47.0 85.7
51.6
670. NVT
47.8 87.2
52.1

.0

.0

.0
.0

.0
.0

OminzichttekrijgenindewerkelijkbehaaldeC02-concentratie,wordteen
overzichtgegevenmetdaarindegemiddeldbehaaldeC02-concentratieper
alternatiefperperiode.HetbetrefthiergemiddeldenvandeC02-concentratie
opdedagtussen10.00en15.00;delichtrijksteperiodeopdedag.

6.4.2.Deresultatenperalternatiefvanheteconomischegedeelte
De investeringsalternatieven
HetEconomischegedeeltelevertperalternatiefdekengetallenop.De
geselecteerdealternatievenwordengesorteerdopgroot-tevandenetto
contantewaarde (NCW)na10jaar.DaarachterstaandeNCWna9jaarende
terugverdientijdweergegeven.Opdezemanierwordtaangegevenwelkevande
-verschillendealternatievenhetmeestinteressantis.
Voorbeeldweergave:Berekeningt.o.v.de economischenulsituatie.
Alternatieven:
2WARMTEBUFFER 90M3
1WARMTEBUFFER 60M3

[C02]Gasof NCW(10)
[ppm]ZC02
[f]
670. NVT
620. NVT

788900.
705300.

NCW(9)
[f]
721000.
644700.

TVT
0.j 6.mnd
0.j 6.mnd

De C02-doseeralternatieven
VaneengekozeninvesteringsalternatiefkunnenzogenaamdeC02-doseeralternatievenwordenopgesteld.Bijdegekozenuitrustingzijnverschillende
C02-streefwaardengemaakt.Metdoorrekenenkanwordenbepaaldmetwelk
C02-alternatiefhethoogsterendementvandeInvesteringwordtgehaald.De
resultatenvandedoorgerekendeC02-doseeralternatieven,zijndaarvoorop
dezelfdemaniergeordendalsderesultatenvandeberekeningenvoordeinvesteringsalternatieven.Hetenigedatbijdezerapportageverschilt,isdater
verschillendeC02-doseeralternatievenbijeenzelfdeinvesteringstaani.p.v.
verschillende investeringenmetbijbehorendeC02-streefwaarden.
Eenextragegeveninhetoverzichtopdevolgendebladzijde,t.o.v.de
overzichtenbijinvesteringsalternatieven,isdeaanduiding "G"of"Z"inde
kolom "GasofzC02".DitgeeftaanofbijdoorrekeningvaneenC02-doseer-
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alternatiefdebenodigdeextraC02isaangemaaktdoordeverbrandingvanextra
aardgas (G)ofdathiervoorzuivereC02 (Z)isgebruikt.Bijdoorrekening
levertditrespectievelijkextraaardgaskostenofkostenvoorzuivereC02op.
Inditvoorbeeldzaldekostenpost "extraaardgas"ongeveer4maalzolaagzijn
alsdekostenpostvoorzuivereC02.Ditkomtomdatbijdeverbrandingvan1m3
aardgasongeveer2kgC02vrijkomt.Enditisbijprijzenindeordevan
groottevanf0.20/m3aardgasenf0.40/kgzuivereC02.
GebruikvanaardgasvoorhetverkrijgenvanextraC02isdusfinancieel
interessanter.Hierbijmoetmenwelbedenkendatmendeaangemaaktewarmte
moetbuitendekasmoetwordenafgevoerdenerdussprakeisvanthermische
vervuiling.Deaanduiding "NVT"(nietvantoepassing)indekolom "GasofzC02"
geeftderesultatenweervanhetinvesteringsalternatiefwaaropdedoseeralternatievenzijngebaseerd.Bijinvesteringsal-ternatievenwordtergeenextra
C02gedoseerdomeenbepaalde,doordegebruiker,ingesteldestreefwaardete
halen.Deaanduiding "GasofzC02"isdaaromnietvantoepassing.
Voorbeeldweergave:C02-doseeralternatieven
Alternatieven:
3WARMTEBUFFER60M3
2WARMTEBUFFER 60M3
1WARMTEBUFFER 60M3
4WARMTEBUFFER 60M3
5WARMTEBUFFER 60M3

[C02]Gasof NCW(IO)
[ppm]ZC02
[f]
700.G
600.G
620. NVT
600.
Z
700.
Z

935100.
909400.
705300.
609400.
502500.

NCW(9)
[f]
853800.
830800.
644700.
550800.
450100.

TVT
0.j 6.mnd
0.j 6.mnd
0.j 6.mnd
0.j 9.mnd
0.j11.mnd

InBijlage1.isgeenvoorbeeldopgenomenvaneenrapportwaarinverschillende
C02-doseeralternatievennaastelkaargezet.Dit,omdatdeopbouwvanhet
rapportendeoverzichtenopdezelfdewijzewordengepresenteerdvoorzowel
bepalingvanhetbeste investeringsalternatief alsvoordebepalingvanhet
besteC02-doseeralternatiefbijeengekozeninvesteringsalternatief. (Zie
bijlage3.vandeGebruikershandleidingvanhetC02-beslissingsmodel)

6.5.Gevoeligheidvandeeconomischeresultaten
Nadatderesultatenbekendzijn,ishetvanbelangtewetenhoegevoeligde
resultatenzijnvoorveranderingvandeaannamen.Deuitkomstenvande
gevoeligheidsberekeningenzoudenkunnendoenbesluiteneenandereinvesterings
alternatieftekiezenalswordtverwachtdatdegasprijs,C02-prijsgaangaat
stijgenofdalen.Bijdegevoeligheidvanderesultatenwordtgekekeninwelke
matedeuitkomstenveranderenbijstijgingvan:
investeringsbedrag
metf1000.--perinvestering
-aardgasprijs
metf0.01per[m3]
-prijsvanzuivereC02
metf0.01per [kgzC02]
-veilingprijsprodukt
met1%per [f/kg]
-kg-opbrengst
met1[kg/m2]
-loonkosten
metf1,--peruur
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BijvoorbeeldbijeenalternatiefwaarinveelzuivereC02wordtverbruikt,zal
eenstijgingvandeprijsvanzuivereC02vangroteinvloedzijnophet
jaarlijkse saldovanopbrengstenenkosten.Denettocontantewaardezal
daarmeedalenenhetalternatiefzalminderinteressantworden.

Extrapolatievandegegevensnaareengroterbereik
Metdegevoeligheidsberekeningenwordtuitgerekendwatheteffectisvaneen
bepaaldestandaardstijging (1etof1%)vaneenpostvandeuitgangssituatie,
opdeNCWvandeuitgangssitua- tie.Alsdegasprijsbijvoorbeeld 10 [ct/m3]
stijgti.p.v.1cent,kanhetverschiltussendeoorspronkelijkeNCWendeNCW
bijstijgingvandegasprijsmet1 [ct/m3],rechtlijnigwordenge-xtrapoleerd.
Dezeberekeningkannietwordentoegepastvoorhetberekenenvaneennieuwe
terugverdientijd,daarNCW(l-lO)geenlineairverloopheeft.Alsbijde
gevoeligheidsberekeningenblijktdateengeringeveranderingvanbijvoorbeeld
deopbrengst,groteverandering indeuitkomst (NCW(IO))veroorzaakt,betekent
ditdathiermeebijdekeuzeuitdeinvesteringsalternatieven sterkrekening
moetwordengehoudenalswaarschijnlijk isdatdezepostverandert.Bijde
keuzevaneeninvesteringsalternatiefmoetdusmettweezakenrekeningworden
gehouden:
-DematewaarindeNCWverandertt.o.v.deoorspronkelijkeNCW,bij
veranderingvandepost.
-Dekansdatdebetreffendepostookdaadwerkelijkzalveranderen.
Bijvoorbeeld,alshetweinigwaarschijnlijk isdatdepost,waarvoorde
uitkomstengevoeligblijkentezijn,indeloopvandetijdzalgaan
veranderen,danmagdezepostgeengroterolspeleninhetafwegenvande
verschillendekeuzemogelijkheden.

Voorbeeldweergave:Gevoeligheidsberekening

Alternatieven:
2WARMTEBUFFER 90M3
1WARMTEBUFFER 60M3

[C02]Gasof
[ppm]ZC02
670. NVT
620. NVT

Gevoeligheidvoor
GasC02prijs
prijs
-1000.
-600.

0.
0.

Veiling
prijs
10000.
8900.

Opmerking:Degetallenzijnafgrondopgehelehonderdtallen

6.6.BeëindigenvanhetRapportagegedeelte
Hetuiteindelijkuitgeprinterapportverschaftdegebruikerinzichtinwelke
vandebetrokkeninvesteringsalternatievenofwelk C02-doseeralternatieven
voordegekozenuitgangssituatieeconomischgezienhetmeestinteressantis.
Hiernakeertdegebruikerterugnaarhethoofdmenu.
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7.Uitgangspuntenvandeverschillende gedeelten
7.1.Algemeen
Indithoofdstukwordteenopsomminggemaaktvanuitgangspuntenvanhet
"C02-beslissingsmodel".Deuitgangspuntenzijnverdeeld invierdelen:
UitgangspuntenvoorhetSimulatiegedeelte (par.7.1)enuitgangspuntenvoor
hetEconomischegedeelte (par.7.2).
7.2.Uitgangspuntent.a.v.het Simulatiegedeelte
BijhetontwikkelenvanhetSimulatiegedeelte (hetoorspronkelijke
C02-model)zijneenaantaluitgangspunteningebouwd,namelijk:
Kas:
-HetmodelisgebaseerdopeenVenlokasmeteen3.20mkapbreedte
Verwarmingsinstallâtie.
-Per3.20mzijner4verwarmingsbuizen (51mm)geplaatstonderhetgewas
-ketel+condensor
-rendement:87%(vandebovenwaarde)
-warmtebuffer
-rendement:90%
-minimum temperatuur 35C,maximumtemperatuur95C
.-<•Hetvullenvandewarmtebuffergebeurtafhankelijkvandestreefwaardevoor
C02.Opdezemanierzaldeketeloverdagookblijvenbrandenomaande
C02-vraagtevoldoenalsergeenwarmtevraag is.DestreefwaardevanC02
wordtberekendbijeengematigdventilatievoud.Destreefwaardewordt
daarbijgecorrigeerdvoordegroottevandewarmtebuffer.Bijvoorbeeld,bij
eenhogeC02-streefwaardeeneenkleinebufferzalopeendagmetweinig
warmtevraagdebufferoverdagsnelgevuldzijn.ErkanhierdoorgeenC02
meerkanwordengeproduceerdalsergeenwarmtevraag is,hetgeenopzulke
dagenjuistnodigis.Hetisdaarombeterdemogelijktedoserenhoeveelheid
C02overdedagtespreidendoordestreefwaardeaantepassen.Die
correctiefaktorwordtinhetInvoergedeelteautomatischberekend.
-restwarmte:Algemeengeldtdat:
-Restwarmtewordt eerstingezetvoordewarmtevraag.Alsdegrensvande
capaciteit omaandewarmtevraag tevoldoenisbereikt,wordtovergeschakeld
opdecentraleverwarmingsketel.Echter,daarbijgeldennogdevolgende
regels:
-C02-doseringbijhetgebruikvaneenwarmtebuffergaatbovenhetgebruik
makenvanrestwarmte.
-Gebruikvanwarmteuitdewarmtebuffergaatvoorhetgebruikvan
restwarmte
-Daarnawordtgebruikgemaaktvanrestwarmte
Gewas:
-Voorlopigrekenthetmodelvoordegewassentomaatenkomkommer
-Hetgewasgroeitopsubstraatenerligtwitfolieopdegrond.
-Erisgekozenoméénteeltvanhetgewastomaatentweecombinatieteelten
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voorhetgewaskomkommermetbijbehorendebestandenklimaatinsteHingen'voor
teprogrammeren'.Hiermeewordthetgrootstedeelvandeteelten,zoalszein
depraktijkplaatsvinden,ondervangen (zieookverslag "Gebruikershandleiding
vanhetC02-beslissingsmodel").
-Hetbetrefthiervoortomaatoppag.G176envoorkomkommerdecombinaties
vanoppag.G54+G56enG54+G64).(KWIN1989)
-Bijteeltwisselingwordtgestelddatdekasminstens1weekleegis,zodatin
delaatsteweekaangemaakteassimilatennietwordengebruiktvoorde
produktievandevolgendeteelt
Klimaat:
-Voorhetbuitenklimaatwordtgerekendmeteeningekortenbewerkt
(ge)SEL(electeerd)-jaar.Hetoorspronkelijkebestandvan365dagenmet
klimaatgegevens isverkortto52weekgemiddeldenvanklimaatgegevensomde
rekentijdvanhetsimulatiegedeelte teverkorten.Hetoorspronkelijkemodel
issamnegestelddoorhetIMAGteWageningen.
-Inhetmodelisergeenmogelijkheidvoorhetkiezenvaneenschermdoek.Dit
isbijdekeuzevaneenteeltinbegrepen.
-Destook-enschermregimesvanbetreffende temperatuurregimesovereenkomstig
beschrijvingbijdeteeltenkomenuitKWIN1989.
C02:
-DeC02-concentratieindebuitenlucht is340ppm
-DemaximumC02-concentratieindekasis1000ppm
-ErwordtC02gedoseerdvanzon-optotzon-onder
-De.C02-streefwaarde-wordtgecorrigeerdvoordegroottevande warmtebuffer
-IndepraktijkwordtdestreefwaardevoorC02regelmatigaangepast.Echter,
inhetprogrammakandeinstellingvandestreef-waardevoorde
C02-concentratieindekasbinnenéénteeltjaarnietwordengewijzigd.Een
grootdeelvanditprobleemisondervangenenbenaderenwedepraktijksituatiedoordaterisgekozenvoordeautomatische streefwaarderegeling
afhankelijkvanhetventilatievoud.Voordepraktijkwordtgeadviseerdombij
eengeringventilatievoud eenhogeC02-concentratieaantehouden.Naarmate
hetventilatievoud stijgtdientdeinstellingwaardevandeC02-concentratie
indekastedalen.DitisalsvolgtinhetC02-modelgerealiseerd.
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C02-concentratie[ppm]

1000
800 opgegevenstreefwaarde

340 -

100
Ventilatievoud[uur-1]

Correctievandemodeluitkomsten
Erwordencorrectiefaktoren toegepastomdeuitkomstenvanhetmodelaante
passenaandebestaandebedrijfssituatie (hetvakmanschapvandeteler).
Aanpassingvanhetmodelaanhetbedrijfbetekentdatvoorberekeningeninde
toekomstcorrectiefaktorenpervier-weekseperiodevoorgasverbruiken
produktiemoetenwordenmeegegevenvanuithetverleden.Hiertoevoertde
gebruikervandelaatstedrieteeltjarenhetgasverbruikendekg-opbrengstper
periode in.Decorrectiefaktorenwordenberekendopbasisvanhetgemiddelde
vanhetgasverbruikendekg-opbrengstperperiodeendeuitkomstenvanhet
modelvande "run"vandenulsituatievaneencase.Decorrectiefaktorvoorde
doorrekeningvanallealternatievenvoorbijvoorbeeldperiode1,wordtberekend
doorhetgemiddeldegasverbruikvandieperiodevandetelertedelendoorde
modeluitkomstvoorhetgasverbruikvandieperiode.Opdezemanierontstaat
voorzowelhetgasverbruikalsvoordekg-opbrengsteensetvan13
correctiefaktoren.
Vanbelangisnogdatmoetwordengezorgddatdeverschilleninproduktie
(model-bedrijf)nietwordenveroorzaaktdoordeverschilleningasverbruik
(model-bedrijf).EenhogergasverbruiklevertmeerC02engeeftdaarmeeeen
hogereproduktie.Dezefoutmoetongedaanwordengemaakt.Ditgebeurtals
volgt:EerstwordthetSimulatiegedeeltedoorlopenmethetgemiddeldSEL-jaar
(geselecteerdebuitenklimaatgegevens).Ditlevertonderdieomstandigheden,
waarmeehetmodelookvoordetoekomstrekent,hetgasverbruikpervier-weekse
periodeop.Vervolgenswordendewerkelijkegasverbruikgegevensvande
afgelopendriejaaromgerekendnaarhetgemiddeldegasverbruikpervier-weekse
periode.Daarnawordtpervier-weekseperiodeeencorrectiefaktorberekendom
deuitkomstenvanhetmodelteconverterennaarwerkelijke (bedrijfs)gasverbruikgegevens.
Tenslottewordendezecorrectiesaangebrachtinhetmodelenwordthetmodel
opnieuwdoorlopenmeteenSEL-jaarklimaatbestand.Ditlevertnaasteen
gasverbruik (datnuredelijkzoumoetenkloppen)eenvoorhetwerkelijk
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gasverbruikgecorrigeerdeproduktieoppervier-weekseperiode.Dezegegevens
wordensamenmeteengemiddeldeproduktiepervier-weekseperiodevande
afgelopen3jaarberekendtoteencorrectiefaktorpervier-weekseperiode.Ook
dezecorrectiefaktorenwordeninhetmodelaangebracht.Opdezemanierkunnen
berekeningendieopdetoekomstgerichtzijneenrealistischer,eenmeeropde
situatietoegesneden,beeldgeven.

Erdientnogtewordenvermelddatervoordezomer,indeperiode6,7en8,
eengezamelijkecorrectiefaktorwordtberekend.Ditwordtgedaanomhet
tijdstipvanteeltwisselingvandetelernietvangrote invloedtelatenzijn
opderesultatenvanhetC02-beslissingsmodel

7.3.Uitgangspuntent.a.v.hetEconomischegedeelte
Haalbaarheidsberekeningen
-Erwordtaangenomendatelkeinvesteringeenzelfdelevensduurkentvan10
jaarengeenrestwaardeheeft.
-Voordehaalbaarheidsberekeningenwordendekengetallennettocontantewaarde
enterugverdientijdberekend.Erwordtgerekendmetdeverschilbedragen
tussenalternatieveneneennulsituatie (Zievoorverdereuitwerking
hoofdstuk5.Economischegedeelteen"Gebruikershandleidingvanhet
C02-beslissingsmodel").
-Omrekeningtehoudenmetprijsstijgingendiezichindetoekomstkunnen
voordoenwordtgewerktmetscenario's (jaarlijkseprocentuelestijgingen)een
aantalposten:
-Aardgas
-ZuivereCO2
-Loonkosten
-Veilingprijsprodukt
-Kg-produktie
-Omtebepalenhoegevoeligdeuitkomstenvanhetmodelzijnvoor
veranderingenvaningevoerdegegevenswordenenkele gevoeligheidsberekeningen
gemaaktvoordevolgendeposten:

-

investeringsbedrag
gasprijs
p r i j s C02
v e i l i n g p r i j s produkt
kg-prijs

-arbeidsloon
-Voordeelectriciteitskostenvandepompenvanwarmtebufferenrestwarmteen
dedoseringsventilator iseenvastbedragvanf3000/hagebruikt.Echter
omdatditbedragvoorallealternatievengelijkis,ishetbedragniet
meegenomenindeberekeningen.
-HetinvesteringsbedragdatnodigisvooreenC02-doseerinstallatiewordtals
eenvastgegevenmeegenomen.Ditinverbandmethetzuiverhoudenvanhet
vergelijkenvandealternatievendaarwaarvergelekenwordtmethet
alternatief "restwarmtemetCV-ketel"zonderC02-dosering".
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8.Archiveringvandegegevens
Indevoorgaandehoofdstukken isbesprokendatvoorhetSimulatiegedeeltekan
beginnenveleuitgangspuntenwordenvastgelegd.Daarnaastwordenerbijde
verschillendebewerkingenzoalshetsimuleren,hetmakenvandeeconomische
berekeningenenderapportageeengrootaantaloutputfilesaangemaakt.Ermoet
ookwordenvastgelegdwelkebewerkingenzijnuitgevoerd.Omalleuitgangsgegevens,voortgangvanbewerkingenen outputfilesvanallebewerkingenvan
eenalternatiefuitelkaartehouden,wordteenarchiefvanfilesen
bewerkingenbijgehouden.Devoornaamste filesvanhet archiefzijnCASES.SET,
ARCHxx.SETenDOSxxyy.SET.
InCASES.SETwordtbijgehoudenwelkecaseseengebruikerheeftaangemaakt.Bij
elkecasexx,waarbijxxhetrangnummer isvandecaseinCASES.SET,isvermeld
welkeARCHxx.SET-filedaarbijhoort.Dezefileisdebelangrijkste
archiveringsfilevaneencasemeteenalgemeenarchiefvandecaseenmeteen
archiefvangegevensvandeinvesteringsalternatievenvandecase.
Hetalgemenearchiefbestaatuitnamenvananderearchive-ringsfilediecase
specifiekzijnendieinhstInvoergedeeltewordenaangemaakteningevuld.
Dezefileszijn:
-BASxx.SET
basisgegevensvankasengewas;
-ECBxx.SET
gegevenseconomischebasisgegevens;
-ECIxx.SET
investeringsbedragenvaninvesteringscomponenten;
-NULxx.SET
gegevensvanaardgasverbruikenkg-produktie innulsituatie.
Daarnaastwordennogenkelealgemenegegevensbijgehouden.
Hetarchiefvangegevensvaninvesteringsalternatievenyy,waarbijyyhet
rangnummer isvanhetalternatief inARCHxx.SET,bestaatuit:
-verwijzingnaarfiles:
--INVxxyy.SETmetoverzichtvaninvesteringscomponenten;
--DOSxxyy.SETmetoverzichtvandoseeralternatievenvaninvest.alt.(indien
aanwezig);
--rapportfilenaammeteindresultatenvaninvesteringsalternatief (indien
aanwezig);
-archiefvanvoortgangvanbewerkingenper investeringsalternatief
(simulatie,econ.berekeningen,rapportage,printenvanrapporten).
IndefileDOSxxyy.SETwordtvoorelkedoseeralternatiefbijgehouden:
-verwijzingnaarrapportfilemeteindresultatenvandoseeralternatief.
(indienaanwezig);
-archiefvanvoortgangvanbewerkingenmetdoseeralternatief (simulatie,
econ.berekeningen,rapportage,printenvanrapporten);
-volgnummerzzvaninvoervolgordevandoseeralternatief.
Uitdebovengenoemendenummeringvanxx,yyenzzkanvrijeenvoudighet
archiefvanoutputfilesvandesimulatieeneconomischeberekeningenworden
bijgehouden.Deoutputfilesvanhetsimulatiezijn:
-Sxxyy.UO,-.UIen-.U2voor investeringsalternatieven;
-Sxxyyzz.Ulen-.U2voordoseeralternatieven.
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Deoutputfllesvandeeconomischeberekeningenzijn:
-ECNULxx.SETvoornulsituatie;
-ECxxyy.SETvoor investeringsalternatieven;
-EGxxyyzz.SETenEZxxyyzz.SETvoordoseeralternatieven.
Vooreengedetailleerdebeschrijvingenoverzichtvandearchiveringsfilesen
outputfileswordtverwezennaarhetverslag "DatafilesvanhetC02-beslissingsmodel".
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9.Onderhoudvanhet programma
9.1.Algemeen
Ditprogrammazalonderhoudenmoetenwordenomookindetoekomstdejuiste
resultatenteverkrijgen.Erzijntweevormenvanonderhoud:
-hetonderhoudenvandeprogrammatuur.
-hetregelmatigbijwerkenvandewaardenvandevastegegevens (data)bijhet
programma;

9.2.Onderhoudvandeprogrammatuur
Naopleveringvanhetprogrammaishetwaarschijnlijkdatdeprogrammatuurna
verloopvantijdmoetwordenaangepast.Dit,bijvoorbeeldomdatnieuwe
kengetallenmoetenwordenberekend,eennieuwetabelmoetwordengemaaktof
omdatrekenregelsen/ofreken-methoden (dooronderzoek)verouderdzijn
geraakt.M.b.v.detech-nischeendetheoretischehandleidingkandeplaats
vanwijziging inhetprogrammawordenopgezocht.Daarnakandebetreffende
wijzingwordendoorgevoerd.

9.3.Onderhoudvandevastegegevens
Zoalsinvoorgaandehoofdstukkenstaatbeschreven,zijnervelegegevens
waarmeedeprogramma'swerken.Hetgeheelvangege-vensdatinhetprogramma
wordtgebruikt,kanwordengesplitstinvasteenvariabelegegevens.De
variabelegegevenswordenaandegebruikeropgevraagdofkunnendoorde
gebruikerwordengewijzigd.Bijdevastegegevensisdatnietmogelijk.Deze
zullendoordeprogrammabeheerdermoetenwordenaangepast.Eenaantalvandie
gegevensmoetregelmatig (eensperjaarofhalfjaar)wordenbijgewerktomte
zorgendatderesultatenactueelteblijven.Hierondervolgteenopsommingvan
gegevensfilesdieregelmatiggecontroleerdmoetenwordenopactualiteit.Voor
eenoverzichtvandeinhoudvandefileswordtverwezennaarhetverslag
"DatafilesvanhetC02-beslissingsmodel".Voorspecifiekefilesvanhet
SimulatiegedeeltewordtverwezennaarHouter (1989b)
Degegevensdieeventueelgewijzigdkunnenwordenzijn:
-taaktijdenenkg-prijzen:
op:.\C02\DATA\EC0\
in:HULPGEW.DAT: taaktijdenenkg-prijsfilenamen
KOMKOM.PRS: veilingprijzenvankomkommer in[f/kg]
TOMAAT.PRS: veilingprijzenvantomatenin[f/kg]
-default-engrenswaardeninmenu's:
op: .\C02\DATA\INPUT\
in:MENBAS.DEF: basisgegevensvankasengewas
MENDOS.DEF: C02-streefwaarde
MENECONB.DEF:economischebasisgegevens
MENECONI.DEF: investeringsbedragen
MENINV.DEF: investeringscomponenten
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optimaleC02-streefwaardebijinvestering:
op: .\C02\DATA\INPUT\
in:C02.DEF:
C02-streefwaardevooroptimaalgebruikvaninvestering
(voorlopigalleenvantoepassingbijwarmtebuffer)
vasteeconomischebasisgegevens:
op:.\C02\DATA\EC0\
in:ECVAST.SET: vasteeconomischebasisgegevens

vastegegevensvoorsimulatie:
op:.\C02\DATA\SIM\AANVUL\
in:SIMVAST.SET: tijdelijkevastegegevensvoorsimulatie
REST.DAT:
vastegegevensvoorsimulatie
GEMCOR.DAT: vereffeningvancorrectiefactorennulsituatie
W.C02:
C02-streef
waardeafhankelijkvanventilatievoud
gewas-enteeltgegevens:
op: .\C02\DATA\SIM\MENU\
overzichtvangewassen
in: GEWAS.DAT
overzichtvankomkommerteelten
KOMKOM.GEW
overzichtvantomatenteelten
TOMAAT.GEW
overzichtvanteeltcomb.1vankomkommer
TEELT1.K0M
overzichtvanteeltcomb.2vankomkommer
TEELT2.K0M
overzichtvanteeltcomb.1vantomaat
TEELT1.TOM
klimaatinstellingen:
op: .\C02\DATA\SIM\AANVUL\
in: K0M1NST1 SET: klim instel. bij teeltcomb. 1 van komkommer
K0MINST2 SET: klim instel. bij teeltcomb. 2 van komkommer
T0MINST1 SET: klim instel. bij teeltcomb. 1 van tomaat
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