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Abstract 

This report describes the research to the possibility of producing diesel out of waste plastics 
with thermal cracking technology. Plastic waste streams, other possibilities of handling waste 
plastics and various suppliers of thermal cracking technology are analyzed in order to make a 
solid investment decision. This decision is finally evaluated considering different qualitative 
and quantitative aspects. 
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Voorwoord 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeerproject binnen Van Gansewinkel. Het onderwerp 
van mijn afstudeerstage, het maken van diesel uit kunststofafval, was erg boeiend en ik heb 
er denk ik veel van geleerd. lk heb met dit rapport geprobeerd om alle aspecten van het 
maken van diesel uit kunststofafval te belichten. lk hoop dat Van Gansewinkel op basis van dit 
rapport een weloverwogen beslissing kan maken over te ondernemen acties en uiteindelijk de 
investeringsbeslissing voor de aanschaf van een installatie. 

Bij deze wil ik graag mijn begeleiders bedanken, voor de samenwerking en ondersteuning 
tijdens mijn stage; Ad de Ron en Arjan Kirkels vanuit de TU/e en Arend Bolt en Ton Fran<;ois 
vanuit Van Gansewinkel. Ook mijn collega's bij lnkoop en Logistiek wil ik bedanken voor de 
prettige en stimulerende werksfeer. 

De afstudeerstage is tevens de overgang van een leven als student naar een werkend 
bestaan. lk kijk er naar uit om de opgedane kennis en vaardigheden als technisch 
bedrijfskundig ingenieur in de praktijk te gaan brengen. 

Steef Pelgrom 
December 2006 
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Samenvatting 

Aanleiding en onderzoeksopzet 
Van Gansewinkel is een dienstverlener op het gebied van afval inzameling en verwerking. 
Van Gansewinkel profileert zich als een kwaliteitsgericht bedrijf en streeft naar zo 
hoogwaardig mogelijke verwerking voor haar afvalstromen. In een innovatieproject is een 
korte verkenning gemaakt van het idee om kunststofafval thermisch te kraken tot diesel. 
Ravago, een plastic recycle bedrijf, had hetzelfde idee. De bedrijven hebben besloten dit idee 
samen verder uit te werken . Van Gansewinkel heeft besloten hiervoor deze afstudeeropdracht 
te formuleren. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd, naar aanleiding van een 
algemene orientatie en probleemanalyse: 

Is het voor Van Gansewinkel wenselijk om stromen kunststofafval tot diesel te verwerken 
d.m. v. de aanschaf van een installatie voor thermisch kraken? 

De onderzoeksvraag is opgedeeld in verschillende delen die behandeld worden in de 
analysefase en ontwerpfase van het onderzoek. In de analyse is bepaald welke stromen 
geschikt zijn voor thermisch kraken, en in welke hoeveelheden deze stromen aanwezig zijn bij 
zowel Ravago als Van Gansewinkel (VG) en zowel Nederland als Belgie. Ook is er een 
analyse gedaan van de concurrerende verwerkingstechnieken voor kunststofafval en een 
analyse van de leveranciers van installaties voor thermisch kraken. Deze analyses vormen de 
uitgangspunten voor het ontwerp. In het ontwerp worden de kwalitatieve en kwantitatieve 
aspecten van de investeringsbeslissing gedetailleerd uitgewerkt. Uiteindelijk volgen hieruit de 
conclusies en aanbevelingen m.b.t. de investeringsbeslissing 

Analyse 
Voor thermisch kraken mogen de kunststof afvalstromen enerzijds niet van een te hoge 
kwaliteit (homogene stroom) zijn omdat hiervoor betere toepassingen zijn. Anderzijds mag 
deze niet van een te slechte kwaliteit zijn, verontreinigingen met PVC, PET en PUR zijn 
ongewenst. Ravago heeft 5-10 kiloton per jaar (kUj) geschikt materiaal en VG minder dan 1 
kUj . VG heeft wel materiaal dat eventueel geschikt te maken is voor thermisch kraken; de 
Papier Plastic Fractie (PPF) van de verschillende sorteerlijnen kan verder worden 
nagescheiden. Deze fractie heeft een potentieel van 20 kUj. In Nederland en Belgie is het 
grootste gedeelte van het kunststofafval dat apart wordt ingezameld geschikt voor materiaal 
recycling en daarmee te hoogwaardig voor thermisch kraken . Er is in beide landen wel een 
groot potentieel aan kunststofafval dat kan worden verkregen door nascheiding uit 
bedrijfsafval en huisvuil. 

Er zijn verschillende concurrerende verwerkingstechnieken beschouwd: directe verbranding in 
een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) of wervelbedoven, productie van secundaire brandstof 
(RDF) en inzet in een cementoven of elektriciteitscentrale, vergassen en thermisch kraken . 
Deze technieken zijn gescoord op de volgende criteria: de volwassenheid van de technologie, 
het energetisch rendement uitgedrukt in 'equivalent fossiele brandstof', het poorttarief voor het 
materiaal dat geschikt is voor desbetreffende technologie, de investeringskosten en 
operationele kosten van de technologie. Emissies zijn niet meegenomen in de analyse omdat 
de emissies voornamelijk afhankelijk zijn van het input-materiaal (en dus niet van de techniek) 
en omdat het vergelijken van de emissies technisch te moeilijk en te tijdrovend is voor deze 
afstudeeropdracht. 
Thermisch kraken scoort gemiddeld op het criterium equivalent fossiele brandstof, beter dan 
de bestaande methoden, de AVI en wervelbedoven, maar slechter dan de productie en inzet 
van secundaire brandstof. Thermisch kraken levert in vergelijking tot andere thermische 
verwerkingstechnieken de hoogste toegevoegde waarde per ton afval. De investeringskosten 
en operationele kosten zijn tors hoger, maar er blijft een grote marge tussen kosten en 
opbrengsten. Thermisch kraken is het minst volwassen van alle verwerkingstechnologieen. 
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Er zijn verschillende leveranciers benaderd waarvan er vijf behandeld zijn bij de 
leveranciersselectie: Clyvia, Ozmotech, Alphakat, Nanokat en Ecocycler. Deze zijn gescoord 
op verschillende criteria betreffende proces variabelen , de betrouwbaarheid van de 
technologie en leverancier en de investeringskosten. Er is nog te weinig operationele ervaring 
om duidelijkheid te krijgen over de proces variabelen zeals gevoeligheid voor verschillende 
input, of de hoeveelheid diesel die wordt geproduceerd per ton kunststof. Ook de 
investeringskosten verschillen niet significant. De betrouwbaarheid van technologie en 
leverancier verschilt wel. Hierop scoren Clyvia en Ozmotech het beste, met een lichte 
voorkeur voor Clyvia. 

Theoretische onderbouwing ontwerp 
Voor het evalueren van de investeringsbeslissing is een raamwerk ontwikkeld van kwalitatieve 
(bedrijfskundige) aspecten en een kwantitatief model. De kwalitatieve aspecten zijn opgedeeld 
in drie niveaus, waarbij voor ieder niveau een model wordt gebruikt met verschillende 
aspecten. De volgende modellen zijn gebruikt op de verschillende niveaus: 

• Micro niveau; Waardeketen van Porter (1985). 
Aspecten : in- en uitgaande logistiek, productie, verkoop, technologie, 
infrastructuur/organisatie/verwerving. 

• Meso niveau; Vijfkrachten model van Porter (1980) . 
Aspecten : concurrenten, afnemers, leveranciers, potentiele toetreders, 
potentiele substituten. 

• Macro niveau; Omgevingsanalyse van Johnson en Scholes (1990) . 
Aspecten: technologie, politiek, economie. 

Voor het bepalen van de economische prestatie is op basis van literatuur het volgende 
stappenplan ontwikkeld : 

1. Bepalen probleemdefinitie, afbakening 
2. Bepalen aannames 
3. Bepalen bijbehorend economisch model 
4. Keuze analyse methoden 
5. Analyse m.b.v. de gekozen methoden 

Het kwalitatieve raamwerk geeft op een aantal momenten input aan het kwantitatieve model. 
De waardeketen geeft input voor de afbakening van de analyse en het bepalen van 
aannames (stap 1 en 2). Het vijfkrachten model van Porter en de omgevingsanalyse van 
Johnson en Scholes vormen de input voor het bepalen van de waarde en onzekerheid van 
enkele economische variabelen in het economische model (stap 3) . 

lnvulling kwalitatieve aspecten 
Als productielocatie is gekozen voor de site van Chemelot in Geleen. Het kunststofval wordt 
eerst geperst en gebaald en daarna per vrachtwagen met aanhanger naar de fabriek 
getransporteerd. De uitgaande logistiek wordt uitbesteed. Een installatie kan uit meerdere 
productielijnen bestaan met elk een capaciteit 3,5 kt/j . De installatie wordt bestuurd door twee 
operators in continudienst, onafhankelijk van de capaciteit. De technologie en training van de 
proces operators wordt geleverd door de leverancier. Ondersteunende activiteiten als 
verwerving , infrastructuur, organisatie en marketing zullen beperkt zijn en worden uitgevoerd 
door de business unit waar de activiteit wordt ondergebracht. 

In het vijfkrachten-model van Porter wordt de beschouwde markt gedefinieerd als de markt 
voor het thermisch kraken van kunststofafval. De leveranciers zijn in deze markt de 
aanbieders van installaties voor thermisch kraken. Zij hebben nu nog een behoorlijke macht in 
de markt omdat er slechts weinigen zijn die een goedwerkende installatie kunnen leveren. 
Deze macht zal in de toekomst waarschijnlijk afnemen. De afnemers zijn de ontdoeners van 
kunststof afval; inzamelbedrijven, recyclebedrijven , gemeenten en bedrijven met afval. 
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lnzamel- en recyclebedrijven hebben meestal veel kennis van de markt en tevens 
verschillende mogelijkheden om het kunststofafval te verwerken. Zij zullen waarschijnlijk een 
sterke onderhandelingspositie hebben. De substituut-producten zijn de andere 
verwerkingsmogelijkheden. Het verbranden in een AVI of wervelbedoven en productie van 
secundaire brandstof zijn de belangrijkste concurrenten en hebben een grote invloed op de 
tarieven die kunnen worden gevraagd voor de verwerking van het kunststofafval. Potentiele 
toetreders zijn vooral zelfstandige ondernemers, die graag snel geld willen verdienen. Verder 
is er een grote dreiging van voorwaartse en achterwaartse integratie. Te verwachten barrieres 
voor toetreding zijn : schaalvoordelen , subsidies, leveringscontracten voor kunststofafval , 
kapitaal en durf om te investeren. 

Politieke invloed op het project komt tot uitdrukking in het krijgen van een vergunning , de 
emissie-eisen waaraan meet worden voldaan, de vergunningen voor het grensoverschrijdend 
transport van het kunststof afval en eventuele financiele stimulering voor het project. Er zijn 
geen juridische belemmeringen gevonden voor het transport en de bouw van de installatie. Er 
gelden voor dergelijke installaties emissie eisen. Voor fiscale stimuleringsregelingen, EIA, MIA 
en VAMIL zijn aanvragen gedaan, waarvan begin 2007 de uitkomst bekend is. Deze 
regelingen zouden dan gelden voor iedereen die een installatie aanschaft, en de vergoeding 
bedraagt maximaal 10% van het investeringsbedrag. Directe subsidie mogelijkheden, EOS 
demo, UKR en LIFE, zijn bedoeld voor het stimuleren van innovatie en alleen van toepassing 
voor de eerste die de technologie toepast. Het bedrag dat wordt vergoed ligt bij deze 
regelingen tussen de 20 en 50% van de investering. In het begin van 2007 kunnen aanvragen 
hiervoor worden ingediend. Thermisch kraken lijkt aan de meeste eisen voor het toekennen 
van subsidie te voldoen. Voor de economische analyse wordt echter nog geen subsidie 
meegerekend. 
De ontwikkeling van de dieselprijs is zeer afhankelijk van de ontwikkeling van de olieprijs . 
Deze prijs is moeilijk te voorspellen en heel afhankelijk van andere macro factoren zeals de 
groei van de economie, maar ook politieke spanningen en speculatie. Statistisch gezien kan 
de olieprijs gemodelleerd volgens het 'random walk model', een model waarmee ook 
aandelenkoersen kunnen worden gemodelleerd. Volgens dit model gaat de koers vanuit zijn 
huidige positie een willekeurig kant op. 
De technologische ontwikkelingen van thermisch kraken en andere verwerkingstechnieken 
hebben invloed op de toekomstige levensvatbaarheid van de verschillende technologieen . In 
alle technieken wordt nog vooruitgang geboekt. 

Kwantitatief model 
De basis van het kwantitatieve model is het stappenplan zeals beschreven bij de theoretische 
onderbouwing van het ontwerp. De afbakening en de belangrijkste aannames zijn bepaald bij 
de invulling van de waardeketen. Van hieruit is een kosten schatting gemaakt op basis van 
verschillende kostencategorieen en zijn de jaarlijkse cashflows bepaald. Voor een installatie 
bestaande uit twee productielijnen is de investering € 6,2 min. en de verwachte netto cashflow 
voor belasting € 1,07 min 

Er is voor gekozen om de economische prestatie uit te drukken in Internal Rate of Return 
(IRR). Deze waarde is direct te vergelijken met de rendementseis van Van Gansewinkel, de 
Weigted Avarage Cost of Capital (WACC), die is bepaald op 9%. De onzekerheid wordt 
meegenomen in een analytische scenario analyse. Hierin wordt voor alle cashflows de 
standaarddeviatie (cr) geschat. Deze leidt tot een standaarddeviatie voor de totale cashflow, 
en daarmee tot de onzekerheid in de economische prestatie, de waarde van de IRR. 
In Tabel 1 is de verwachte waarde van de IRR en de onderste en bovenste waarde bij een 
onzekerheidsmarge van 1 x cr weergegeven . 
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Aantal liinen 2 3 4 5 6 7 8 
Bovengrens IRR bij +cr 27,2 31,3 33,4 34,8 35,7 36,4 36,9 
IRRin % 8,8 13,0 15,1 16,4 17,3 17,9 18,4 
Ondergrens IRR bij -cr n.r. n.r. -16,6 -13,5 -11,7 -10,6 -9,7 

Tabet 1: Verwachte waarde en marge /RR bij verschillend aantal productielijnen 

Uit de tabel blijkt dater goede rendementen zijn te behalen, met name bij een grote capaciteit, 
maar ook dat de onzekerheid hierin nog zeer groot is. 
Er is een gevoeligheidsanalyse analyse gedaan voor het bepalen van de belangrijkste 
bronnen van onzekerheid. De belangrijkste bronnen van onzekerheid zijn (belangrijkste bron 
eerst): Prijs van de diesel, dieselproductie per ton inputmateriaal en het poorttarief van het 
inputmateriaal. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk voor het verkleinen van de 
onzekerheid . De belangrijkste zijn: het intern of extern vastleggen van de prijs voor de diesel, 
het doen van een grootschalige proef met het eigen materiaal op de installatie van Clyvia en 
het contractueel (intern of extern) vastleggen van het poorttarief van het inputmateriaal. 

Conclusies en aanbevelingen 
Het thermisch kraken van kunststofafval is een veel belovende techniek, zowel op technisch, 
economisch als energetisch vlak. Er is nog te veel onzekerheid in de economische prestatie 
om de investeringsbeslissing nu te rechtvaardigen. Wei zijn er verschillende mogelijkheden 
om de onzekerheid terug te dringen en zo de investering in de toekomst mogelijk te maken. 

Het wordt aanbevolen om de verschillende maatregelen voor onzekerheidsreductie uit te 
voeren beginnende bij de meest effectieve maatregelen. Na het uitvoeren van de maatregel 
kan opnieuw de onzekerheid in de economische prestatie worden bepaald. Deze stappen 
kunnen worden herhaald, totdat kan worden besloten om 6f te investeren 6f het project 
definitief af te blazen. 
De milieueffecten van het thermisch kraken zijn in dit rapport beperkt gebleven tot het bepalen 
van de energetische prestatie uitgedrukt in equivalent fossiele brandstof. Voor een bepaling 
van de gehele milieuprestatie is een analyse van alle emissies noodzakelijk. 
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1 Bedrijfsbeschrijving 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van Van Gansewinkel, het bedrijf waar 
het afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden. 

Over Van Gansewinkel1 

Van Gansewinkel is een dienstverlener op het gebied van afval inzameling en verwerking . Het 
bedrijf is in 1964 opgericht door L.G.M. van Gansewinkel, die neg steeds grootaandeelhouder 
is2

. In de afgelopen decennia is de onderneming sterk gegroeid, zowel door geografische 
uitbreiding van het werkgebied als door verbreding en verdieping van het dienstenpakket. Met 
zo'n 4.000 medewerkers behoort het bedrijf tot de grotere afvaldienstverleners in Europa. 
Van Gansewinkel heeft haar thuismarkt in de Benelux en is ook actief in Tsjechie, Polen, 
Frankrijk en Portugal. Van Gansewinkel profileert zich op het gebied kwaliteit, het leveren van 
totaaloplossingen voor de afvalvraagstukken van haar klanten. De cultuur van de 
onderneming is vervat in het begrip 5-sterrendienstverlening. De bij dit begrip horende sterren 
zijn : klantgerichtheid, integriteit, vakmanschap, veiligheid en innovatie. Jaarlijks wordt een ster 
tot hoofdthema van dat jaar benoemd. Dit jaar is dit, net als vorig jaar, innovatie. 

Missie 
De missie van Van Gansewinkel is om op een zeer klantgerichte wijze innovatieve en 
kwalitatief hoogwaardige oplossingen te bieden voor alle afvalvraagstukken, waarbij een 
duurzame relatie met opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers, milieu en 
maatschappij centraal staat. 

Activiteiten 
Naast afvalinzameling richt Van Gansewinkel zich op de integrale bewerking en recycling van 
diverse soorten afval: papier, glas, gevaarlijk afval, wit- en bruingoed, vertrouwelijke 
datadragers en organische reststoffen. Activiteiten die hiermee zijn gemoeid zijn: analyseren, 
adviseren, reinigen , inzamelen, sorteren, overslaan, transporteren, bewerken en laten 
verwerken van afvalstromen. Het activiteitenpakket beslaat hiermee alle activiteiten in de 
keten van afvalverwerking behalve de eindverwerking. 

Markt 
Waar de afvalmarkt vroeger een regionaal bepaalde markt was is er vanaf de jaren negentig 
harde concurrentie. Met name op het gebied van inzameling gaan de aanbestedingen op het 
scherpst van de snede. In de jaren negentig is er een grote consolidatiegolf geweest. Na een 
periode van stabilisatie, lijkt zich nu weer een consolidatie golf aan te dienen. 

Van Gansewinkel is gericht op groei zowel autonoom als m.b.v. acquisities. Hierbij 
concentreert ze zich vooral op de gebieden waar ze al actief is: de Benelux, Noord-Frankrijk, 
Tsjechie en Polen. In de thuismarkt, de Benelux, heeft Van Gansewinkel al een 
toonaangevende positie en in Tsjechie en Polen wordt een aanzienlijke versterking van de 
marktpositie nagestreefd. Alhoewel de Benelux nauwelijks groei kende is Van Gansewinkel er 
tech in geslaagd een bescheiden, maar stabiele, groei van winst en omzet te handhaven, door 
meer klanten aan zich te binden. 

1 De informatie over van Gansewinkel is gebaseerd op de informatie uit het jaarverslag het bedrijfsblad 
en de website www.vangansewinkel.nl 
2 De aandelen van van Gansewinkel staan momenteel in de verkoop. Met ingang van het nieuwe jaar 
wordt er een nieuwe eigenaar verwacht. 
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Omzet 
In de jaren 2000 en 2001 is de omzet gestegen met 25% en de jaren daarna zo'n 5% tot een 
half miljard in 2005. De bruto winst bedraagt door de jaren heen een stabiele 10% van de 
toegevoegde waarde van de omzet. 

Structuur 
Van Gansewinkel is decentraal georganiseerd, met tien regio's in de Benelux en aparte 
landenorganisaties in Tsjechie, Polen, Frankrijk en Luxemburg. Vanuit elke regio en elk 
land wordt het volledige dienstenpakket aangeboden. De lijnen naar de klanten zijn door deze 
structuur kort en snel. De regio's worden ondersteund door een overkoepelende organisatie, 
met kantoren in Eindhoven en Soerendonk. De regio's werken nauw samen met de 
overkoepelende diensten als marketing, verkoop, communicatie, logistiek, inkoop, ICT en 
financien. 
Op groepsniveau is er zowel een functionele als een geografische onderverdeling. Het 
organogram van Van Gansewinkel is hieronder weergegeven. 

C.O.R 

CEO 
Ruud Sondag 

Franklijk Communlcalie 
HR 

Glas Marke ·ng & 
Marpobet/8OS Sales 

Raad van Bestuur 
Van Gansewinkel Groep 

CFO 
Henk Slag! 

F&A 
Legal 
IAD 
,l&A 
ICT 
Vastgoed 

Secretaris rvb 
Frans Beckers 

coo 
Diederik Gijsbers 

Nectef1and Waste 
- Noom Management 
- Cost 
- Randstad-Noom 
- Zuid-Holland 
- Zuidwest 
- Cost-Brabant 
- Limburg 

Wit- en 
Bruingoed 

coo 
Yves Luca 

Belgie lnkoop & 
- Centrum/Oost Logistiel< 
- west 
- Wallonie 
Lu~emburg 
Tsjechie 
Polen 

Hoogers 
Transporten 

Figuur 1: Organogram Van Gansewinkel 

De opdracht vindt plaats bij de afdeling lnkoop en Logistiek. Echter de dagelijkse begeleiding 
vindt plaats vanuit de afdeling waste management. 

Milieu 
Van Gansewinkel onderschrijft dat haar logistieke activiteiten een negatieve invloed hebben 
op het milieu. Maar ook zijzelf heeft baat bij een verlaging van energieverbruik uit het oogpunt 
van kostenbeheersing. Alhoewel energiekosten maar 5% van de jaarlijkse kosten uitmaken, is 
het wel duidelijk dat de energieprijzen stijgen. Brandstof is voor 90% verantwoordelijk voor de 
energiekosten. Van Gansewinkel probeert voortdurend besparingen hierin te krijgen door 
bijvoorbeeld meer transport over spoor en over water en door de inzet van lang zwaar 
vervoer. Ze is hierin gedreven door het naleven van het Kyoto protocol en de Europese 
richtlijn die voorschrijft dat in 2020 minimaal 20% alternatieve brandstoffen moeten worden 
ingezet in het beroepsgoederen vervoer. 
Volgens het jaarverslag van 2004 ziet Van Gansewinkel op dit moment nog geen alternatieve 
brandstoffen die economisch concurrerend zijn. Wei worden er meer schonere gasvoertuigen 
ingezet, met name in stedelijk gebied. Biobrandstoffen worden genoemd als belangrijk voor 
de toekomst en Van Gansewinkel volgt de ontwikkelingen op de voet. 
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2 Probleemanalyse en onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek besproken. In 2.1 wordt de aanleiding van 
het onderzoek behandeld, waarna in 2.2 en 2.3 de probleemstelling, onderzoeksvraag en 
deelvragen geformuleerd worden. In 2.4 wordt de samenhang tussen de deelvragen 
weergegeven in het onderzoeksmodel en in 2.5 wordt de afbakening van het project bepaald. 

2. 1 Aanleiding onderzoek 

Van Gansewinkel profileert zich als een kwaliteitsgericht bedrijf. Het milieu en innovatie 
spelen hierbij een grote rol. Een belangrijk aspect hierin is het zo hoogwaardig mogelijk 
verwerken van afvalstromen, zowel economisch als milieutechnisch. 

In het kader van het "jaar van de innovatie" is in 2005 een aantal innovatieve ideeen verkend. 
Een van deze ideeen was het maken van diesel uit kunststofafval. Dit idee werd aantrekkelijk 
gevonden omdat enerzijds een eigen afvalstroom hoogwaardig kan worden verwerkt, en 
anderzijds het product, de diesel, kan worden ingezet in de eigen bedrijfsvoertuigen. Dit idee 
is in eerste instantie door gebrek aan gegevens niet geselecteerd voor verdere uitwerking. 

Ravago in Arendonk (8), een klant van Van Gansewinkel, is een bedrijf dat gespecialiseerd is 
in het recyclen van kunststoffen. Ravago had enige jaren geleden al onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheid om haar reststromen om te zetten in brandstof. Vanwege de tijdelijk lage 
stortkosten voor deze stromen heeft dit idee een tijd lang in de ijskast gestaan. 

Vanwege de wederzijdse belangstelling, hebben Ravago en Van Gansewinkel besloten de 
mogelijkheden voor dit project samen te onderzoeken. Het onderzoeksbureau VITO is 
benaderd voor eventuele technische validatie van de installatie. Daarnaast heeft Van 
Gansewinkel besloten hiervoor deze afstudeeropdracht te formuleren. 

In dit rapport staat als probleemhebber Van Gansewinkel centraal. De kunststof stromen van 
Ravago worden meegenomen in de analyse. 

2.2 Prob/eemstelling en onderzoeksvraag 

In de eerste maand van het onderzoek heeft, naar aanleiding van de initiele 
opdrachtformulering van Van Gansewinkel, een algemene orientatie en probleemanalyse 
plaatsgevonden (zie figuur 2). Dit heeft geleid tot de volgende probleemstelling: 

Van Gansewinkel heeft verschil/ende stromen kunststofafval. Deze stromen wit men graag zo 
hoogwaardig moge/ijk verwerken. Een veelbelovende mogelijkheid hiervoor is het maken van 
diesel uit kunststofafva/ m.b. v. thermisch kraken. Momentee/ ontbreekt het Van Gansewinkel 
echter nag aan een uitwerking van dit idee om de wenselijkheid hiervan te bepalen. 

Deze probleemstelling is geherformuleerd tot de volgende onderzoeksvraag: 

Is het voor Van Gansewinke/ wense/ijk om stromen kunststofafval tot diesel te verwerken 
d.m. v. de aanschaf van een installatie voor thermisch kraken? 
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2.3 Deelvragen 

Uit deze onderzoeksvraag zijn een vijftal deelvragen geformuleerd: 

1. Welke stromen kunststofafval zijn geschikt voor thermisch kraken, in welke 
hoeveelheden zijn deze beschikbaar in Nederland en Belgie en bij Van Gansewinkel 
en Ravago? 

2. Is het thermisch kraken van kunststofafval wenselijk t. o. v. alternatieve technieken voor 
de eindverwerking van deze stromen? 

3. Wat is de geprefereerde leverancier van de installatie voor thermisch kraken? 

4. Gegeven de beste combinatie van stromen en technologie, welke aspecten zijn van 
belang voor het maken van de investeringsbeslissing? 

5. Is het, rekening houdend met deze aspecten, een wenselijke investering? 

Deze deelvragen zullen beantwoord worden in de verschillende fasen van het bedrijfskundig 
onderzoek: de orientatiefase, analysefase, ontwerpfase. Er vindt in dit onderzoek geen 
implementatie van het ontwerp plaats, de uiteindelijke beslissing over de investering wordt 
genomen door Van Gansewinkel. 
In de analysefase worden de uitgangspunten voor het ontwerp bepaald. De algemene 
wenselijkheid van thermisch kraken wordt bepaald (vraag 2). Verder wordt onderzocht welke 
combinatie van stromen en leverancier het meest belovend is (vraag 1 en 3) om uit te werken 
in de ontwerpfase. In het ontwerp worden, voor deze uitgangspunten, de kwalitatieve en 
kwantitatieve aspecten gedetailleerd uitgewerkt (vraag 4 en 5). Uiteindelijk volgen hieruit de 
conclusies en aanbevelingen m.b.t. de investeringsbeslissing. 

2.4 Onderzoeksmode/ 

Om de opzet van het onderzoek visueel weer te geven is in figuur 2 het onderzoeksmodel 
geformuleerd op basis van de methodologie van Verschuren en Doorewaard (2000). Hierin 
zijn ook de verschillende fasen in het onderzoek aangegeven. 

r I -- -------------------------------

I Probleem analyse I 
Algemene 
orient.atie 
onderwerp 

Oriintatie 

I Opzet analyse 

Analyse 
plasticafvalstromen 

I Analyse 
verwerkingstechnieken 

I Analyse leveranciers 

Analyse 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I Uitgangspunten ontwerp 

Model bedrijfskundige 
(kwalitatieve) aspecten 

Economisch (kwant.itatief) 
stappenplan 

Ontwerp 

Conclusies en 
aanbevelingen 

Figuur 2: Onderzoeksmodel 
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Analoog aan dit onderzoeksmodel is het rapport als volgt opgebouwd: In hoofstuk 1 is een 
beschrijving gegeven van het bedrijf Van Gansewinkel. Hoofdstuk 2 is de uitwerking van de 
orientatiefase, hierin wordt de onderzoeksopzet gepresenteerd. In hoofdstuk 3 worden de 
analyse van de kunststof afvalstromen, de verwerkingstechnieken en leveranciers besproken. 
Hoofdstuk 4 behandelt het ontwerp van het investeringsbeslissing-model en hoofdstuk 5 de 
invulling hiervan. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 conclusies getrokken en aanbevelingen 
gedaan m.b.t. de onderzoeksvragen. 

2.5 Begripsbepaling en afbakening 

De onderzoeks(deel)vragen bevatten een aantal begrippen die verder toelichting of 
afbakening behoeven. 

Stromen kunststof afval 
De woorden kunststof en plastic zijn synoniem en zullen in dit rapport door elkaar worden 
gebruikt. De stromen afval die beschouwd zullen worden zijn de stromen van Van 
Gansewinkel (VG) en Ravago. Verder zullen ook de kunststofafval stromen in de thuismarkten 
van VG, Belgie en Nederland, worden bekeken. 

Wenselijkheid 
De wenselijkheid van een investering kan in een kwantitatieve (economische) en een 
kwalitatieve component worden verdeeld (Shank 1996). In dit rapport zullen, in de 
verschillende fases van het onderzoek, verschillende criteria worden geformuleerd voor het 
bepalen van de wenselijkheid. In de analysefase zijn de criteria gericht op aspecten die 
afhankelijk zijn van het gebruik van een bepaalde technologie of installatie. Deze worden 
samengevat in technische aspecten, milieu aspecten en economische aspecten. In het 
ontwerp wordt gebruik gemaakt van een uitgebreider raamwerk aan aspecten, zeals 
bijvoorbeeld politieke aspecten, macro economische aspecten, logistieke aspecten etc. 

Thermisch kraken 
Thermisch kraken is een andere naam voor pyrolyse (Latijn voor uit elkaar halen met vuur) . 
Dit is een proces waarbij materialen worden ontleed door ze te verhitten zonder dat er 
zuurstof bij kan komen. Dit in tegenstelling tot verbranding waar wel verbruik van zuurstof 
plaatsvindt. Pyrolyse kan in principe worden toegepast op alle stoffen die bestaan uit lange 
ketens koolwaterstoffen. Deze ketens worden door de warmte 'gekraakt' in kortere ketens. 
Deze kortere ketens hebben verschillende lengten waardoor er een drietal eindproducten 
ontstaat: een vaste, vloeibare en gasvormige fractie. Bij thermisch kraken wordt beoogd de 
vloeibare fractie zo groot mogelijk te maken. In dit verslag zal de term "thermisch kraken" 
worden aangehouden. 
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3 Analyse 

In dit hoofdstuk warden de eerste drie deelvragen besproken. Paragraaf 3.1 behandelt de 
analyse van kunststof afvalstromen, in 3.2 wordt de analyse van verwerkingstechnieken 
besproken en 3.3 behandelt de analyse van de leveranciers voor thermisch kraken. In het 
begin van de paragraaf zal steeds de deelvraag warden vermeld die wordt behandeld. Aan 
het eind van de paragraaf zal de conclusie warden getrokken m.b.t. de deelvraag. 

3. 1 Kunststofafval 

In deze paragraaf wordt de volgende deelvraag beantwoord: 

Welke stromen kunststof afval zijn geschikt voor thermisch kraken, in welke hoeveelheden zijn 
deze beschikbaar in Nederland en Belgie en bij Van Gansewinkel en Ravago? 

Eerst wordt kart besproken waar kunststof afval ontstaat en welke van deze stromen geschikt 
zijn. Daarna warden de stromen in Nederland en Belgie en bij Ravago en Van Gansewinkel 
besproken. 

3.1.1 Levenscyclus kunststof 
Kunststofafval ontstaat op verschillende plaatsten in de levenscyclus. Schematisch ziet de 
levenscyclus van plastic er als volgt uit: 

Polymeer productie 

Compound produdie 

Prepareren VOOI" 

hergebruik 

storten 

Productieafval 

Productieafval 

Sorterenfscheiden 

Thennische 
conversietechnieken 

Figuur 3: "Levenscyclus plastic" bran APME 

De meeste plasticstromen die vrijkomen zijn geschikt voor thermisch kraken. Echter als het 
kunststof afval homogeen van samenstelling is, wat vaak het geval is bij productieafval , is het 
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wenselijker3 deze mechanisch te recyclen. In figuur 3 is dit ook te zien: Wanneer er in het 
productieproces afval ontstaat gaat dit weer terug in de keten om er alsnog plastic van te 
maken, eventueel na het eerst te sorteren en te scheiden. Als dit niet meer mogelijk is wordt 
het gestort of thermisch verwerkt. Deze stroom, die niet meer gerecycleerd kan worden , is 
interessant om thermisch te kraken. Er zijn echter wel een aantal plastic soorten die 
ongewenst zijn voor het proces: PVC, PET, plastic met brandvertragers4

. PVC is vooral te 
vinden in bouw en sloop afval , brandvertragers vooral in wit- en bruingoed en PET vooral in 
verpakkingsafval. 

3.1.2 Kunststofafval in Belgie en Nederland 
Nederland en Belgie produceren beide een aanzienlijke hoeveelheid kunststofafval. Het 
grootste gedeelte hiervan komt vrij gemengd tussen huisvuil of bedrijfsafval. Een klein 
gedeelte kan worden gerecycleerd. Dit zijn bijna alleen maar stromen afkomstig van bedrijven. 
Alleen in het bedrijfsleven zijn de stromen kunststofafval groot genoeg om gescheiden in te 
zamelen, zodat recyclage mogelijk wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld om verpakkingsfolies, 
binnenkanten van koelkasten, PET-flessen etc. Huishoudelijk afval wordt slechts in zeer 
kleine mate gescheiden aangeboden. Te denken valt dan aan gemeenten die de mogelijkheid 
bieden om kunststofafval in te leveren bij een milieustraat (schatting 5 kt/j) . Verreweg het 
grootste gedeelte belandt echter in de grijze container. In tabel 2 is de manier van 
eindverwerking van kunststofafvalstromen in Belgie en Nederland weergegeven. 

totaal (kt/j) Recyclage (kt/j) storten/ verbranden (kt/i) 
Nederland 14005 1606 1240 
Belgie1 690 90 600 

Tabel 2: Kunststof afval in Nederland en Belgie 

Kunststof verpakkingen krijgen van de overheden extra aandacht omdat er voor 
verpakkingsafval een Europese richtlijn is opgesteld met eisen in percentages recycling en 
nuttig gebruik. Hierdoor worden in Belgie drankenverpakkingen apart ingezameld en 
gerecycleerd. In Nederland staat de implementatie van deze richtlijn ook op het punt van 
uitvoering. Voor verpakkingsafval zijn zodoende iets gedetailleerdere en recentere cijfers 
beschikbaar. In tabel 3 is de eindverwerking voor kunststof verpakkingsafval weergegeven. 

Totaal kunststof Recyclage (kt/j) RDF/energie Overig (kt/j) 
verpakkingen (kt/i) productie (kt/j) 

Nederland5 549 100 100 349 
Belgie8 241 82 17 141 

Tabel 3: Kunststof verpakkingsafval in Nederland en Belgie 

Theunis et al. (2003) en Moorman en Croezen (2000) hebben voor respectievelijk Belgie en 
Nederland een inventarisatie gemaakt van beschikbare kunststofafvalstromen voor het 
produceren van RDF9

. Het is aannemelijk dat deze stroom ook potentieel geschikt is voor 
thermisch kraken. In tabel 4 zijn deze schattingen weergegeven. 

3 In paragraaf 3.2.2 Beoordelingscriteria wordt de wenselijkheid van de verschillende 
verwerkingstechnieken uitgebreid besproken. 
4 PVC en brandvertragers zorgen voor verontreinigingen en PET zorgt voor aanslag in de installatie. 
5 Bron VROM (2005) 
6 Bron statline.cbs.nl 
7 Bron APM E (2004) 
8 Bron Jaarverslag IVC 2004 
9 RDF houdt in: geprepareerde energiekorrels uit afval 
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potentiele omvang (kt/i) schatting beschikbare omvang (kt/j) 
Nederland 400 200 
Belgie 250 50 

Tabel 4: Kunststofafval potentiee/ geschikt voor thermisch kraken 

In de tabel is te zien dat de schattingen voor de potentiele omvang t.o.v. de totale omvang in 
Belgie en Nederland redelijk met elkaar overeenkomen, maar de schattingen over welk 
percentage hiervan beschikbaar komt uiteen loopt. De getallen moeten dan ook gezien 
worden als indicatief. 

3.1.3 Kunststofafval bij Ravago 
Ravago verwerkt ongeveer 100 kiloton plastic per jaar. Het overgrote deel hiervan is 
homogeen van samenstelling en geschikt voor mechanische recycling . Bij het sorteren en 
scheiden van deze stroom komt er ook een kleine stroom vrij , 5 kiloton per jaar (kt/j) , die niet 
meer geschikt is voor materiaal recycling en moet worden gestort tegen een totale 
verwerkingsprijs van €65/t. Ook heeft Ravago nog 5 a 10 kt/j materiaal beschikbaar dat op dit 
moment naar China wordt geexporteerd. Deze stromen hebben een financiele nulwaarde, de 
opbrengsten zijn ongeveer even groot zijn als de transportkosten. Deze stromen kunnen 
eventueel worden ingezet, mocht dit economisch rendabel zijn. De samenstelling van de niet 
recyclebare stroom is bij benadering 85% kunststof polyolefinen (PP, PE) en 15% 
verontreiniging zoals zand, polyamide en vulstoffen . 

3.1.4 Kunststofafval bij Van Gansewinkel 
Van Gansewinkel (VG) heeft in totaal een kunststofafval stroom van ongeveer 34 kt/j . Het 
overgrote deel hiervan wordt mechanisch gerecycleerd en heeft een positieve waarde. Verder 
heeft VG nog verschillende sorteercentra waar stromen met hoog plastic gehalte vrijkomen. 
De voor dit project in aanmerking komende stromen zijn: 

• Verschillende kleine stromen kunststofafval, ongesorteerd kunststofafval , vaten voor 
transport gevaarlijk afval , kunststof containers. Bij elkaar minder dan 1 kt/j . 

• Kunststof in lichte fractie sorteerinstallatie, nascheiding noodzakelijk. 
Deze stroom, ook wel PPF (Papier Plastic Fractie) genoemd, komt vrij door 
mechanische scheiding op grootte en op gewicht. De sorteerinstallaties staan in 
Amsterdam, Vlaardingen, Drachten en Weert. Het totale volume is ongeveer 40kt/j . 
Het gemiddelde gehalte aan kunststof wordt geschat op 45%. De stromen worden nu 
verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI). Een proef in Weert heeft 
aangetoond dat met een extra scheidingstap (windziften) de hoeveelheid plastic naar 
85% kan worden gebracht. 

3.1.5 Conclusie 
Voor thermisch kraken mogen de kunststof afvalstromen enerzijds niet van een te hoge 
kwaliteit (homogene stroom) zijn omdat hiervoor betere toepassingen zijn. Anderzijds mag 
deze niet van een te slechte kwaliteit zijn, verontreinigingen met PVC, PET en PUR zijn 
ongewenst10

. De volgende stromen komen in aanmerking: 
• Post-consumer kunststofafval dat kan worden nagescheiden (NL 400 kt/j, BE 250 kt/j) 
• Kunststofafval van milieu straten (NL 5 kt/j BE 5 kt/j) 
• Productieafval van plastics die al uit verschillende soorten bestaan (hoeveelheid 

onbekend) 
• Afkeur van recycle bedrijven (hoeveelheid onbekend) 

VG heeft momenteel geen kunststofafvalstroom van significante grootte (>1 kt) die direct 
geschikt is voor dit proces. Wei heeft zij een stroom PPF van ongeveer 40 kt/j waaruit door 

10 Deze regel geldt voor de meeste leveranciers. De tolerantie in input materiaal voor de verschillende 
leveranciers wordt besproken in Beschrijving leveranciers. 
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nascheiding geschikt materiaal kan worden verkregen. Ravago heeft momenteel 5 kt/j die 
sowieso geschikt is en 5 a 10 kt/j die potentieel geschikt is. 
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3.2 Verwerkingstechnieken 

De deelvraag die in deze paragraaf behandeld wordt is: 

Is het thermisch kraken van kunststofafval wenselijk t.o. v. alternatieve technieken voor de 
eindverwerking van deze stromen? 

Eerst zal in 3.2.1 een selectie worden gemaakt van welke alternatieve technieken worden 
bekeken. Daarna worden in 3.2.2 de selectie criteria gedefinieerd voor het bepalen van de 
wenselijkheid van iedere techniek. En 3.3.3 worden de technieken beschreven waarna in 
3.3.4 de score van de technieken op de criteria wordt bepaald . 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het uitgangspunt van het onderzoek de wenselijkheid van 
thermisch kraken is. De uitkomst van deze analyse is dan ook niet bepalend voor de keuze 
van een bepaalde techniek voor verdere uitwerking in het ontwerp. Wei dient de analyse om 
de voor en nadelen van thermisch kraken t.o.v. andere technieken in kaart te brengen. 

3.2.1 Bepaling technieken voor analyse 
De dominerende methodologie over hoe om te gaan met afval wordt omschreven door de 
ladder van Lansink. Dit is gebaseerd op maximaal behoud van grondstoffen. De hierarchie 
luidt als volgt (beste optie eerst): 

1. preventie 
2. hergebruik 
3. recycling 
4. energie terugwinning 
5. verbranden 
6. storten 

Het product dat ontstaat bij thermisch kraken is diesel, met het doel om de energie-inhoud 
ervan te gebruiken voor de aandrijving van de bedrijfsvoertuigen. Hiermee valt thermisch 
kraken in de categorie van energieterugwinning en concurreert met andere technieken voor 
energie terugwinning uit plastic afval. 
De volgende technieken zijn , naast thermisch kraken, te onderscheiden voor de 
energieterugwinning uit (kunststof) afval en worden meegenomen in de analyse: 

• Directe verbranding . 
Dit kan zijn met elektriciteitsopwekking en/of warmteproductie. Dit gebeurt in een 
afvalverbrandingsinstallatie (AVI) of in een wervelbedoven. 

• Productie en inzet van secundaire brandstof, ook wel Refused Derived Fuel (RDF) 
genoemd. 
Afval wordt (mechanisch) bewerkt zodat er een hoogwaardiger brandstof wordt 
verkregen. RDF wordt gebruikt zowel in elektriciteitscentrales (als vervanger van 
steenkool) als in cementfabrieken. Maar ook in installaties speciaal gericht op het 
verbranden van RDF met hoog rendement, wervelbedovens en 
vergassingsinstallaties. 

• Vergassen. 
Het afval wordt verhit met een ondermaat aan zuurstof, waardoor onvolledige 
verbranding plaatsvindt. Er ontstaat synthesegas (CO en H) en een geringe 
hoeveelheid gasachtige koolwaterstoffen. Het synthesegas kan worden ingezet als 
grondstof voor de chemische industrie of worden gebruikt voor elektriciteitsproductie. 
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3.2.2 Beoordelingscriteria 
In paragraaf 2.5 is de wenselijkheid van de investering verdeeld in kwalitatieve en 
kwantitatieve (economische) aspecten. De criteria voor de wenselijkheid van thermisch kraken 
t.o.v. andere technieken zijn onderverdeeld in economische aspecten (kwantitatief), 
technische aspecten en milieu aspecten (kwalitatief). 

Technische aspecten 
In de literatuur worden verschillende technische criteria genoemd voor installaties voor 
energie uit afval. Omdat de technieken erg verschillend zijn worden alleen de technische 
criteria gebruikt die voor alle technologieen eenduidig zijn te bepalen. Op globaal niveau zijn 
er voor installaties voor energie uit afval twee technische criteria te onderscheiden [CADETT 
1998]: 

• Volwassenheid van de technologie 
• Energie conversie (energie output t.o.v. energie input). Hier wordt dieper op 

ingegaan bij "milieuaspecten" 

Voor het definieren van verschillende niveaus van volwassenheid is grotendeels gebruik 
gemaakt van de methodologie van de NASA, zeals beschreven in Mankins (1995). De 
volgende definities worden aangehouden: 

• Laboratoriumschaal 
De basis principes van de technologie werken op laboratorium schaal 

• Prototype 
Een eerste geheel werkend prototype is operationeel 

• Pilot 
De werkende installatie is klaar om getest te worden in de omgeving waarin hij 
gebruikt gaat worden (met het materiaal wat er in de realiteit ook in gaat) 

• Demonstratie 
De installatie is langdurig getest in een omgeving waarin hij gebruikt gaat worden 
en heeft bewezen te werken in zijn uiteindelijke vorm 

• Commercieel 
De eerste verkopen en goede commentaren van klanten 

• Volwassen 
De technologie is algemeen geaccepteerd, de kinderziektes zijn eruit 

Economische aspecten 
Economische aspecten die inherent zijn aan het kiezen van een technologie zijn: 

• 

• 

• 

• 

Kosten/opbrengst ingaande stroom (€/t); verschillende criteria aan de inputstroom 
levert verschil in prijs op. 
Kostenlopbrengst uitgaande stroom (€/t) ; verschillende producten en 
omzettingsrendement. 
lnvesteringskosten (€/t/j) ; technologieen verschillen in kosten voor 
verwerkingscapaciteit. 
Operationele kosten (€/t); onderhoud, personeelskosten, overhead, energiekosten e.d . 
Deze verschillen per technologie. Er is uit de literatuur beperkte informatie beschikbaar 
over de hoogte van deze kosten . Er is ook geringe informatie beschikbaar van 
aanbieders en VG zelf. Hier zal een schatting voor worden gemaakt. 

Milieu aspecten 
De milieu aspecten die relevant zijn voor de verschillende technologieen zijn : energetisch 
rendement, emissies naar lucht en water en productie van vaste afvalstoffen. 
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Energie 
Als energetische prestatiemaat wordt het 'equivalent fossiele brandstof' gehanteerd. Dit 
betekent dat voor elke geproduceerde vorm van energie wordt gekeken hoeveel fossiele 
brandstof dit zou hebben gekost als deze energie was geproduceerd op conventionele wijze. 
Deze omrekening is nodig omdat er enerzijds diesel wordt geproduceerd en anderzijds 
elektriciteit. Er is gekozen voor deze methode omdat juist de besparing van fossiele brandstof 
een direct criterium is voor duurzaamheid zoals volgt uit de Brundtland definitie; het besparen 
van schaarse grondstoffen in de vorm van fossiele brandstof. Ook in de convenant voor 
afvalverbranders is het 'equivalent fossiele brandstof' het geldende criterium. 
Voor het bepalen van deze prestatiemaat is een referentie rendement nodig. Hiervoor wordt 
het huidige gemiddelde rendement van elektriciteitscentrales, ook wel parkrendement, 
genomen. De waarde die wordt gebruikt om het equivalent fossiele brandstof te bepalen is het 
bruto rendement van de installaties. Dit heeft als reden dat het eigen verbruik kan verschillen 
per situatie en moeilijk te bepalen is. Verder wordt er vanuit gegaan dat voor alle opties de 
vrijgekomen afvalwarmte niet gebruikt kan worden. 

Emissies 
Alhoewel emissies een belangrijk milieu aspect zijn worden deze in dit rapport niet expliciet 
behandeld. Hiervoor zijn een viertal redenen: 

• De uitstoot van CO2 en andere stoffen die bij verbranding vrijkomen worden door het 
'equivalent fossiele brandstof' impliciet al beoordeeld. Bespaarde fossiele brandstof 
betekent immers ook het voork6men van verbrandingsgassen. 

• Emissies van giftige stoffen zijn voornamelijk afhankelijk van de aanwezigheid van 
giftige stoffen in het input-materiaal , niet van het soort techniek. Het soort techniek 
bepaalt slechts in welke vorm de giftige stoffen vrijkomen. 

• Alie technologieen moeten voldoen aan de (strenge) Nederlandse wetgeving voor het 
verbranden van afval , emissies worden dus sowieso aan banden gelegd. 

• De materie is complex, tijdrovend en erg afhankelijk van interpretaties 

Voor de duidelijkheid zal verder in het verslag de term "energieprestatie" worden gebruikt 
i.p.v. "milieuprestatie". Met het wegvallen van het de expliciete beoordeling van emissies, dekt 
dit de lading beter. 
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3.2.3 Beschrijving technieken 

Voor het bepalen van de prestatie van de verschillende technieken is een afbakening bepaald 
waarbinnen de prestatie gemeten wordt. Oak warden er verschillende aannames gemaakt. 
De afbakening is weergegeven in figuur 4. 

lnzamelen 
Sorter-en' 
scheiden 

Energie gebruik 

Figuur 4: Afbakening analyse verwerkingstechnieken 

De voorbewerkingen, die eventueel nodig zijn om een materiaal geschikt te maken, warden 
niet expliciet meegenomen in de analyse. Dit heeft als reden dat de benodigde 
voorbewerking, om een stroom geschikt te maken voor een bepaalde verwerkingtechniek, per 
stroom sterk kan verschillen (productieafval heeft bijvoorbeeld minder voorbehandeling nodig 
dan post-consumer afval). Het verschil in benodigde voorbewerking wordt ondervangen door 
voor elke technologie het poorttarief (het bedrag dat moet warden betaald aan de "poort" van 
de verwerker) te bepalen. In dit tarief komt de kwaliteit van het input materiaal tot uitdrukking. 
Er wordt hiermee aangenomen dat er bij het sorteren en scheiden geen significante 
hoeveelheid energie wordt verbruikt. Voor de verwerkingstechnieken die gemengd afval 
verwerken wordt de (economische en energetische) bijdrage van de kunststof fractie in het 
gemengde afval gemeten. 

Er warden de volgende aannames gemaakt: 
• Tarief levering elektriciteit, (o.b.v. schatting VG)11 

• Kale dieselprijs (huidige Platt's notering): 
• Energie-inhoud kunststof afval (APME, 2002): 
• Poorttarief gemengd huisvuil , (gem. prijs afgelopen 5 jaar CBS): 
• Poorttarief hoogcalorisch afval , PPF, (o.b.v. schatting VG) : 
• Poorttarief gemengd kunststof afval (o.b.v. schatting VG) : 
• Prijs steenkool (gem. prijs afgelopen 5 jaar CBS): 

Verbranding in afvalverbrandingsinstallatie (AVI) 

0,05 €/kWh 
0,40 €/liter 
35 GJ/t 
100 €/t 
65 €/t 
25 €/t 
50 €/t 

Het verbranden van afval in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) is een volwassen 
technologie en op dit moment de meest gebruikte en dominante technologie in de Benelux. 
Hierbij wordt het afval verbrand op een schuivend rooster met een overmaat aan zuurstof uit 
de buitenlucht. De warmte die bij de verbranding vrijkomt wordt gebruikt om elektriciteit op te 
wekken en wanneer mogelijk als nuttige warmte gebruikt. De rookgassen warden uitgebreid 
gereinigd om aan de wetgeving te kunnen voldoen . De capaciteit van de oven wordt voor het 
grootste gedeelte bepaald door de capaciteit van de stoomketel en van de rookgasreiniging . 
Dit betekent dat niet het gewicht, maar de calorische waarde de beperkende factor is wat 
betreft capaciteit. 
Het elektrisch rendement van een AVI wordt doorgaans in de literatuur [Juniper, 2000], 
[Murphy & McKeogh, 2004] geschat op maximaal 21 %. In de praktijk is het netto rendement 

11 VG heeft bij de verkenning van verschillende energie-uit-afval projecten kosten schattingen gemaakt 
voor o.a. het tarief voor elektriciteitslevering en de verschillende prijzen voor hoogcalorisch afval. 
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14% 12
. De energie levering heeft een 'equivalent fossiele brandstof' van 0.50 [Halen et al., 

2000). De kosten voor verbranden in een AVI liggen door de jaren heen rand de €100, met 
een tijdelijk piek in 2005 van €130. 

RDF productie 
Het produceren van Refuse Derived Fuel (RDF) houdt in dat afval wordt opgewerkt tot stabiel 
te verbranden korrels. Hierdoor kunnen meer hoogwaardige toepassingen warden gevonden, 
en daarmee een hoger energetisch rendement. Dit opwerken kan verschillende stappen 
bevatten waaronder: verkleinen, scheiden op grootte en gewicht, ontdoen van 
verontreinigingen, homogeniseren en tenslotte het persen tot korrels. Stromen waarop dit kan 
warden toegepast zijn huishoudelijk afval, afval uit de papier industrie, kunstof afval ed. Er 
zijn verschillende mogelijkheden voor de inzet van RDF zoals: 
• Meestoken in een elektriciteitscentrale, meestal i.p.v. kolen . 
• Meestoken in industriele processen, met name cementovens. 
• Het vergassen van afval en het bijstoken van het stookgas (zie Vergassen) 

Het maken van RDF, met name het persen van het afval tot korrels, kost energie. Deze wordt 
geschat op 10% van de energie-inhoud van de geproduceerde RDF [APME, 2000). Bij het 
meestoken in elektriciteitscentrales of cementovens zijn de rendementen van de alternatieve 
brandstof en de fossiele brandstof nagenoeg gelijk aan elkaar. Dit levert een equivalent 
fossiele brandstof van 0,9. 

De kosten voor het produceren van RDF uit huisvuil warden geschat op 50 €/t voor gebruik in 
een cementoven [Bolt, 1998) en 60 €/t voor gebruik in een elektriciteitscentrale [APME, 2000). 
Voor een cementoven wordt het poorttarief voor RDF geschat op een negatieve waarde van 
€10 [Bolt, 1998) en voor een elektriciteitscentrale op €0 [APME, 2000) 
Een elektriciteitscentrale of een cementoven bespaart steenkool, met een waarde van 
€50/ton. De extra kosten voor het gebruik van kunststof afval warden geschat op 25 €/t 
[Theunis et al. 2003). Proeven met het gebruik van RDF in steenkoolcentrales in Nederland 
laten echter nag veel praktische problemen zien . 

Wervelbedoven 
In wervelbedovens wordt zand toegevoegd waardoor een luchtstroom wordt geblazen. Door 
deze luchtstroom wordt het zand opgewerveld en gedraagt het zich als een vloeistof. Het afval 
wordt boven in de oven toegevoerd. Door de turbulentie mengt het afval intensief met het 
zand en vindt er een goede warmteoverdracht plaats, waardoor de organische fractie eerst 
vergast en dan ontbrandt. De goede warmteoverdracht leidt ertoe dat het afval gecontroleerd 
en heel volledig verbrandt. De oven is goed thermisch te regelen waardoor verschillende 
soorten afval verbrand kunnen warden; gemengd afval, hoog en laagcalorische stromen. De 
temperatuur in de oven bedraagt doorgaans 800-900° C, deze wordt beperkt door de 
smelttemperatuur van het zand. De stoomketel werkt op een temperatuur van tussen de 400-
5000 C. 
Voor het energetisch rendement wordt in de literatuur meestal uitgegaan van 30% [180 
2002][Dijkgraaf et al. 2001 ]. Leveranciers gaan uit van 24 a 25%. Het equivalent fossiele 
brandstof wordt geschat op: 0.6 [Halen et al. 2000) en 0.61 [Theunis et. al. 2003). 
De investeringskosten warden geschat13 op 67 min. euro voor een installatie van 150kt per 
jaar (446€/t/j). Met een rendement van 24% is de energie opbrengst per ton: 24% *14 €/GJ * 
30GJ/t= 1 05€/t. 

12 Bron www.senternovem.nl 
13 Schatting [Theunis et. al. 2003) op basis van praktijk situaties 
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Vergassen 
Bij vergassen wordt organisch materiaal d.m.v. verhitting met een ondermaat aan zuurstof 
omgezet in een gasvormige fase. Er vindt onvolledige verbranding, partiele oxidatie, plaats. In 
formulevorm: CnHm + 0.5n 0 2 ➔ n CO + 0.5 mH2 
Het hoofdbestanddeel, tevens het bedoelde product, is het synthesegas (syngas) dat bestaat 
uit CO en H2. Verder bevat het gasmengsel CO2, N2, H20 en gasachtige koolwaterstoffen, 
voornamelijk methaan. Daarnaast levert de vergassing een residu. 
De gasfractie kan verbrand worden, met energierecuperatie, of kan als grondstof ingezet 
worden in de chemische industrie. De energie kan geproduceerd worden met een 
conventionele stoomketel of een gasmotor, gasturbine of STEG (SToom En Gas, dubbele 
cyclus) . 
De energie efficiency die in de literatuur wordt genoemd bedraagt 30%. Als er sprake is van 
een STEG worden rendementen geschat tussen de 40% en 45%. Het equivalent fossiele 
brandstof komt neer op 0,77 voor een gasmotor 0,83 voor een kleine STEG (30MWe) en 0,9 
voor een grote STEG (150MWe). 
lnvesteringskosten worden voor deze opties geschat op respectievelijk 3500€/kWe, 
2700€/kWe en 2000€/kWe [Theunis et al (2003)]. Omgerekend naar €/t/j betekent dit 
respectievelijk 1000€/t/j, 770€/t/j, 570€/t/j 14

. 

Pyrolyse I thermisch kraken 
Pyrolyse is een proces waarbij materialen worden ontleed door ze te verhitten zonder dat er 
zuurstof bij kan komen. Pyrolyse kan in principe worden toegepast op alle stoffen die bestaan 
uit lange ketens koolwaterstoffen. Deze ketens worden door de warmte 'gekraakt' in kortere 
ketens. Deze kortere ketens hebben verschillende lengten waardoor er een drietal 
eindproducten ontstaat: een vaste, vloeibare en gasvormige fractie. Door de proces 
parameters, druk, verblijftijd en temperatuur, aan te passen kunnen de percentages van deze 
fracties worden be'fnvloed. Thermisch kraken is nog in het demonstratie stadium. De enige 
installatie die meer dan vijf jaar draait staat in Japan. 

Het geproduceerde gas wordt gebruikt om direct de oven te verwarmen, of om elektriciteit op 
te wekken ten behoeve van de plant. De leveranciers van installaties geven 
omzettingpercentages die varieren van 70% tot 90% diesel t.o.v. de kunststof input. 
Uitgaande van gemengd kunststofafval met een energie-inhoud van 35MJ/kg, diesel met een 
energie-inhoud van 40MJ/kg en een omzettingsrendement voor deze stroom van 70%, is het 
equivalent fossiele brandstof 0,815

. 

De investeringskosten liggen rend de 1000 €/t/j voor een installatie van 1 0kt/j . De operationele 
kosten worden geschat op 13% van de omzet. De kosten van de ingaande stroom worden 
geschat op 25 €/t. Met een opbrengst voor diesel van€ 0,40/1 is de opbrengst €340/t16

. 

14 Voor hoogcalorisch afval van 20MJ/kg, en 40% rendement elektrisch, en 8000 u/j bedrijfstijd geldt 1 
MWe is 3,5 kUj. 
15 0.7*40/35 = 0.8 
16 0.4€/1 * 1/0.82 kg/I * 1000 t/kg * 70%= € 340 
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3.2.4 Score technieken op criteria 
De score van de verschillende technologieen op de beoordelingscriteria, zeals besproken in 
3.2.2, kan worden weergegeven in de volgende tabel. Hierin is voor de kosten en opbrengsten 
van RDF een onderscheid gemaakt tussen het produceren van RDF en het toepassen van 
RDF17

. 

Equivalent Volwassenheid investerings Totaal Opbrengst per ton 
fossiele kosten kosten bij (poorttarief + 
brandstof afschrijving opbrengst product) 

10 jr.18 

RDF productie voor 0,9 Commercieel 87€/Uj 50 €/t 65 - 1 0 = 55 €/t 
cementoven 
RDF gebruikt in 25€/Uj 27 €/t 25 + 50 = 75 €/t 
cementoven 
RDF productie voor 0,9 Commercieel 90€/t/j 60 €/t 65 + 0 = 65 €/t 
elektriciteitscentrale 
RDF gebruikt in 25 €/t 0 + 50 = 50 €/t 
elektriciteitscentrale 
Vergassen STEG 0,9 Pilot 800€/Uj 112 €/t 65 + 160 = 225 €/t 
(integratie centrale) 

Vergassen 0,8 Demonstratie 1000- 160 €/t 65 + 150 = 215 €/t 
600€/Uj 

Thermisch kraken 0,8 Demonstratie 1000- 230 €/t 25 + 340 = 365 €/t 
800€/Uj 

Wervelbed 0,6 Commercieel 446€/t 75 €/t 65 + 105 = 170 €/t 

AVI 0,5 Volwassen 500 €/t 75 €/t 100 + 80 = 180 €/t 

Tabel 5: score technologieen op beoordelingscriteria 

Betrouwbaarheid gegevens 
De technische en economische gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op literatuur, en daar 
waar mogelijk gecheckt met praktijkvoorbeelden. De verschillende onderdelen verschillen in 
onderlinge consistentie en betrouwbaarheid. 
Het equivalent fossiele brandstof is een technisch gegeven en komt in verschillende studies 
geed overeen. Deze score kan als betrekkelijk betrouwbaar worden beschouwd. 
lnvesteringskosten zijn in studies gebaseerd op leveranciers gegevens en schattingen van 
experts. Deze verschillen per studie behoorlijk en kloppen 'in orde van grootte'. Operationele 
kosten (personeel, onderhoud etc) worden geschat als 4-6% van investering maar zijn in 
werkelijkheid erg afhankelijk van het soort proces en de schaalgrootte. 
Het poorttarief voor de stromen voor vergassen, wervelbed, thermisch kraken hangt erg af 
van de benodigde voorbewerkingen van het inputmateriaal. Ook locale omstandigheden 
(toevallige aanwezigheid van bruikbare toepassing) en kennis van de ontdoener kunnen het 
poorttarief sterk be"fnvloeden. Een afwijking van €25, zowel positief als negatief, is mogelijk. 

Conclusie 
Thermisch kraken scoort wat betreft equivalent fossiele brandstof in de middenmoot. De 
prestatie is beter dan de huidige technologie (AVI en wervelbed) maar slechter dan 
mee/bijstook in een energie centrale of cementoven. 

17 Reden voor deze tweedeling is dat het produceren van RDF voor VG een reele optie is, maar het 
uitbaten van een cementoven of elektriciteitscentrale niet 
18 Dit bedrag bestaat uit de investeringskosten, verdeeld over tien jaar, en de operationele kosten . De 
operationele kosten zijn gebaseerd op percentages (van de investering) uit de literatuur 
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De technologie behoort tot de minst volwassen technologieen , wat te verklaren is uit het 
innovatieve karakter van dit project. 
Thermisch kraken heeft de hoogste toegevoegde waarde per ton, maar tevens de hoogste 
kosten. Het verschil hiertussen (€ 135) is veelbelovend voor een goede economische 
prestatie. 
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3.3 Leveranciersse/ectie 

In deze paragraaf wordt de volgende deelvraag beantwoord: 

Wat is de geprefereerde /everancier van de installatie voor thermisch kraken? 

Eerst worden in 3.3.1 de beoordelingscriteria behandeld. Daarna volgt in 3.3.2 een korte 
beschrijving van de leveranciers waarna in 3.3.3 de score op de beoordelingscriteria wordt 
bepaald. 

3.3.1 Beoordelingscriteria 
In paragraaf 3.2 is voornamelijk gekeken naar de globale karakteristieken en mogelijkheden 
van thermisch kraken t.o.v. andere technieken. In dit hoofdstuk echter, meet er op basis van 
de criteria een keuze worden gemaakt tussen de leveranciers van thermisch kraken . De 
criteria zullen dus meer op detailniveau moeten zijn. Er wordt weer een onderscheid gemaakt 
tussen milieu, technische en economische aspecten. 

Technische aspecten 
Onderstaand schema van het productieproces geeft inzicht in de technische aspecten van het 
proces. 

Materiaal 
met enercie 

.... ---.i 

inhoucl 

Hulpstoffen ---.. -
katalysator 
koelwater etc 

Energi.e 

, ' 

;.. Diesel 

Bijproclucten~ 
t------;_ 

gas, kool, 
enussies 

Figuur 5: Productieproces thermisch kraken 

Met behulp van figuur 5 is een aantal technische aspecten te bepalen. Sommige daarvan zijn 
wel van belang voor de keuze maar verschillen niet significant per technologie. Deze worden 
niet verder behandeld. Dit geld voor: 

• Kwaliteit eindproduct; er wordt vanuit gegaan dat alle processen diesel leveren. 
• Energetisch rendement, benodigde hulpstoffen en kwaliteit bijproducten; er zijn te 

weinig betrouwbare gegevens voor een goede vergelijking. 
Het katalysator gebruik, de manier van verhitten van de reactor en eisen aan het input
materiaal worden wel behandeld. 

Naast de prestatie van de installatie is ook de betrouwbaarheid van de technologie zelf van 
belang . Voor de bepaling hiervan zal gebruik gemaakt worden van theorie voor technische 
risico's bij nieuwe hightech investeringen [Coster en Butler 2005]. 
Bij het benaderen van de verschillende leveranciers is gebleken dat een behoorlijk aantal 
hiervan meer belooft dan in werkelijkheid mogelijk is. De betrouwbaarheid van de leverancier 
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zelf zal daarom ook als criterium worden meegenomen. Deze is gebaseerd op de algemene 
indruk van professionaliteit en betrouwbaarheid die is verkregen tijdens de communicatie met 
de leveranciers. Belangrijkste zaken zijn hierin: het nakomen van beloftes, volledigheid en 
snelheid van communicatie, algemene indruk van kwaliteit verstrekte informatie. 

De volgende technische aspecten zullen worden behandeld: 
• Manier van verhitten reactor 
• Katalysator gebruik 
• Toelaatbare stoffen als input-materiaal 
• Betrouwbaarheid technologie 

o Is er een proefinstallatie 
• Hoe lang is deze er al? 
• Is deze al extern getest? 
• Is deze al getest met het materiaal waar het in de praktijk op moet 

draaien? 
o Draait er al een semi-commerciele of commerciele installatie? 
o Zijn er al installaties verkocht, en eventueel in gebruik? 
o Is er een due diligence gedaan zo ja op basis van wat voor gegevens? 
o Is er een patent aangevraagd en gehonoreerd? 
o Betrouwbaarheid van de leverancier zelf, van meest naar minst 

betrouwbaar uitgedrukt in: ++, +, +/-, -, --. 

Milieu aspecten 
Alie installaties scheiden een koolstofpasta en een brandbaar gas uit. De meeste 
verontreinigingen zitten in de koolstofpasta en worden veroorzaakt door het input materiaal. 
Deze pasta wordt door alle fabrikanten als stortbaar aangeduid en is niet onderscheidend 
voor een installatie en zal niet verder worden behandeld. Het energetisch rendement is al 
behandeld als technisch criteria en wordt niet meer behandeld ender de noemer van milieu 
aspect. Er worden dus geen milieuaspecten meer behandeld . 

Economische aspecten 
De categorieen zijn dezelfde als in de eerste vergelijking; investeringskosten en operationele 
kosten. De investeringskosten worden bepaald op basis van leveranciersinformatie. 
Onderhoud, overhead en personeelskosten zijn gezien de lage operationele ervaring nog niet 
exact te bepalen. Het enige aspect dat wordt behandeld zijn de investeringskosten. 

De prestatie van de leveranciers op de verschillende criteria zal worden besproken. Er zal 
worden gekeken in welke opzichten de installaties significant verschillen. De manier van 
scoren hangt af van de complexiteit van de uitkomst. Als er verschillende leveranciers op 
verschillende belangrijke vlakken de beste zijn zal wellicht een gewogen oordeel moeten 
worden gegeven, mocht er een duidelijk uitspringen dan is dit niet nodig. 

3.3.2 Beschrijving leveranciers 
Uitgangspunt voor het zoeken van leveranciers is een zeer recente en uitgebreide publicatie 
over pyrolyse en momenteel beschikbare commerciele technieken (Scheirs 2006). Ook 
Juniper (2000) en het internet zijn belangrijke bronnen. Er is een groot aantal leveranciers 
benaderd. Uit deze leveranciers is een voorselectie gemaakt. Belangrijkste criterium voor 
deze voorselectie is geweest de mogelijkheid tot communicatie en een algemene indruk van 
de betrouwbaarheid en professionaliteit van de leverancier. Een vijftal leveranciers is nader 
bekeken. Voor een uitgebreidere beschrijving en een lijst van bedrijven die niet verder is 
behandeld wordt verwezen naar bijlage 1. De bedrijven worden zeer kort beschreven. 
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Ozmotech Thermofuel™ 
Dit Australische bedrijf heeft sinds 1996 een demonstratiefabriek in Fujioka City, Japan. In 
Februari 2006 zijn de rechten voor het bouwen van installaties in Europa voor een bedrag 
van € 118 min. verkocht aan de firma Envosmart. Deze firma wil een drie a viertal installaties 
bouwen in Nederland met een totaal van 43 in Europa. Er is een wereldwijd patent voor de 
installatie van Ozmotech. 

Alphakat katalytische depolymerisatie 
Dit proces is ontwikkeld en meervoudig gepatenteerd door Dr. Christian Koch. Sinds enige 
jaren is er een proefinstallatie. Er zijn verschillende andere leveranciers ge·1nspireerd door het 
ontwerp van Koch. Deze installatie kan alle soorten ketens koolwaterstof verwerken, ook 
biomassa. 

Ecocycler 
Dit proces is ontwikkeld en meervoudig gepatenteerd door Dr. Zadgaonkar, hoofd van de 
afdeling toegepaste chemie aan het Raisoni College of Engineering in Nagpur, India. Het 
proces en de installatie worden 'Ecocycler' genoemd. Er is een proefinstallatie in gebruik. 

Clyvia Technology GmbH 
Het bedrijf Clyvia Technology GmbH is een 100% dochter van Clyvia Inc., een 
beursgenoteerd bedrijf met hoofdkantoor in Nevada USA. Sinds juni 2006 is er een 
proefinstallatieoperationeel. Er is een patent op naam van Clyvia voor een speciale "scraper" 
die de reactor continu roert en afschraapt. 

Nanokat 
Het bedrijf Nanokat technologies borduurt voort op de uitvinding van Alphakat. Volgens 
directeur Heinz Bruemmer heeft het proces van Alphakat veel operationele problemen. Ook is 
er veel meer katalysator nodig en zijn er neg eens extra kosten van € 2 min. voor het bouwen 
van de fabriek. Het proces is doorontwikkeld met als grootste verandering dat de verhitting nu 
plaatsvindt d.m.v. microgolven. 

3.3.3 Score leveranciers op criteria 
De leveranciers van de vorige paragraaf worden gescoord op de beoordelingscriteria zeals 
bepaald in 3.3.1. 

Proces 
Alie in 3.3.2 genoemde processen werken bij een relatief lage temperatuur van tussen de 
270° en 425° C. De belangrijkste verschillen zijn te vinden in de manier van verhitten van de 
reactor en het gebruik van een katalysator. Er kunnen drie manieren van verhitten worden 
onderscheiden: 

• Gasbrander: de reactor wordt verhit door hete verbrandingsgassen die door een 
dubbele wand in de reactor worden geblazen. Ozmotech, Clyvia en Ecocycler 
gebruiken deze methode. 

• Microgolven: het plastic wordt verhit door microgolven. Nanokat maakt hiervan 
gebruik. 

• Elektrische pompen: het kunststofafval wordt in een bad van hete olie gebracht. Deze 
olie wordt, met het kunststofafval , in een hoog tempo rondgepompt waardoor wrijving 
ontstaat en het materiaal verhit wordt. Deze techniek wordt gebruikt door Alphakat. 

Er zijn ook drie verschillende manieren van katalysatorgebruik te onderscheiden: 
• Directe toevoeging ; de katalysator wordt in poedervorm aan de kunststoffractie 

toegevoegd. De katalysator wordt samen met de koolstofpasta afgescheiden. De 
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katalysator zorgt ervoor dat bij de kunststof bij een lagere temperatuur gekraakt kan 
worden . Dit wordt toegepast door Alphakat, Nanokat en Ecocycler. 

• Katalytische platen; nadat de stroom gekraakt en verdampt is, wordt deze damp langs 
katalytische platen geleid die ervoor zorgen dat er vooral ketens ontstaan met een 
lengte in het bereik van diesel. De katalysator gaat niet verloren maar de platen 
moeten wel twee keer per jaar worden schoongemaakt. Ozmotech gebruikt deze 
techniek. 

• Geen katalysator; sommige leveranciers geloven niet in het positieve effect van een 
katalysator en gebruiken deze dus niet. Clyvia hanteert dit principe. 

Input 
De installaties verschillen behoorlijk wat betreft de tolerantie voor verschillende stoffen en 
vervuiling. De grootste verschillen betreffen: 

• Biomassa; Alphakat en Microfuel kunnen dit gebruiken, het geeft wel een stuk lagere 
diesel opbrengst (40-50%). 

• PVC; Ozmotech heeft hier de grootste problemen mee. Op alle processen heeft het 
een ongunstige invloed betreft diesel output en katalysator verbruik. 

• Rubber Nylon ABS. Ook deze stoffen leveren voor Ozmotech problemen. Anderen 
maken hier geen melding van maar hebben dit wellicht neg niet onderzocht. 

• lnerte materialen; zand, glas, etc. de meeste processen hebben hier geen problemen 
mee, het reageert gewoon niet mee. Echter bij Alphakat kan dit de pompen aantasten. 

Er is dus wel een verschil in tolerantie voor bepaalde inputmaterialen. Echter waar de ene 
leverancier een bepaald materiaal kwalificeert als niet geschikt, en de andere als wel geschikt, 
is het wel duidelijk dat dezelfde stoffen een negatief effect hebben op het proces. Ook hebben 
lang niet alle leveranciers ervaring met de verschillende inputmaterialen. De installaties lijken 
tech allemaal ongeveer dezelfde beperkingen te hebben. Er kan geen duidelijke favoriet 
worden aangewezen. 

Betrouwbaarheid technologie 
Envosmart heeft als enige installaties die al sinds enige jaren op demonstratie niveau draaien. 
Ook hebben zij als enige een extern engineering bureau een due dilligence laten doen en er is 
al een installatievan deze technologie verkocht. Alphakat, Envosmart en Clyvia zijn de enigen 
waarvan duidelijk is dat ze een patent hebben. Alphakat, Envosmart en Ecocycler hebben een 
sinds enige jaren een pilot installatie, Clyvia heeft er een sinds juni 2006 en Microfuel heeft er 
een in aanbouw die naar verwachting rend deze tijd ( oktober 2006) ongeveer klaar zou 
moeten zijn. In tabel 6 zijn de scores samengevat. 

Ozmotech Alphakat Clyvia Ecocylcer Nanokat 
Pilot installatie D< X X X 

langer dan 5 iaar X X 
~xtern getest X X 

qetest in praktiik X 
Demonstratie plant X 
rverkooen X 
Commerciele plant 
aue diligence X 
patent aanwezig x D< D< X 

Betrouwbaarheid leverancier +/- -- + ~ 

Tabet 6: Score op criteria betrouwbaarheid techno/ogie 

In tabel 6 is duidelijk te zien dat Ozmotech aan de meeste criteria voor betrouwbaarheid van 
de technologie voldoet, gevolgd door Alphakat en Clyvia. De algemene indruk van 
betrouwbaarheid van de leverancier is over het algemeen laag, alleen Clyvia scoort hier 
positief op. 
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Kosten 
De investeringskosten (zonder kosten voor infrastructuur) zijn weergegeven in tabel 7. 

Ozmotech Alphakat Clyviatech Ecocylcer Microfuel 
Capaciteit in kt/i 7,00 4,00 16,00 4,00 8,70 n.b. 
lnvestering in€ min. 4,60 4,00 9,50 2,6 5,00 n.b 
lnvestering in €/t/j 660 1.000 594 650 575 n.b 

Tabel 7: Capaciteit en kosten aanbieders 

De investeringskosten lijken behoorlijk overeen te komen, alleen Alphakat is bij een capaciteit 
van 4 kUj aanzienlijk duurder. Gezien het feit dat de investeringskosten nog onzeker zijn en 
dicht bij elkaar liggen is er op basis van investeringskosten geen duidelijke favoriet aan te 
wijzen. 

Conclusie leveranciers 
De prestaties op technische en economische criteria van de verschillende leveranciers zijn 
nog erg onzeker. De verschillen zijn of moeilijk te beoordelen als beter of slechter (manier van 
verhitten) of lijken niet significant t.o.v. de onzekerheid. Het enige criterium wat duidelijk 
verschilt tussen de leveranciers is de betrouwbaarheid van de technologie. Hierop scoren 
Ozmotech, Clyvia en Alphakat het beste. De betrouwbaarheid van de leverancier zelf is veer 
het verder uitwerken in het ontwerp van essentieel belang. Hierdoor valt Alphakat sowieso af. 
Ozmotech heeft meer ervaring met de technologie, maar Clyvia komt als meest betrouwbare 
leverancier over en heeft daarom een lichte voorkeur boven Ozmotech. 
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4 Theoretische onderbouwing ontwerp 

In de analysefase, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, zijn de uitgangspunten van het 
ontwerp bepaald. In het ontwerp wordt voor deze uitgangspunten de investeringsbeslissing 
geevalueerd met behulp van een uitgebreid raamwerk van kwalitatieve aspecten en een 
economische analyse. De volgende deelvragen worden behandeld in het ontwerp: 

Gegeven de beste combinatie van stromen en technologie, we/ke aspecten zijn van belang 
voor het maken van de investeringsbes/issing? 

Is het, rekening houdend met deze aspecten, een wenselijke investering? 

Analoog aan deze twee deelvragen is het ontwerp onderverdeeld in twee hoofdstukken. In dit 
hoofdstuk (H4) wordt de theoretische onderbouwing van het model, het raamwerk, behandeld. 
Daarna (HS) wordt de invulling van het ontwerp besproken. 

In 4.1 worden de generieke stappen in een investeringsbeslissing toegelicht. Daarna wordt in 
4.2 voor de relevante kwalitatieve aspecten een raamwerk gepresenteerd. Voor het bepalen 
van de economische prestatie wordt in 4.3 een kwantitatief model gegeven. In 4.4 wordt de 
samenhang tussen beide modellen toegelicht. 

4. 1 Generieke stappen investeringsbeslissing 

In paragraaf 2.5 is een onderverdeling gemaakt tussen kwalitatieve aspecten en kwantitatieve 
aspecten van een investeringsbeslissing. Deze indeling is afgeleid van Shank (1996) . Shank 
(1996) onderscheidt vier generieke stappen voor het maken van een investeringsbeslissing: 

1. ldentificeren van verschillende investeringsvoorstellen 
2. Kwantitatieve analyse van de cashflows 
3. Waarderen van kwalitatieve aspecten 
4. Beslissing welke projecten worden ondersteund 

Deze stappen kunnen als volgt grafisch worden weergegeven: 

ldentificeren opties 

Waarderlng kwantitatleve 
aspecten 

Ana lyse cashflCMIS 

Beslissing w el/niet 
investeren 

Figuur 6: Generieke stappen investeringsbeslissing 

De eerste stap van dit model, het identificeren van investeringsopties, valt buiten de 
afbakening van dit onderzoek. Deze stap is al gedaan door VG en daar is dit onderzoek uit 
voortgekomen. Ook de daadwerkelijke beslissing voor het wel of niet investeren zal door VG 
worden gemaakt. Wei zullen conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan 
omtrent de investeringsbeslissing. 
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4.2 Raamwerk kwalitatieve aspecten 

Voor het identificeren van relevante kwalitatieve aspecten voor de investeringsbeslissing is 
een raamwerk opgesteld. Om een zo breed mogelijk scala aan aspecten te beschouwen is er 
gekozen voor het opdelen van het raamwerk in drie niveaus, te weten : micro niveau (het 
bedrijfsproces) , meso niveau (bedrijfstak) en macro niveau (nationale en globale 
ontwikkelingen). Voor het bepalen van de geschikte modellen op de drie niveaus is een 
beroep gedaan op de literatuur. De volgende modellen zijn gebruikt: 

• Micro niveau; Waardeketen van Porter (1985) 
• Meso niveau; Vijfkrachten model van Porter (1980) 
• Macro niveau; Omgevingsanalyse van Johnson en Scholes (1990) 

De gekozen modellen zijn algemeen geaccepteerd en worden zowel in het heden als verleden 
veelvuldig toegepast in zowel literatuur als bedrijfsleven [Weele 2004] [Heene 2002] [Shank 
1992] [Daems 2000] [Sullivan 2006]. 

De modellen bevatten een klein aantal aspecten die minder van toepassing zijn op de 
beschouwde investeringsbeslissing. De volgende selectie is gemaakt van aspecten die 
worden meegenomen in het ontwerp: 

• Micro niveau: 
o Logistiek, in en uitgaand 
o Productie 
o Verkoop 
o Technologie 
o lnfrastructuur/OrganisatieNerwerving 

• Meso niveau: 
o Concurrenten 
o Afnemers 
o Leveranciers 
o Potentiele toetreders 
o Potentiele substituten 

• Macro niveau 
o Politiek 
o Economie 
o Technologie 

Aspecten uit de oorspronkelijke modellen die niet behandeld worden omdat zij voor het dit 
project niet relevant worden geacht zijn: service en marketing (micro niveau), sociaal-culturele 
en demografische aspecten op (macro niveau). Ecologische aspecten (macro niveau) worden 
niet meer behandeld omdat deze al voldoende aan bod zijn gekomen bij de vergelijking van 
technologieen. 

4.3 Kwantitatief model 

Als basis voor het tot stand komen van het kwantitatieve model dient het stappenplan zeals 
beschreven in Sullivan (2006). Dit stappenplan bestaat uit de volgende stappen: 

1. Bepalen probleemdefinitie, afbakening 
2. Bepalen aannames, formuleren alternatieven 
3. Bepalen bijbehorend economisch model 
4. Keuze analysemethoden 
5. Analyse m.b.v. de gekozen methoden 
6. Beslissen wel of niet investeren 
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De activiteiten 'formuleren alternatieven' en 'beslissen wel of niet investeren' vallen (net als bij 
de generieke stappen van Shank (1996)) buiten de afbakening van het ontwerp in 3.2. 

4.4 Samenhang kwalitatieve aspecten en kwantitatief model 

Tussen het kwantitatieve model en de verschillende kwalitatieve aspecten is een bepaalde 
samenhang. Verschillende kwalitatieve aspecten vormen de input voor het kwantitatieve 
model. Daarnaast blijkt uit het kwantitatieve model welke kwalitatieve aspecten een grote 
invloed hebben op het resultaat van de investering. 

De waardeketen geeft een overzicht van de primaire en secundaire activiteiten die benodigd 
zijn voor het creeren van waarde in de keten . Hierbij wordt de afbakening van het project 
bepaald door aan te geven welke activiteiten van de totale waardeketen binnen de 
beschouwing vallen . Anderzijds wordt met het beschrijven van de primaire en secundaire 
activiteiten bepaald welke activiteiten noodzakelijk zijn, en hoe deze worden uitgevoerd. Hier 
wordt dus het bedrijfsproces gedefinieerd en hiermee worden een aantal aannames voor het 
kwantitatieve model bepaald. Naast deze input, kan een uitspraak worden gedaan over de 
meest kritieke activiteiten in de keten. 
In het vijfkrachten model worden de vijf krachten, die de markt voor het thermisch kraken van 
kunststofafval be·1nvloeden, besproken. Ze worden benoemd (bijvoorbeeld wie de 
belangrijkste concurrenten zijn) en de onderlinge krachtverhouding wordt bepaald. Naast dat 
hier een (kwalitatieve) uitspraak kan worden gedaan over de karakterisering van het 
krachtenveld in de markt voor de eindverwerking van kunststofafval , kan er ook inzicht worden 
gegeven in de te verwachten onzekerheid in de prijs voor kunststofafval. 
De omgevingsanalyse op macro niveau geeft inzicht in welke (macro) factoren het project 
kunnen be·1nvloeden. Er kan hiermee een kwalitatief oordeel worden gegeven over de 
belangrijkste macrofactoren voor het project. Tevens is dit input voor het economische model , 
het is input voor een schatting van de onzekerheid in de parameters in het kwantitatieve 
model die be·1nvloed worden door macrofactoren. 
In het kwantitatieve model kan blijken dat bepaalde kwalitatieve aspecten een groot effect 
hebben op de economische prestatie van de activiteit. Dit kan ervoor zorgen dat aan een 
bepaald kwalitatief aspect uitgebreider wordt uitgewerkt. 
In figuur 7 zijn bovengenoemde verbanden grafisch weergegeven. 
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Figuur 7: Samenhang kwantitatieve en kwalitatieve aspecten 

Voor het ontwerp zullen eerst de kwalitatieve aspecten worden besproken. Hiermee zijn stap 
een en twee van het economische stappenplan al ingevuld. Daarna zullen dan ook stap 3, 4 
en 5 van het economische stappenplan worden uitgevoerd. 
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5 lnvulling ontwerp 

In dit hoofdstuk wordt invulling gegeven aan het raamwerk zeals gedefinieerd in hoofdstuk 4. 
De kwalitatieve aspecten warden besproken in 5.1-5.3. In 5.1 wordt de waardeketen 
besproken (micro niveau) , in 5.2 het vijfkrachten model (mesa niveau) en in 5.3 het model van 
Johnson en Scholes (macro niveau). Het kwantitatieve model wordt behandeld in 5.4. 

5.1 Micro niveau; waardeketen 

Eerst wordt de afbakening van de waardeketen behandeld. Daarna warden de activiteiten in 
de waardeketen van Porter besproken. 

5.1.1 Afbakening waardeketen 
Voor het bepalen van de afbakening in de waardeketen wordt eerst de totale keten bekeken, 
van het inzamelen van kunststofafval tot het gebruik van de diesel. In figuur 8 is met een rode 
cirkel de afbakening van de waardeketen aangegeven zeals deze in dit rapport zal warden 
gehanteerd. 

lnzamelen 
Sortereri 
scheiden 

Procb:tieciesel 
ut kunststofaval 

Gebruik 
ciesel 

Figuur 8: Afbakening waardeketen 

Alhoewel VG zelf wel het inzamelen en sorteren van kunststofafval in haar activiteiten pakket 
heeft, vallen deze buiten het beschouwde gebied. De keten wordt hier ontkoppeld middels 
een transferprijs die voor het kunststofafval zal moeten warden betaald (verkregen) aan de 
interne sorteerders. De diesel zal warden geleverd aan de interne gebruikers tegen een 
transferprijs die gelijk is aan de huidige prijs; de Platt's 19 productnotering. Door deze 
afbakening wordt duidelijk wat de specifieke toegevoegde waarde is van de beschouwde 
activiteit; het thermisch kraken van kunststofafval. Tevens wordt zo de mogelijkheid open 
gehouden om kunststofafval van een derde partij aan te trekken. 

5.1.2 lngaande logistiek 
Het kunststofafval komt op verschillende plaatsen vrij en moet vervoerd warden naar de 
installatie. De stroom van Ravago komt op een plaats vrij (Arendonk), maar de stroom van VG 
komt op verschillende plaatsen vrij (Weert, Amsterdam, Drachten) . Als locatie voor de bouw 
van de installatie is de site van Chemelot in Geleen gekozen. Belangrijkste reden hiervoor is 
dat op deze site alle voorzieningen aanwezig zijn voor de infrastructuur van een chemische 
plant. Oak is Chemelot bereid om mee te werken met het maken van een kostenschatting 

19 De prijs voor diesel op de wereldmarkt wordt weergegeven in de productnotering van handelsbureau 
Plait's. 

38 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

voor de vestiging . Tevens is de locatie niet ongunstig t.o.v. de vestiging van Ravago in 
Arendonk en de verschillende vestigingen van VG20

. 

Transport zal gebeuren per vrachtwagen. Gezien de goede infrastructuur van VG m.b.t. 
transport zal dit zelf worden gedaan. Er zal getracht worden "full truck load" te rijden met een 
vrachtwagen met aanhanger. Kunststofafval is volumineus, wat het transport (per ton) duur 
kan maken. Het plastic zal dan ook voor transport in balen geperst moeten worden. Er wordt 
een gemiddelde transporttijd van 3 uur gerekend. Met een uur handling geeft dit een totaal 
van (heen en weer) 7 uur. 

5.1.3 Productie 
De installatie van Clyvia heeft een capaciteit van 10 ton per dag (t/d). Momenteel kan de 
installatie alleen uitgebreid worden in stappen van 10 t/d waarbij steeds een zelfde parallelle 
lijn wordt bijgebouwd21

. De schaalvoordelen zijn dan beperkt tot de besparing in 
personeelskosten en infrastructuur, zeals opslagtanks, productiehal en aanlever- en 
afleverstations. De installatie heeft een ruimtebehoefte van ongeveer 500m2. De installatie 
wordt bediend door twee operators in continu dienst en een supervisor in dagdienst, dit is 
vrijwel onafhankelijk van het aantal parallelle lijnen (bron Clyvia). 
Het kunststofafval wordt verkleind tot flakes alvorens in de installatie te worden gebracht. 
Deze stap is inbegrepen in het productieproces. Andere voorbehandelingen vallen buiten de 
afbakening en zijn uitgedrukt in de transferprijs (zie figuur 8). 
Voor de economische prestatie is het belangrijk dat het productgas dat ontstaat bij het kraken 
kan worden gebruikt voor het verhitten van de reactor (dit bespaart 120.000 €/j per 
productielijn). Leverancier Clyvia belooft dat dit in een nieuw te bouwen installatie, in 
tegenstelling tot de huidige proef installatie, mogelijk is. De aanname wordt gedaan dat dit 
inderdaad het geval is. 

5.1.4 Uitgaande logistiek 
Het is de bedoeling dat VG de diesel zo veel mogelijk in eigen verbruik neemt. VG heeft 13 
eigen tankstations in Nederland en 6 in Belgie waarbij per jaar 12 min. liter witte diesel wordt 
getankt. De productie van diesel zal ongeveer 3 min. liter (per lijn) bedragen. Er zou (in het 
geval van minder dan 4 lijnen) alleen aan de dichtstbijzijnde stations geleverd hoeven worden . 
Dit transport zal waarschijnlijk worden uitbesteed, aangezien VG niet beschikt over een 
wagenpark van tankwagens. Er wordt uitgegaan van een uur reistijd, een uur handling en dus 
drie uur totaal. 

5.1.5 Verkoop 
Er wordt in het proces aan twee kanten geld verdiend; bij het afnemen van kunststofafval en 
bij het verkopen van de diesel. Seide worden bij voorkeur intern afgenomen/geleverd. Mocht 
er een derde partij in het spel zijn dan moeten hiermee lange termijn contracten worden 
gesloten. 

20 De vestiging van Drachten ligt wat ongunstiger t.o.v. Geleen. Deze hoeft echter paste worden 
ingezet als de installatie een capaciteit heeft groter dan 15 kUj. 
21 Op basis van schattingen van experts (proces engineers van DSM) kan er wel een schatting worden 
gemaakt van (toekomstige) schaalvoordelen. Opschaling van de reactor is wellicht begrensd, maar de 
rand apparatuur kan doorgaans gewoon groter worden uitgevoerd. De factor die doorgaans gehanteerd 
wordt voor opschaling in de chemische industrie is x"0,6. Voor dit project is, door de lastige warmte 
overdracht in de reactor, een factor x"0, 7 een realistische schatting . Deze optie wordt echter niet verder 
doorgerekend. 
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5.1.6 Technologie 
De technologie benodigd voor het proces is verankerd in de installatie. Met de koop van de 
installatie wordt ook het gebruikrecht van de technologie gekocht. Ook de concrete benodigde 
kennis voor het werken met de technologie is hierbij inbegrepen, zeals de scholing van het 
personeel. VG heeft zelf weinig kennis van deze technologie, wel heeft zij kennis van het 
sorteren en voorbehandelen van afval. Ravago heeft kennis van een deel van de technologie, 
namelijk van de extruders die benodigd zijn voor de voeding van de reactor. Voor het maken 
van een kostencalculatie van de investering is medewerking gekregen van een aantal experts 
van DSM. Er is neg niet gepraat over eventuele ondersteuning bij de exploitatie, maar gezien 
de grote kennis van DSM m.b.t. chemische (kraak) processen, kan dit worden overwogen. 

5.1.7 Verwerving lnfrastructuur Organisatie 
De ondersteunende activiteiten zullen uitgevoerd worden door de business unit waar de 
activiteit wordt ondergebracht. Dit zal waarschijnlijk op groepsniveau gebeuren. Er zal een 
schatting worden gemaakt voor de allocatie van overhead. 

5.1.8 Conclusie waardeketen 
De verschillende activiteiten zijn gedefinieerd. De belangrijkste activiteiten in de waardeketen 
zijn productie en transport. Voor de productie zijn de belangrijkste factoren de schaal van de 
installatie en de mate waarin het eigen productgas kan worden gebruikt in het proces. De 
logistieke kosten worden vooral bepaald door het transport van het kunststofafval22

. 

22 
Uit de kwantitatieve analyse blijkt echter dat deze zeer klein zijn t.o.v. de productiekosten 
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5.2 Meso niveau; vijfkrachten model 

Voor de beschrijving op meso niveau, de bedrijfstakanalyse, wordt het vijfkrachten model van 
Porter gebruikt. Eerst wordt het ingevulde model gepresenteerd waarna de afzonderlijke 
onderdelen worden besproken. 

5.2.1 lnvulling model 
De bedrijfstak die wordt geanalyseerd wordt gedefinieerd als de (toekomstige) bedrijfstak voor 
het maken van diesel uit kunststofafval. lngevuld ziet het vijfkrachten model er als volgt uit: 

lngenieurs-
bureaus, 

ondememers 

Bedreiging 
nieuwe bedrijven 

', 
Producenten diesel 

uit plastic 
Bouwers Onderhandelings- Onderhandelings-

installaties 
positie -

Q,rlioge 
positie Ontdoeners . , 

kunststofafval 
eindverwerking 

concurrentie 

• 
Bedreiging 
substituten 

Andere 
technieken: 
Vergassen, 
Verbranden 
Meestoken 

Figuur 9: Vijfkrachten model Porter 

5.2.2 Ontdoeners van kunststofafval 
De ontdoeners zijn de bedrijven die kunststofafval aanbieden: 

• lnzamelbedrijven 
• Kunststof recycle bedrijven 
• Bedrijven met kunststofafval 
• Gemeenten met kunststofafval 

De bepalende factoren voor onderhandelingmacht van ontdoeners zijn [Porter 1980], relatieve 
grootte afnemer, relatieve aandeel van het product t.o.v. totaalvolume, belang product voor de 
koper zowel in kwaliteit als kwantiteit, mate van differentiatie product, overstapkosten, dreiging 
van substituut producten, dreiging achterwaartse integratie en marktkennis van de partijen. 
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De onderhandelingspositie van plastic recycle bedrijven wordt verwacht behoorlijk sterk te 
zijn. Ze kennen de markt geed en weten wat de mogelijkheden en prijzen zijn . Ook is er een 
kans dat deze bedrijven, bij voldoende volume, achterwaarts integreren. Ravago doet dit 
feitelijk al. Hetzelfde geld voor de inzamelbedrijven. Mocht er een kans zijn om extra waarde 
te creeren, dan zal het aantrekkelijk worden om deze activiteit zelf uit te voeren, zeals voor 
VG nu ook het geval is. Maar ook verder stroomafwaarts in de keten is er dreiging van 
achterwaartse integratie. Er is sprake van dat gemeenten zelf ook graag een dergelijke 
activiteit zouden willen uitvoeren. Ook zijn er verschillende substituut-producten die de keuze 
van de ontdoeners vergroot. Op basis van bovenstaande is te verwachten dat de toekomstige 
onderhandelingspositie van de ontdoeners groot is. 

5.2.3 Leveranciers 
De belangrijkste bepalende factoren voor onderhandelingmacht van leveranciers zijn [Porter 
1980]: mate van concurrentie tussen leveranciers, mate van concurrentie substituten, belang 
bedrijfstak voor leverancier, belang product voor bedrijfstak, differentiatie product, 
overstapkosten en bedreiging voorwaartse integratie. 

De leveranciers van de technologie zijn vooralsnog relatief kleine bedrijven voornamelijk 
opgericht voor het uitbaten van patenten van de uitvinders/oprichters. Het product is 
gedifferentieerd, er zijn verschillende katalysatoren en verschillende manieren van verhitten. 
Het is neg niet echt duidelijk in hoeverre deze verschillen werkelijk onderscheidend zijn voor 
de prestatie van de installatie. Er zijn neg niet veel installaties marktrijp, waardoor bedrijven 
die nu Oberhaupt een installatie kunnen leveren tijdelijk een soort van monopolie/oligopolie 
hebben. Gezien het grote aantal bedrijfjes in ontwikkeling is het te verwachten dat er in de 
toekomst meer concurrentie zal zijn . De basistechnologie bestaat uit reeds bekende 
chemische technologie. Patenten zullen vooral betrekking hebben op bepaalde specifieke 
procesverbeteringen of katalysatoren. Het lijkt er vooralsnog niet op dat het door patenten 
moeilijk wordt deze markt te betreden. Hierdoor zal de macht van de leveranciers 
waarschijnlijk in de toekomst afnemen. De meeste leveranciers hebben ook interesse in het 
zelf uitbaten van de installatie, voorwaartse integratie. 

5.2.4 Concurrentie 
Er zijn neg geen commerciele installaties op de markt voor het maken van diesel uit 
kunststofafval. In die zin zijn er momenteel neg geen directe concurrenten . Wei zijn er 
verschillende partijen bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden van een dergelijk 
project. Zie "potentiele toetreders". 
De hevigheid van de concurrentie wordt normaliter bepaald door: het aantal concurrenten , 
relatieve hoogte vaste lasten, mate van differentiatie mogelijkheden, groei van de bedrijfstak, 
capaciteitsuitbreiding en uittredingsbarrieres. Wat hierover gezegd kan worden is dat 
differentiatie waarschijnlijk lastig is, en de kapitaalkosten relatief hoog en uittreden daarmee 
lastig. In de markt voor AVl 's is te zien dat deze karakteristieken kunnen leiden tot hevige 
prijsschommelingen bij ender of overcapaciteit in de markt. 

5.2.5 Potentiele toetreders 
Alie bedrijven die iets met kunststofafval te maken hebben zouden deze technologie toe 
kunnen gaan passen. Zowel voorwaartse als achterwaartse integratie lijken de meest voor de 
hand liggende vormen van toetreden. In de loop van deze studie is echter gebleken dater ook 
verschillende zelfstandige ondernemers zijn die van de technologie gehoord hebben en hopen 
hiermee geld te verdienen. 
Het gevaar van nieuwe toetreders wordt vooral bepaald door de toetredingsbarrieres van de 
bedrijfstak. Potentiele toetredingsbarrieres zijn: schaalvoordelen, productdifferentiatie, 
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benodigd kapitaal , overstapkosten, toegang tot distributiekanalen en overige (bijv. patenten, 
gunstige locaties, subsidies, gunstige toegang tot grondstoffen, leer curve) . 
Aangezien er momenteel nog geen markt is, zijn er nog geen barrieres opgeworpen. 
Toekomstige barrieres kunnen echter de beslissing be'invloeden om nu te investeren of om 
langer af te wachten . Te verwachten barrieres in de toekomst zijn : schaalvoordelen, 
subsidies, leveringscontracten kunststofafval , kapitaal en durf om te investeren. 

5.2.6 Potentiele substituut producten 
De druk van substituut producten beperkt de potentiele opbrengst in een bedrijfstak door een 
plafond te stellen aan de prijzen die de bedrijven in de sector kunnen vragen. [Porter 1980]. 
De potentiele substituten zijn de andere thermische verwerkingtechnieken zoals beschreven 
in paragraaf 3.2 verwerkingstechnieken. 
Voor nagescheiden kunststofafval zal mee of bijstoken in een kolencentrale of cementfabriek 
het belangrijkste substituut zijn. Apart ingezamelde maar laagwaardige plastic heeft 
concurrentie van mechanische verwerking in het middenoosten en het verwerken in 
laagwaardige producten. Het huidige alternatief is het niet nascheiden en integraal 
verbranden van plastichoudende stromen. 
Aan de onderkant is de prijs voor gemengd kunststofafval begrensd door het poorttarief van 
een AVI (€100). Aan de bovenkant wordt de prijs voor gemengd kunststofafval begrensd door 
de besparing voor de gebruikers van geprepareerde brandstof. Energiecentrales betalen 
gemiddeld €50/t voor kolen. De extra kosten voor het gebruik van kunststofafval wordt 
geschat op 25€/t [Theunis et al.] . Hiermee kan een prijs van €25/t worden gezien als 
bovengrens voor geprepareerde energiekorrels uit afval en gemengd kunststofafval. 

5.2.7 Conclusie vijfkrachten model 
De onderhandelingmacht in de bedrijfstak zal in de toekomst waarschijnlijk liggen bij de 
ontdoeners van kunststofafval. De leveranciers van installaties zullen waarschijnlijk steeds 
minder macht krijgen. Het belangrijkste gevaar van nieuwe toetreders is vooral voorwaartse 
en achterwaartse integratie van leveranciers van installaties en ontdoeners van kunststofafval. 
De prijs van kunststofafval zal in het begin bepaald worden door de belangrijkste substituut 
producten; integraal verbranden in een AVI en meestoken in een elektriciteitscentrale of 
cementoven . Dit geeft een ondergrens voor de prijs van kunststofafval van -100€/t en een 
bovengrens van +25€/t. 
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5.3 Macro niveau; Johnson & Scholes 

In deze paragraaf worden de drie voor dit project relevante aspecten uit het model van 
Johnson en Scholes behandeld. Politieke aspecten worden besproken in 5.3.1, macro 
economische aspecten in 5.3.2 en technologische aspecten in 5.3.3. In de conclusie van 
iedere paragraaf zal steeds een kwalitatief oordeel worden gegeven en zal tevens de 
implicatie voor het kwantitatieve model worden toegelicht. 

5.3.1 Politieke aspecten 
De politiek oefent invloed uit op de investeringsbeslissing door het opstellen van wetten en het 
doorvoeren van economische stimulerings- en ontmoedigingsmaatregelen. 
Deze invloed komt concreet tot uitdrukking in: 

• Het krijgen van een vergunning 
• De emissie eisen waaraan moet worden voldaan, zowel voor thermisch kraken als 

voor concurrerende technieken 
• De vergunningen voor het grensoverschrijdend transport van het kunststof afval 
• Eventuele financiele stimulering voor het project 

Relevante wetten en financiele stimuleringsmaatregelen, zowel op europees als op nationaal 
niveau worden besproken. 

Europese Regelgeving23 

Relevante Europese regelgeving is: 
• EEG-richtlijn betreffende afvalstoffen (75/442/EEG). De richtlijn geeft definities en legt 

algemene verplichtingen op voor het inzamelen en verwerken van afval. De richtlijn 
beoogt de bevordering van duurzame verwerking van afval en treft maatregelen voor 
preventie en nuttige toepassing. 

• Richtlijn verbranden (2000/76/EEG). In deze richtlijn wordt naast het verbranden van 
afval in afvalverbrandingsinstallaties (AVl's) ook het meeverbranden (bijstoken) van 
afval geregeld. Nederland implementeert deze richtlijn middels het Besluit Verbranden 
Afvalstoffen. 

• Richtlijn verpakking en verpakkingsafval (94/62/EEG). Deze richtlijn bevat eisen 
betreffende het percentage hergebruik en nuttige toepassing van 
verpakkingsmaterialen, waaronder plastic. De richtlijn is in Nederland 
ge"implementeerd in de ministeriele regeling verpakking en verpakkingsafval. De 
percentages zijn geconcretiseerd in de AMvB verpakkingen. 

• Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) (259/93/EEG) 
Deze wet bepaald de mogelijkheden om afval over en door de Europese landgrenzen 
te vervoeren. Er zijn verschillende lijsten van soorten afval, waarbij de voorwaarden 
voor transport bepaald worden: 

o Groene lijst; het transport hoeft niet te worden gemeld. Documentatie bij het 
transport is voldoende 

o Oranje lijst: transport moet worden aangemeld en goedgekeurd. Belangrijkste 
criterium hierbij is of er sprake is van een "nuttige toepassing". 

o Rode lijst: idem als oranje lijst, alleen moet er gewacht worden op toestemming 
waar oranje bij geen reactie stilzwijgend wordt goedgekeurd. 

23 Bronnen van informatie omtrent wetgeving zijn enerzijds interne interviews anderzijds de websites 
van de Europese unie en VROM 
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Nederlandse regelgeving 
Relevante regelgeving is: 

• 

• 

• 

De Wet Milieubeheer (WM) is de belangrijkste milieuwet. Hoofdstuk 10 van de wet 
gaat over afvalstoffen. Hierin zijn de belangrijkste algemene bepalingen opgenomen. 
Besluit verbranden afvalstoffen (BVA). Deze wet is de implementatie van de Europese 
richtlijn 2000/76/EG. Dit besluit stelt eisen aan installaties die afvalstoffen verbranden 
of anderszins thermisch behandelen. "Het BVA is van toepassing op 
afvalverbrandingsinstallaties en meeverbrandingsinstallaties. Het gaat hier om 
installaties bestemd voor het thermisch behandelen van afvalstoffen, zeals 
verbranden , vergassen en pyrolyse, al dan niet samen met brandstoffen ." Echter er 
kunnen uitzonderingen zijn in het geval van "lnstallaties waarin afvalstoffen thermisch 
worden behandeld met als doel het hergebruik van de afvalstof' . Een criterium om te 
bepalen of er sprake is van een afvalverbrandingsinstallatie is het hoofddoel van het 
proces; gaat het om het verwijderen van afvalstoffen of om het voor hergebruik 
geschikt maken van die afvalstoffen? Het BVA stelt eisen aan 
vergassingsinstallaties als de uit afvalstoffen geproduceerde gassen uiteindelijk 
worden verbrand. 
AMvB Verpakkingen . Dit besluit is van kracht vanaf januari 2006 maar zal 
waarschijnlijk vanaf 2007 actief worden gecontroleerd. Op grond van dit besluit zijn 
alle bedrijven verantwoordelijk voor de preventie, inzameling en recycling van de 
verpakkingen die zij in Nederland op de markt brengen. Belangrijkste eis t.a.v. 
kunststof verpakkingen is 27% nuttige toepassing (materiaal recycling plus 18% 
andere nuttige toepassing) . Deze regeling heeft ervoor gezorgd dat er verschillende 
initiatieven zijn van bedrijven die deze verplichting voor andere bedrijven willen 
vervullen. Het is waarschijnlijk dat er hierdoor in de nabije toekomst meer 
kunststofafval 6f gescheiden zal worden ingezameld, 6f nascheiden zal worden 

Financiele stimulering 
Er zijn twee vormen van stimulering ; het geven van subsidie, een directe geldstroom, en 
fiscale stimulering, d.m.v. belastingvoordeel. Het laatste gebeurt eigenlijk alleen op nationaal 
niveau, en is ontstaan uit het verbod op te uitgebreide staatssteun. De meest relevante voor 
dit project worden besproken. 
De Nederlandse subsidie regelingen voor energie vallen ender de EOS, Energie Onderzoek 
Subsidie. De volgende regelingen zijn te onderscheiden: 

• De energieregeling Nieuw Energie Onderzoek (NEO) 
• Energie Onderzoek Subsidie: Lange Termijn (EOS: LT) 
• Energie Onderzoek Subsidie: Demonstratie (EOS DEMO) 
• Energie Onderzoek Subsidie: Energie Samenwerkingsprojecten (EOS ES) 
• Unieke Kansen Regeling (UKR) 

Welke regeling van toepassing is, is vooral afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de 
technologie. Hierdoor is het ook zo dat regelingen niet tegelijk kunnen worden gebruikt, maar 
het kan wel zo zijn dat een bepaald soort project in de vroege ontwikkeling gebruik maakt van 
NEO, later van EOS DEMO, en uiteindelijk ook nog de UKR gebruikt bij marktrijpe 
implementatie. In dit stadium lijkt de EOS Demo het best toepasbaar. Het maximale subsidie 
bedrag voor EOS Demo is 40% van de meerkosten t.o.v. een referentie technologie, met een 
maximum van € 1 min. Eventueel kan in een later stadium van dit project, als er op grote 
schaal wordt gebouwd, gebruik worden gemaakt van de UKR. Voor alle regelingen geld dater 
eens per jaar een "tender" periode is. Projecten concurreren voor subsidie met de andere 
projecten uit deze tender. 

Een Europese regeling die mogelijk interessant is, is LIFE. LIFE is het financiele instrument 
voor het milieu van de Europese Unie. Deze regeling is bestemd voor innovatieve pilot- of 
demonstratieprojecten. Het project zou dan vallen ender de noemer "Afval: het voorkomen, 
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recyclen en ratio nee I beheren van afvalstromen". De regeling vergoedt tussen de 30% en 
50% van de kosten. Omvang van projecten ligt meestal tussen € 2 min. en € 5 min. en de 
bijdrage rond de€ 1 min. 

Momenteel is het nog niet mogelijk om accijnsverlaging te krijgen voor de geproduceerde 
diesel. Dit in tegenstelling tot diesel uit biomassa, waarvoor in veel Europese landen (niet 
Nederland) al minder of geen accijns hoeft te worden afgedragen. Ontwikkelingen hierin 
moeten wel in de gaten worden gehouden. 

De twee belangrijkste fiscale regelingen zijn: 
■ 

■ 

Energie lnvestering Aftrek (EIA) . Deze regeling is bedoeld voor het stimuleren van 
energiebesparende apparatuur, gebouwen of transport middelen. Als de aanvraag 
wordt goedgekeurd mag 44% van het ge'investeerde bedrag in mindering worden 
gebracht op de fiscale winst. Er is een vooraanmelding gedaan om op de lijst te komen 
voor apparaten die ender de EIA vallen. 
Milieu lnvestering Aftrek en Willekeurige Afschrijving Milieu lnvesteringen MIANAMIL 
Deze kan niet gecombineerd worden met de EIA. Deze regeling is bedoeld voor 
apparaten of processen die het milieu sparen. Het gaat dan vooral om een beperking 
van de uitstoot van giftige stoffen. Het bedrag waarover subsidie kan worden gekregen 
is hierbij de meerkosten t.o.v. de referentie technologie. Het percentage van de 
investering die van de fiscale winst kan worden afgetrokken is bij de MIA 15%, 30% of 
40%. De VAMIL zorgt ervoor dat de investering op een willekeurig moment mag 
worden afgeschreven. Er is een vooraanmelding gedaan om op de lijst te komen voor 
apparaten die ender de MIANAMIL vallen . Naar de mening van de auteur is het, na 
het vergelijken met huidige installaties op de lijst, waarschijnlijk dat er een vorm van 
MIANAMIL voor het proces kan worden gekregen. 

Conclusie politieke aspecten 
Op basis van bovenstaande wet en regelgeving kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken. 

• Er zijn geen obstakels gevonden voor het verkrijgen van een vergunning voor de 
installatie 

• Het bepalen van de definitie van een eindverwerkingsproces is doorgaans een 
langlopend juridisch proces. Thermisch kraken lijkt in de categorie 
"terugwinningshandeling" te vallen , maar hierover is geen zekerheid te geven. 

• Alie stoffen die het proces in en uitgaan, met uitzondering van de diesel , worden 
gedefinieerd als afvalstof. Dit impliceert dat voor het meeverbranden van het 
productgas de emissie eisen gelden voor afvalverbranding. 

• Thermisch kraken valt wat betreft emissie eisen waarschijnlijk in groep D 
"Meeverbrandingsinstallaties" van het Besluit Verbranding Afvalstoffen. Testen zullen 
moeten uitwijzen of aan deze eisen kan worden voldaan. 

• Door de invoering van de AMvB voor verpakkingsafval zal er in de toekomst naar alle 
waarschijnlijkheid een grotere hoeveelheid gemengd kunststofafval vrijkomen (zeals 
nu al het geval is in bijvoorbeeld Duitsland) 

• Kunststofafval kan binnen de Europese grenzen vervoerd worden, hetzij zonder 
administratieve verplichting op de groene lijst, hetzij met administratieve verplichting 
op de oranje lijst. 

• Er is nog geen zekerheid over eventuele toekenning van economische 
stimuleringsmaatregelen voor dit project. De fiscale regelingen EIA, MIA en VAMIL 
zijn aangevraagd, in januari is de uitkomst hiervan bekend. Deze regelingen zouden 
dan gelden voor iedereen die een installatie aanschaft, en de vergoeding bedraagt 
maximaal 10% van het investeringsbedrag. Directe subsidie mogelijkheden, EOS 
demo, UKR en LIFE, zijn bedoeld voor het stimuleren van innovatie en alleen van 
toepassing voor de eerste die de technologie toepast. Het bedrag dat wordt vergoed 
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ligt bij deze regelingen tussen de 20 en 50% van de investering. In het begin van 2007 
kunnen aanvragen hiervoor worden ingediend. Thermisch kraken lijkt aan de meeste 
eisen voor het toekennen van subsidie te voldoen. Voor de economische analyse zal 
echter nog geen subsidie worden meegerekend. 

5.3.2 Macro economische aspecten 
De dieselprijs, die van groot belang is voor de economische prestatie van de investering, 
wordt in zeer grote mate bepaald door de wereldwijde ontwikkeling van de olieprijs. (voor 
grafieken en verdere toelichting zie bijlage 2 en 3). Ook de energiekosten voor de installatie, 
gas en elektriciteit, worden hierdoor be·invloed zij het met enige vertraging en invloed van 
lokale omstandigheden. 
De prijs van kunststofafval kan, indien deze gebruikt kan worden in een elektriciteitscentrale, 
mogelijkerwijs worden be"invloed door de wereldwijde prijs ontwikkeling van steenkool. Dit 
effect is echter zeer onzeker en de prijs voor steenkool redelijk stabiel. 

Ontwikkeling prijs ruwe olie 
De prijs van ruwe olie is de afgelopen eeuw gestaag gestegen maar met grote uitschieters 
naar boven en naar beneden. De ontwikkeling van de olieprijs is moeilijk te voorspellen; ook 
voorspellingen van experts uit het verleden blijken vaak gelogenstraft te worden [Van Gelder 
1999]. 
Toch kunnen er wel een aantal dingen over worden gezegd. De olieprijs wordt, net als de 
meeste "commodoties", omhoog en omlaag geslingerd door afwisseling van over,- en 
ondercapaciteit. Uit de verschillende bronnen [Williams 2005] [Kingma 2004] [Correlje 2006] 
[Brooke 2004] kunnen de volgende factoren worden onderscheiden als onderliggend voor de 
ontwikkeling van de olieprijs: 

Aanbod 
• Wereldwijde raffinage capaciteit 
• Het gedrag van producenten organisaties, met name de OPEC 
• De winningskosten 
• Politieke spanningen 
• lnvesteringen in capaciteit 
• Beschikbaarheid en winbaarheid van olievelden 

Vraag 
• Economische groei 
• Energie intensiteit van de industrie 
• Seizoensinvloeden 

Handel 
• Speculatie 
• Schommelingen in valuta en inflatie 

De algemene visie is, dat bij een periode van prijsstijgingen er meer wordt ge"investeerd en 
andere winningtechnieken en energie besparing zodat de vraag en aanbod weer in evenwicht 
komen en de prijs weer daalt. Bij een prijsdaling zorgen de olie producerende landen dat de 
productie wordt verminderd om de prijs op te krikken. De oliemarkt is echter niet een 
transparante perfect functionerende markt, waardoor deze effecten worden verstoord , en niet 
altijd afdoende zijn om de prijs te stabiliseren. In Lemmen (2006) wordt aangetoond dat de 
stelling: "De olieprijs neigt naar een bepaalde stabiele waarde" moet worden verworpen. 
Hierin wordt beargumenteerd dat het aannemelijk is dat de olieprijs zich gedraagt als een 
aandelenkoers. 
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Een belangrijke factor voor het stabiel blijven van de olieprijs is de wereldwijde overcapaciteit 
van olieproducerende landen. Met deze overcapaciteit kunnen korte termijn schommelingen 
worden gecorrigeerd. De overcapaciteit is van 2002 tot 2004 geslonken van 6 miljoen naar 1 
miljoen vaten per dag. Hierdoor kunnen kleine interrupties in de productie al leiden tot een 
tekort. Hierdoor komt er een grote "risk premium " op de prijs, die verantwoordelijk is voor de 
prijzen hoger dan 40 dollar per vat. 

Op lange termijn (>10 jaar) zijn macro economische en ecologische ontwikkelingen de 
onderliggende factoren voor de dieselprijs. Voor de korte en middellange termijn zijn 
voornamelijk speculatie en incidenten verantwoordelijk voor de prijsontwikkeling. 

Conclusie macro economische aspecten 
De ontwikkeling van de olieprijs is de belangrijkste macro economische factor voor het project. 
Alhoewel er onderliggende factoren zijn die de olieprijs be·invloeden kunnen er moeilijk 
voorspellingen voor de toekomst worden gedaan. 

5.3.3 Technologische aspecten 
Zowel de technologische ontwikkeling van thermisch kraken als de ontwikkeling van 
concurrerende technieken en nascheidingstechnologie heeft invloed op de het toekomst 
perspectief van thermisch kraken. Deze ontwikkelingen worden kort besproken 

Ontwikkelingsmogelijkheden thermisch kraken 
Uit de analyse van de technieken blijkt dat thermisch kraken de minst volwassen techniek is. 
Het is dus te verwachten dat hier technologische verbeteringen mogelijk zijn. Uit gesprekken 
met experts blijkt dat de verwachtte verbeteringen vooral liggen op het gebied van kosten 
reductie door opschaling. De opbrengst diesel per ton input is voornamelijk afhankelijk van de 
kwaliteit van het input materiaal. Het door de leveranciers opgegeven rendement ligt al dichtbij 
het theoretisch maximale rendement, er worden hierin geen grote vorderingen verwacht. 
De benutting van restwarmte is in de proefinstallaties nog niet optimaal. Hier is nog 
technologische verbeteringen mogelijk. 

Ontwikkelingsmogelijkheden concurrerende technieken 
Alhoewel deze technologie al 20 jaar bewezen is, wordt er in de AVI technologie nog steeds 
vooruitgang geboekt. Met name het elektrisch rendement is nog steeds aan het stijgen. Dit 
zorg voor een betere energetische prestatie, maar ook voor hogere opbrengsten voor de 
verkoop van elektriciteit. 
Oak de vergassingstechnologie is nag volop in beweging. De belangrijkste bijdrage hier is dat 
de technologie betrouwbaarder moet worden in de operatie. 

Ontwikkeling nascheidingstechnologie 
Technologie voor het nascheiden van afvalstromen is volop in ontwikkeling. Hierdoor is het 
waarschijnlijk dater in de (nabije) toekomst meer kunststofafval kan worden nagescheiden. Er 
zijn ook technologieen in ontwikkeling die het mogelijk maken om verschillende soorten 
kunststof afval van elkaar te scheiden. Voor het aanbod aan gemengd kunststofafval is dit 
wellicht een bedreiging, vooral voor relatief schone stromen. 

Conclusie technologische aspecten 
Zowel thermisch kraken als concurrerende technieken zijn nog onderhevig aan 
technologische verbeteringen. Hierdoor kunnen de technieken goedkoper worden en kan de 
prijs van kunststof afval in de toekomst stijgen (minder negatief worden). Ontwikkelingen in 
nascheidingstechnologie kunnen zorgen voor een groter aanbod van kunststofafval in de 
toekomst. 
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5.4 Kwantitatief model 

In deze paragraaf zal het kwantitatieve model, zeals behandeld in 4.3, worden ingevuld. Het 
bestaat uit het volgende stappenplan: 

1. Bepalen scope van de investeringsbeslissing, probleem definitie 
2. Bepalen aannames 
3. Bepalen economisch model 
4. Keuze analyse methoden 
5. Analyse m.b.v. de gekozen methoden 

Hiervan zijn stap 1 en 2 al ingevuld bij het bepalen van de waardeketen in 5.1 . De stappen 
van het model zullen vanaf stap 3 per paragraaf worden behandeld 

5.4.1 Bepalen economisch model (stap 3) 
Om tot een geed economisch model te komen is deze stap weer onderverdeeld in drie 
stappen [Sullivan 2006]: 

a) Bepalen kost en opbrengst structuur m.b.v. work breakdown structure 
b) Bepalen kost en opbrengst structuur m.b.v. checklist op kost en opbrengst categorieen 
c) Schatten kosten 

Hierin zijn stap a en b complementair, door eerst de kosten per activiteit te ordenen en daarna 
nog eens per kosten soort is de kans kleiner dater bepaalde kosten vergeten worden. 

Work breakdown structure (a) 
Met het toepassen van de waardeketen van Porter zijn de belangrijkste activiteiten al 
ge"fdentificeerd. Dit wordt aangehouden als work breakdown structure. 

Kost en opbrengst structuur (b+c) 
Er zijn kost en opbrengst categorieen bepaald . Tevens zijn de relaties tussen de kosten 
bepaald en de belangrijkste kosten geschat. Eerst worden de relaties tussen de kosten 
toegelicht waarna een overzicht volgt van de kosten categorieen met de belangrijkste 
uitgangspunten voor de kosten schatting 
De belangrijkste afhankelijkheid tussen kosten wordt bepaald door de volgende variabelen: 

• Aantal lijnen, dit bepaald de capaciteit van de plant. Er is een direct proportioneel 
verband met alle variabele kosten en opbrengsten. Het heeft echter ook een effect op 
het investeringsbedrag, en hiermee op kosten die zijn gedefinieerd als een percentage 
van het investeringsbedrag. 

• Bezettingsgraad van de installatie, deze heeft een proportioneel verband met alle 
variabele kosten en opbrengsten 

• Ratio vast/vloeibaar/gas. Naarmate er minder vloeibare fractie (diesel) wordt 
geproduceerd wordt er logischerwijs meer gas of vaste fractie geproduceerd. Afname 
van de dieselfractie heeft dus enerzijds afname van dieselinkomsten tot gevolg, maar 
anderzijds ook toename van de stortkosten van vastafval en eventueel afname van de 
gaskosten, omdat meer eigen gas kan worden gebruikt. Voor het model wordt de 
aanname gemaakt dat bij een afname van de dieselfractie, de extra productie van 
vaste fractie en gasfractie fifty-fifty wordt verdeeld. 

De volgende kost en opbrengst categorieen zijn te onderscheiden met bijbehorende 
uitgangspunten voor de kosten schatting: 
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1. lnvesteringskosten 
a. Deze bestaan uit de kosten voor de installatie, en de bijkomende 

infrastructurele kosten zeals fundering en hal voor de installatie, tankstation 
voor de diesel 1.000.000 + k*2.600.00024 

2. Arbeidskosten 
a. Getrainde proces controller 
b. Supervisie 

3. Materiaal- en energiekosten 
a. Kunststofafval 
b. Gas 
c. Elektriciteit 

4. Onderhoudskosten 

5. Overhead 
a. Schatting kosten overkoepelende activiteiten 

6. Logistieke kosten 
a. Vervoer kunststofafval 
b. Persen en balen kunststofafval 
c. Transport diesel 

7. Afvalkosten 
a. Kosten voor verbranden/storten vaste koolstoffractie 

8. Opbrengsten 
a. Verkoop diesel 
b. Subsidie 

50.000 €/j/fte 
80. 000 €/j/fte 

- 25 €/t 
9,8 €/GJ 
0,07 €/kWh 

5% van investering 

1 % van investering 

9,4 €/t 
10 €/t 
6,75 €/t 

1 00 €/t vaste fractie 

0.40 €/1 
€0 

In tabel 8 is voor iedere categorie de hoogte van de kosten bepaald op basis van 
bovenstaande uitgangspunten. Uitgangspunt hiervoor is een dat de productie uit twee lijnen 
bestaat. 

Soort kosten Verwachte waarde 
1. lnvesterinQskosten 6.200.000 
2. Arbeidskosten 474.000 
3. Materiaalkosten 114.219 
4. Onderhoudskosten 310.000 
5. Overhead 62.000 
6. Logistieke kosten 157.866 
7. Afvalkosten 64.600 
8. Opbrengsten 2.293.491 
Jaarlijkse netto cashflow (8-2-3-4-5-6-7) 1.071.762 

Tabel 8: Geschatte kosten per categorie 

24 k=het aantal productielijnen. Het investeringsbedrag is gegeven door Clyvia en de infrastructurele 
kosten zijn geschat o.b.v. de NAP-prijzengids. Ook is er een calculatie gedaan door experts van DSM 
die te vinden is in bijlage 5. Beide getallen komen zeer goed overeen. 
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5.4.2 Keuze analyse methode (stap 4) 
Na het ontwikkelen het economische model meet worden bepaald hoe deze wordt 
beoordeeld . Uit artikelen, afstudeerverslagen, handboeken en interviews is een aantal 
analysemethoden nader onderzocht en zijn de voor en nadelen van deze methoden in kaart 
gebracht. Er meet een keuze worden gemaakt voor een prestatievariabele en voor de manier 
van uitdrukken van onzekerheid. 

Keuze prestatie variabele 
De simpelste prestatie variabelen zijn de terugverdientijd (TVT) en Return On Investment 
(ROI). De TVT wil zeggen de tijd totdat het investeringsbedrag is terugverdiend, en ROI de 
jaarlijkse netto cashflow als percentage van het investeringsbedrag. Beide technieken zijn 
gemakkelijk te interpreteren, maar houden geen rekening met de tijdwaarde van geld. 

Modernere methoden houden wel rekening met de tijdwaarde van geld. Bij deze methoden 
worden alle toekomstige geldstromen, in een bepaalde studie periode, verdisconteerd tegen 
een "verdisconteringsfactor". Deze verdisconteringsfactor wordt doorgaans bepaald door het 
minimale gewenste rendement van de onderneming. Prestatievariabelen die hierbij gebruikt 
worden zijn: 

• Net Present Value (NPV); de optelsom van de netto verdisconteerde cashflows. Is 
deze waarde positief, dan wordt het gewenste rendement behaald . 

• Verdisconteerde terugverdientijd (VTVT); zelfde als terugverdientijd, alleen wordt nu 
gerekend met verdisconteerde geldstromen. Dit bepaalt de tijd totdat de investering, 
inclusief gewenst rendement, is terugverdiend. 

• Internal Rate of Return (IIR), de verdisconteringsfactor waarbij de NPV precies nul. Dit 
is het jaarlijkse behaalde rendement in de studieperiode, er vanuit gaande dat de 
liquidatiewaarde van het project na deze periode O is. 

Het voordeel van verdisconteren is dat er rekening wordt gehouden met de tijdwaarde van 
geld. Nadeel hiervan is wel dat de keuze voor een bepaalde studieperiode en 
verdisconteringsfactor lastig kan zijn . Verdisconteren heeft wel de voorkeur omdat het eerste 
argument zwaarder telt. Van deze methoden is de IIR de geprefereerde methode. Deze geeft 
namelijk het netto rendement van de investering weer en kan daarom direct worden 
vergeleken met het minimale gewenste rendement van VG; de Weighted Avarage Cost of 
Capital (WACC). De studieperiode wordt bepaald op tien jaar, dit is voor chemische 
installaties gebruikelijk25

. De WACC van VG is 9%26
. 

Keuze uitdrukken onzekerheid 
Gegeven een cashflow schema met een prestatie variabele, zijn er verschillende manieren 
om de onzekerheid in het project uit te drukken, waaronder: 

• Hogere verdisconteringsfactor; voor investeringen die onzeker worden geacht wordt 
een hogere verdisconteringsfactor toegepast. 

• Kritische waarde inputvariabele, voor een gewenst rendement wordt de kritische 
waarde van een inputvariabele bepaald (bijv. project is haalbaar bij dieselprijs boven 
35 ct.) 

• Klassieke scenario's; van de prestatievariabele worden drie uitkomsten gegeven, een 
verwachte waarde, een minimale waarde en een maximale waarde. 

• Analytische bepaling kansverdeling, van alle onzekere factoren wordt de onzekerheid 
geschat in een standaarddeviatie. Hieruit wordt de kansverdeling voor de 
prestatievariabele berekend. 

25 Bron: experts DSM 
26 Bron : inteview treasury manager VG. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze investering een groter 
risico heeft dan de gemiddelde investering bij VG. Het is aan VG of de investering in het risicoprofiel 
van VG past. 
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• Computersimulatie, van alle onzekere factoren wordt de onzekerheid geschat in een 
standaarddeviatie. Er wordt een groot aantal situaties gesimuleerd (>10.000) waaruit 
de kansverdeling voor de prestatievariabele grafisch kan worden weergegeven. 

De laatste twee hebben de voorkeur omdat hierin expliciet naar voren komt wat de kans is dat 
een bepaalde prestatie wordt gehaald. Tevens kunnen deze methoden als enigen het effect 
van meerdere bronnen van onzekerheid geed weergeven. Er wordt gekozen voor de 
analytische methode. Er is zo meer inzichtelijk welke stappen worden genomen en hoe tot 
een bepaalde uitkomst wordt gekomen. 

5.4.3 Toepassen financiele analyse (stap 5) 
De volgende stappen worden uitgevoerd 

a. Bepalen prestatie d.m.v. analytische bepaling kansverdeling IRR 
b. Bepalen bronnen van onzekerheid d.m.v. analytische gevoeligheidsanalyse 
c. Bepalen en eventueel toepassen methoden voor risicobeheersing 

Analytische bepaling kansverdeling IRR (a) 
Voor het schatten van de kansverdeling van inputvariabelen met onzekerheid worden de 
volgende aannames gemaakt. 

• De waarde van de technische prestatievariabelen (ratio input/diesel en bezettinggraad 
installatie) zijn normaal verdeeld met verwachting µ en standaarddeviatie CJ. Volgens 
de literatuur [Copeland 2001] [Sullivan 2006] is dit een valide aanname is. 

• De prijs van kunststofafval heeft een willekeurige verdeling met verwachting µ en 
standaarddeviatie CJ . 

• De bron van onzekerheid van de technische prestatie variabelen is dat deze niet geed 
geschat kan worden. Dit betekent dat de onzekerheid in de verschillende jaargangen 
100% gecorreleerd is, d.w.z. de verwachting is dat als een machine in het eerste jaar 
blijkt af te wijken van zijn geschatte waarde, dat deze waarde dan bepalend is voor de 
volgende jaren. 

• De prijs van diesel gedraagt zich volgens het 'random walk' model. Het model 
beschouwt de ontwikkeling van de dieselprijs als een niet stationair proces, m.a.w. de 
dieselprijs neigt niet naar een bepaalde standaard waarde, maar gaat vanuit de 
huidige positie een willekeurige kant op. Dit impliceert dat schokken in de prijs een 
blijvend effect hebben. Dit model is in een recente studie van het CPB, Lemmen 
(2006), statistisch getoetst en vergeleken met andere modellen de beste benadering 
gebleken. Dit model wordt ook gebruikt voor het beschrijven van het gedrag van 
aandelenkoersen, en het hieruit bepalen van de waarde van opties [Shank 
2002][Lemmen 2006]. Het gedrag van de dieselprijs wordt dus met hetzelfde model 
beschreven als de ontwikkeling van de prijs van een aandeel op de effecten beurs. 

• De verschillende input variabelen zijn onderling onafhankelijk. Eventuele onderlinge 
afhankelijkheid tussen technische variabelen wordt niet van significante betekenis 
geacht. 

De onzekerheid is geschat, waar mogelijk op basis van historische gegevens en anders via 
een vuistregel. Deze vuistregel stelt dat, bij een normaal verdeelde onzekerheid , het 95% 
betrouwbaarheidsinterval zich bevindt op 2x de standaarddeviatie. De standaarddeviatie kan 
dan verkregen worden door voor iedere onzekere variabele een bovenwaarde en een 
ondergrens te schatten die naar alle waarschijnlijkheid (in 95% van de gevallen) niet wordt 
overschreden. Door deze afwijking t.o.v. het gemiddelde door 2 te delen wordt de 
standaarddeviatie verkregen. 

De belangrijkste schattingen zijn: 
• Ratio diesel : µ 75%, boven en ondergrens: 50-100%. Standaarddeviatie is 25%/2 is 

12,5%. 
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• Kunststofafval heeft gemiddelde waarde: - € 25, bovengrens: + € 25 ondergrens: - € 
75. de standaarddeviatie is € 50/ 2= € 25 

• In het 'random walk' model van de dieselprijs is de standaarddeviatie bepaald uit 
gegevens van de dieselprijs van de afgelopen tien jaar. De gemiddelde afwijking over 
tien jaar is bepaald op 41 %, € O, 1727

. 

In bijlage 6 is voor alle kosten de schatting gegeven en ook een schatting voor de 
standaarddeviatie. De standaarddeviatie van de inputvariabelen resulteert in een 
standaarddeviatie in de jaarlijkse cashflows. Voor een capaciteit van 2 productielijnen is de 
jaarlijkse netto cashflow € 1.071 . 762. De standaarddeviatie in deze netto cashflow is groot, 
€ 1.084.307; 101 %. 
Voor iedere waarde van de netto cashflow kan de bijbehorende IIR worden bepaald. Zo kan 
er m.b.v. de onzekerheidsmarge in de cashflows een onzekerheidsmarge voor de IRR worden 
verkregen, zoals in tabel 9 is weergegeven. De marge is gekozen als het gebied dat zich 
bevindt tussen de verwachting min de standaarddeviatie en de verwachting plus de 
standaarddeviatie (cr) . Hierbij moet worden opgemerkt dat de waarde van een maal cr een 
relatief smalle onzekerheidsmarge geeft. Ter vergelijking, bij een normale verdeling ligt 68% 
van de waarden binnen +cr en -cr, 95% van de waarden binnen +2cr en -2cr en 99, 7% tussen 
+3cr en -3cr. Een marge van 2cr zou echter als ondergrens geen reele getallen opleveren en 
geeft dus weinig extra informatie. Het is niet te bepalen of de cashflows inderdaad een 
normale verdeling hebben, maar er zijn wel aanwijzingen die in deze richting wijzen28

. Het 
percentage van 68% binnen de onzekerheidsmarge kan worden beschouwd als een indicatie, 
met bijbehoren de onder- en overschrijdingskans van 16%29

. 

Aantal lijnen 2 3 4 5 6 7 8 
Bovengrens IRR bij +a 27,2 31,3 33,4 34,8 35,7 36,4 36,9 
IRRin% 8,8 13,0 15,1 16,4 17,3 17,9 18,4 
Ondergrens IRR bii -cr n.r. n.r. -16,6 -13,5 -11 ,7 -10,6 -9,7 
Tabet 9: Verwachte waarde en marge /RR bij verschillende capaciteiten. De indicatie n.r. 
betekent dat de /RR geen reele waarde heeft. De netto cashflow is dan negatief, wat een 
oneindig /age /RR op/evert. Een negatieve waarde voor de /RR houdt in dat de installatie in de 
studieperiode van 10 jaar niet wordt terugverdiend. 

In tabel 9 is te zien dat de verwachte waarde van de IIR gestaag toeneemt met grotere 
capaciteit. Bij een capaciteit van 2 productielijnen wordt de gewenste waarde, 9%, al bijna 
gehaald en met 8 lijnen wordt zelfs de dubbele waarde gehaald. Het risico dat deze IRR niet 
wordt gehaald, of zelfs een negatieve IRR, is aanzienlijk. Bij iedere capaciteit valt, zelfs bij 
deze relatief smalle onzekerheidsmarge, een mogelijk negatieve IRR binnen de marge. 

Gevoeligheidsanalyse (b) 
In de gevoeligheidsanalyse wordt de bijdrage van de verschillende input variabelen aan de 
totale onzekerheid bepaald . Er wordt gekeken wat de onzekerheid zou zijn in het project als 
slechts een factor variabel zou zijn en de rest constant. 
Bij de analytische bepaling van de kansverdeling van de IRR is de bijdrage aan de 
onzekerheid van de verschillende categorieen van kosten al berekend. Deze zijn in tabel 10 
weergegeven. 

27 Voor de berekening zie bijlage 8 
28 De centrale limietstelling stelt dat als een verdeling is opgebouwd uit een groat aantal verschillende 
verdelingen deze te benaderen is met de normale verdeling [Sullivan 2006] . De belangrijkste variabele, 
de prijs van diesel, wordt, net als aandelenkoersen, benaderd door het 'random walk' model. Het 
"option pricing model" van Johnson en Scholes (1973) is het meest bekende voorbeeld hiervan. Dit 
model stelt dat de willekeurigheid (bij aandelen) zich gedraagt volgens een Wiener proces, wat een 
verwachting geeft volgens de normale verdeling . 
29 (100% -68%)/2 = 16% 
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Soort kosten Verwachte waarde St.dev. in% St.dev. in€ 
1. lnvesteringskosten 6.200.000 10% 620.000 
2. Arbeidskosten 474.000 24% 112.500 
3. Materiaalkosten 114.219 147% 168.546 
4. Onderhoudskosten 310.000 20% 62.000 
5. Overhead 62.000 50% 31 .000 
6. Logistiek 157.866 13% 20.000 
7. Afvalkosten 64.600 50% 32.980 
9. Opbrengsten 2.293.491 45% 1.062.245 
Netto cash flow 1.071.762 101% 1.084.30730 

Tabe/ 10: Verwachte waarde en standaarddeviatie cashflows 

De verwachte waarde geeft inzicht in het relatieve aandeel van bepaalde kosten soort, en 
hiermee in de gevoeligheid van het model voor veranderingen in deze kosten. De 
standaarddeviatie geeft inzicht in de geschatte onzekerheid in deze kosten soort. Door het 
vermenigvuldigen van deze twee kolommen (laatste kolom) wordt de absolute bijdrage aan de 
onzekerheid van de variabelen weergegeven. 

Uit de tabel blijkt dat de onzekerheid in de opbrengst verreweg de grootste impact heeft op de 
kosten . De onzekerheid in de investeringskosten is weliswaar behoorlijk groot, maar dit is een 
eenmalig bedrag, de andere bedragen zijn jaarlijks. 
De onzekerheid in de opbrengst bestaat voor een gedeelte uit onzekerheid in de productie en 
voor een gedeelte uit onzekerheid in de diesel prijs. De grootste bron van onzekerheid in 
materiaalkosten is de prijs van kunststofafval. Hiermee zijn de belangrijkste bronnen van 
onzekerheid ge"fdentificeerd. In vergelijking: een stijging van de dieselprijs met€ 0,05 betekent 
hetzelfde als een daling van de kunststof prijs met € 37 of een stijging van het percentage 
diesel t.o.v. input met 12,5%. De bijdrage aan de totale onzekerheid, uitgedrukt in percentage 
van de onzekerheid in netto cashflow, is als volgt: 

• De prijs van kunststofafval (16%) 
• De daadwerkelijke hoeveelheid diesel die wordt geproduceerd uit 1 ton kunststof afval 

(39%) 
• De prijs van diesel (89%)31 

In figuur 10 is de waarde van de IIR uitgezet tegen de waarde van de belangrijkste onzekere 
variabele, de dieselprijs. 

30 Dit getal is berekend volgens de rekenregels als beschreven in Sullivan (2006) : de wortel van de som 
van de kwadraten van de afzonderlijke standaardeviaties. 
31 De bijdragen in onzekerheid in de verschillende catr~orien zijn bijelkaar meer dan honderd procent, 
omdat de hierboven genoemde rekenregel geldt. ((89 + 392 + 162)°5 = 99,5) 
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IRR als functie van dieselprijs 
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Figuur 10: Gevoeligheid /RR voor de dieselprijs bij capaciteit 2 productielijnen 

In figuur 10 is te zien dat de IRR negatief wordt bij een dieselprijs van rond de €0,32. Rond de 
huidige prijs van €0,40 is verband bij benadering lineair, een verhoging van de prijs van €0.01 
levert een stijging van de IRR met 1 %. 

Risicobeheersing (c) 
Methoden van risicobeheersing kunnen worden onderverdeeld in vier strategieen [Asseldonk 
2002]: 

• Vermijdingsstrategie, bijvoorbeeld alleen produceren voor zekere vraag 
• Contracting-strategie, risico's afdekken m.b.v. contracten 
• Onzekerheidsreductie, meer informatie verzamelen over de toekomst 
• Compensatie-strategie, maatregelen in investeringsplan om in te spelen op 

toekomstige schommelingen in bepaalde variabelen 
Deze maatregelen kunnen zowel statisch zijn (van tevoren bepaald) als flexibel (aan te 
passen aan verandering in de toekomst). De laatste twee strategieen worden beschouwd als 
flexibel. 

De mogelijkheden voor toepassing van bovenstaande strategieen zijn: 

• 

• 

• 

Prijs kunststofafval; er kan voor worden gekozen om alleen het huidige eigen materiaal 
te gebruiken (vermijdingsstrategie). Als er nieuwe stromen worden aangetrokken 
kunnen deze voor een langere periode (bij voorkeur 10 jaar) contractueel vast gelegd 
worden, met een vaste prijs (contracting-strategie). 
lnvesteringskosten; door gedetailleerder met name de infrastructurele kosten in kaart 
te brengen, kan de onzekerheid in het investeringsbedrag worden teruggebracht 
(onzekerheidsreductie). Ook kan er een vaste prijs worden afgesproken met de 
leveranciers en aannemers (contracting-strategie). 
Technische prestatie plant; door een langdurige proef te doen met het eigen materiaal 
op de proefinstallatie van Clyvia, kan een beter inzicht worden gekregen in de 
energetische prestatie van de installatie, de emissies en de ratio vast-vloeibaar-gas 
(onzekerheidsreductie) . Voor dit doel kan zelf ook een kleine proefinstallatie worden 
aangeschaft (onzekerheidsreductie), die eventueel later kan worden uitgebreid. 
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• Prijs diesel; eventueel kan de diesel verkocht warden aan een derde partij die een vast 
bedrag betaalt voor de diesel, of kan er een financiele constructie warden bedacht om 
een vaste prijs te krijgen voor de diesel. Dit gebeurt oak op de beurs, de prijs die 
betaald wordt voor een levering diesel in de toekomst wordt uitgedrukt in futures
prijzen. Oak kan intern warden afgesproken dat de interne afnemers van diesel een 
vast bedrag betalen voor hun diesel. Dit laatste heeft als voordeel dat er geen extra 
risicopremie betaald hoeft te warden en er geen extra transport hoeft plaats te vinden . 

Welke maatregelen moeten warden toegepast hangt enerzijds af van de reductie in 
onzekerheid die wordt bewerkstelligd en anderzijds de moeite (en geld) die het kost om de ze 
uit te voeren . 
De meest effectieve middelen zijn: 

• Intern, of via handel in futures, de prijs van de diesel vastleggen voor 10 jaar. 
• De prijs voor kunststofafval contractueel vastleggen 
• Een grootschalige proef laten doen met het eigen materiaal in de installatie van Clyvia 
• Een proef installatie kopen en testen voor bepaling technische prestatie 

De maatregelen met minste inspanning zijn: 
• De uitkomst afwachten van de subsidie aanvraag van EIA, MIA en VAMIL. 
• In januari Europese subsidie of EOS Demo/UKR aanvragen 
• Een nauwkeuriger schatting maken van de infrastructurele kosten en 

personeelskosten 
• Aanvragen details offerte voor vestiging op site Chemelot inclusief geschatte kosten 

voor opstart 

5.4.4 Conclusie economisch model 
De verwachte economische prestatie, uitgedrukt in de IRR, is geed. Bij een installatie van 2 
lijnen is deze zo geed als gelijk aan het gewenste rendement van 9% en bij een grotere 
capaciteit stijgt deze, zelfs tot 18% bij 8 parallelle lijnen. Echter de onzekerheid in de 
economische prestatie is zeer groat. In alle gevallen blijft er een grate kans dat de IRR kleiner 
is dan 0. De belangrijkste veroorzakers van deze onzekerheid zijn: de prijs van kunststofafval, 
de daadwerkelijke hoeveelheid diesel die wordt geproduceerd uit 1 ton kunststof afval en de 
prijs van diesel. Er zijn verschillende maatregelen die de onzekerheid kunnen terugdringen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In het verslag zijn de verschillende deelvragen behandeld en zijn er conclusies getrokken 
m.b.t. deze deelvragen. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van deze conclusies en 
wordt een conclusie getrokken m.b.t. de hoofdvraag. Ook worden aanbevelingen gedaan, 
enerzijds concreet voor VG, anderzijds voor verder onderzoek. De conclusies worden per 
onderzoeks(deel)vraag behandeld. 

6.1 Conclusies deelvragen 

1. Welke stromen kunststofafval zijn geschikt voor thermisch kraken en in welke 
hoeveelheden zijn deze beschikbaar in Nederland en Belgie en bij Van Gansewinkel 
en Ravago? 

De meeste soorten kunststofafval zijn geschikt voor thermisch kraken. De volgende 
stoffen kunnen echter een probleem zijn: PVC, PET, PUR en brandvertragers. Als het 
kunststofafval homogeen van samenstelling is, is het geschikt voor materiaal recycling 
en daarmee te hoogwaardig voor thermisch kraken. Van het kunststofafval dat wel 
geschikt is voor thermisch kraken heeft Ravago 5-10 kt/j en VG minder dan 1 kt/j . VG 
heeft wel materiaal dat eventueel geschikt te maken is voor thermisch kraken; de 
Papier Plastic Fractie (PPF) van de verschillende sorteerlijnen kan verder worden 
nagescheiden. Deze fractie heeft een potentieel van 20 kt/j . 
In Nederland en Belgie is het grootste gedeelte van het kunststofafval dat apart wordt 
ingezameld te hoogwaardig voor thermisch kraken . Er is in beide landen wel een groot 
potentieel aan kunststofafval dat kan worden verkregen door nascheiding uit 
bedrijfsafval en huisafval. 

2. Is het thermisch kraken van kunststofafval wenselijk t. o. v. alternatieve technieken voor 
de eindverwerking van deze afvalstromen? 

Thermisch kraken is veelbelovend in vergelijking met de huidige gebruikte technieken, 
maar andere nieuwe technieken scoren op sommige vlakken beter. De energetische 
prestatie van thermisch kraken, gemeten in 'equivalent fossiele brandstof' , is 
gemiddeld. Thermisch kraken scoort beter dan de AVI en wervelbed verbranding , 
maar slechter dan vergassen en mee/bijstook in een energie centrale of cementoven. 
Thermisch kraken levert in vergelijking tot andere thermische verwerkingstechnieken 
de hoogste toegevoegde waarde per ton afval. De investeringskosten en operationele 
kosten zijn fors hoger, maar er blijft een grote marge tussen kosten en opbrengsten. 
Thermisch kraken is het minst volwassen van alle verwerkingstechnologieen. 

3. Wat is de geprefereerde leverancier van de instal/atie voor thermisch kraken? 

De prestaties op technische en economische criteria van de verschillende leveranciers 
zijn nog erg onzeker. De verschillen lijken niet significant t.o.v. de onzekerheid. Het 
enige criterium wat duidelijk verschilt tussen de leveranciers is de betrouwbaarheid 
van de technologie en leverancier. Het bedrijf met de beste score op de 
betrouwbaarheid, Clyvia Technology GmbH, is de uiteindelijke geprefereerde 
leverancier. 

4. Gegeven de beste combinatie van stromen en technologie, welke aspecten zijn van 
belang voor het maken van de investeringsbeslissing? 
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De volgende aspecten zijn ge"identificeerd, op drie niveaus en op basis van de 
genoemde literatuur: 

• 

• 

• 

• 

Micro niveau; Waardeketen van Porter (1985) . 
Aspecten : in- en uitgaande logistiek, productie, verkoop, technologie, 
infrastructu ur/organ isatie/verwervi ng. 
Meso niveau; Vijfkrachten model van Porter (1980) . 
Aspecten: concurrenten, afnemers, leveranciers, potentiele toetreders, 
potentiele substituten. 
Macro niveau; Omgevingsanalyse van Johnson en Scholes (1990) . 
Aspecten: technologie, politiek, economie. 
De economische prestatie van de investering, behandeld in een stappenplan . 

5. Is het, rekening houdend met deze aspecten, een wense/ijke investering? 

De volgende conclusies kunnen worden getrokken m.b.t. de verschillende aspecten: 
• 

• 

• 

Op micro niveau: De schaal en de mate van het gebruik van het 
geproduceerde gas zijn de belangrijkste kosten drijvers van het bedrijfsproces 
Op meso niveau: De onderhandelingmacht in de bedrijfstak zal in de toekomst 
waarschijnlijk liggen bij de ontdoeners van kunststofafval. De leveranciers van 
installaties zullen waarschijnlijk steeds minder macht krijgen . Het belangrijkste 
gevaar van nieuwe toetreding is voorwaartse integratie van leveranciers van 
installaties en achterwaartse integratie van ontdoeners van kunststofafval. De 
prijs van kunststofafval zal in het begin bepaald worden door de belangrijkste 
substituut producten, integraal verbranden in een AVI en meestoken in een 
elektriciteitscentrale of cementoven. 
Op macro niveau: 

o Politiek/juridisch: De ontwikkeling van de wetgeving heeft een 
belangrijke invloed op de eisen waaraan de installatie moet voldoen, 
met name op het gebied van emissies. Verder zijn er verschillende 
mogelijkheden voor subsidie die kunnen oplopen tot 40% van de 
investering. 

o Economisch: De ontwikkeling van de dieselprijs is zeer afhankelijk van 
de ontwikkeling van de olieprijs. Deze prijs is moeilijk te voorspellen en 
heel afhankelijk van ander macro factoren zeals de groei van de 
economie, maar ook politieke spanningen en speculatie. 

o Technologisch: De ontwikkeling van de technologie voor thermisch 
kraken en andere verwerkingstechnieken is nog in volle gang en heeft 
een impact op de toekomstige marktsituatie. De ontwikkeling van 
nascheidingstechnologie kan er voor zorgen dat in de toekomst meer 
gemengd kunststofafval vrijkomt. 

De volgende conclusies kunnen worden getrokken m.b.t. de economische prestatie: 
• 

• 

• 

De verwachte economische prestatie, uitgedrukt in de IRR bij een 
studieperiode van 10 jaar, is goed. Bij een installatie van 2 lijnen is deze al 
gelijk aan het gewenste rendement, de WACC, van 9%. Bij een grotere 
capaciteit stijgt de IRR, tot 18% bij 8 parallelle lijnen. 
De onzekerheid in de economische prestatie is zeer groot. De 
standaardafwijking van de netto cashflow is ongeveer net zo groot als de 
geschatte waarde van de cashflow. Hierdoor blijft er zelfs bij een grote 
capaciteit een grote kans dat de IRR zwaar negatief wordt. De belangrijkste 
veroorzakers van deze onzekerheid zijn: de prijs van kunststofafval , de 
daadwerkelijke hoeveelheid diesel die wordt geproduceerd uit 1 ton 
kunststofafval en de prijs van diesel. 
Er zijn verschillende maatregelen die de onzekerheid kunnen terugdringen . 
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6.2 Conclusie hoofdvraag 

Is het voor Van Gansewinkel wenselijk om stromen kunststofafval tot diesel te verwerken 
d.m. v. de aanschaf van een installatie voor thermisch kraken? 

Het thermisch kraken van kunststof afval is een veel belovende techniek, zowel op technisch, 
economisch als energetisch vlak. Er is nog te veel onzekerheid in de economische prestatie 
om nu de investeringsbeslissing te kunnen nemen. Wei zijn er verschillende mogelijkheden 
om de onzekerheid terug te dringen en zo de investering in de toekomst mogelijk te maken. 

6.3 Aanbevelingen 

Concrete stappen voor VG 
De stappen die worden gezet in de financiele analyse kunnen in een aantal ronden worden 
herhaald, tot uiteindelijk een beslissing wordt genomen over de investering. VG wordt 
aangeraden dit stappenplan te gebruiken indien men de mogelijkheden verder wil 
onderzoeken. Het stappenplan luidt als volgt: 

1. Bepalen economische prestatie; prestatie voldoende➔ investeren, prestatie 
onvoldoende ➔ stap 2 

2. Bepalen bronnen van onzekerheid; ➔ stap 3 
3. Bepalen mogelijkheden onzekerheidsreductie; effectieve maatregelen voorhanden➔ 

stap 4, effectieve maatregelen niet voorhanden➔ niet investeren 
4. toepassen maatregel ➔ stap 1 

Om de investering een acceptabel risico te geven moet hoe dan ook de prijs voor de diesel 
worden vastgelegd. Voor het voortzetten van het project is dus van belang om na te gaan of 
het wenselijk is om, hetzij intern of extern, de dieselprijs vast te leggen. 

In het verslag is al gesuggereerd dat het risico van de investering wellicht buiten het 
risicoprofiel van VG ligt. Over het algemeen geldt in de financiele wereld de regel dat bij een 
groter risico (een grotere cr van de verwachte opbrengst) en hoger rendement wordt geeist. 
lndien VG graag wil innoveren en hierbij ook risicovollere projecten wil ondersteunen, zal er 
nagedacht moeten worden over het beleid ten aanzien van risicovolle investeringen (een 
mogelijke hogere rendementseis) . 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Voor een betere waardering van de milieuprestatie van thermisch kraken t.o.v. andere 
technieken zou naast de energetische prestatie meer aandacht kunnen worden besteed aan 
het verschil in uitstoot van schadelijke stoffen van de verschillende technieken. 

In dit rapport is het 'equivalent fossiele brandstof' gebruikt als energetische maatstaf. Er is niet 
gekeken wat de prestatie zou zijn bij andere maatstaven. Een uitgebreidere analyse met 
scores op verschillende energetische criteria zou het effect van verschillende 
benaderingswijzen op de energetische prestatie duidelijk kunnen maken. 

In deze studie is een raamwerk ontwikkeld voor het ondersteunen van de 
investeringsbeslissing. Middels een toetsing op meerdere "case studies" zou de algemene 
toepasbaarheid van het raamwerk kunnen worden bepaald. 
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Begrippen, afkortingen en eenheden 

Toevoegingen 
k = kilo 
M = Mega 
G = Giga 
T = Terra 
e = elektrisch 

Basis eenheden 
J = Joule 
j = jaar 
d = dag 
u = uur 
s = seconde 
kg = kilogram 
m = meter 

Overige termen 
1 t = 1 ton 
1 W = 1 Watt 

= eenheid maal 1000 
= eenheid maal 1000.000 
= eenheid maal 1000.000.000 
= eenheid maal 1000.000.000.000 

= 1.000 kg 
= 1 J/s 

1 kWh = 1 Kilowattuur = 3,6 MJ 
1 I = 1 liter = 0 001 m3 

' 

Afkortingen 
ABS 
AMvB 
APME 
AVI 
HHA 
PE 
PET 
pp 
PPF 
PUR 
PVC 
RDF 

Acrylonitrilbutadieenstyreen 
Algemene maatregel van Bestuur 
Association of Plastics Manufacturers Europe 
Afvalverbrandingsinstallatie 
Huishoudelijk afval 
Polyetheen 
Polyetheentereftalaat 
Polypropeen 
Papier-plastic fractie 
Polyurethaan 
Polyvinylchloride 
Refuse Direved Fuel 
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Bijlage 1: Beschrijving leveranciers 

In paragraaf 3.3.2 van het rapport is een zeer beknopte beschrijving van de verschillende 
leveranciers gegeven. In deze bijlage wordt een uitgebreidere beschrijving gegeven. Tevens 
wordt een lijst gegevens met bedrijven welke wegens gebrek aan betrouwbare informatie niet 
verder zijn onderzocht. 

Beschrijving leveranciers 

Ozmotech Thermofuel™ 
Dit Australische bedrijf heft sinds 1996 een demonstratie fabriek in Fujioka City, Japan. Het is 
gebaseerd op een Japans patent ontwikkeld door Masataka-Tsukada32. In 2002 en 2003 
werden de eerste twee commerciele installaties gebouwd in Japan tot een totaal van 8. Dit 
proces is verder doorontwikkeld en in Februari 2006 zijn de rechten voor het bouwen van 
installaties in Europa voor een bedrag van € 118 min. verkocht aan de firma Envosmart. Deze 
firma wil een drie a viertal installaties bouwen in Nederland en een totaal van 43 in Europa. In 
Duitsland zijn plannen voor een zesvoudige lijn in een vergevorderd stadium. 

Proces 
Het plastic wordt eerst verwarmd tot het smelt en dan in de reactor gebracht. Hier wordt het 
plastic verhit tot 370-425 C ender toevoeging van N2 voor het uitbannen van zuurstof. In deze 
reactor wordt het plastic thermisch gekraakt en verdampt het. De reactor wordt continu 
geroerd voor evenwichtige warmteverdeling en de wand wordt continu geschraapt om koolstof 
aanslag te verwijderen. Na de reactor passeert de stream de katalytische kamer. Hier wordt 
de stream langs metalen platen geleid die werken als katalysator en warden ketens langer 
dan C25 nag verder katalytisch gekraakt. Daarna wordt de stream gecondenseerd en de diesel 
afgescheiden van de lichte fractie gas die is ontstaan. Dit gas kan eventueel warden gebruikt 
om mee te stoken in het kraakfornuis. De katalytische metalen platen warden niet verbruikt, 
maar moeten wel om het half jaar warden schoon gemaakt om een teerachtige aanslag te 
verwijderen. 

Diesel 
De diesel is van zeer goede kwaliteit. Met name het zwavelgehalte is een aantal malen lager 
dan in normale diesel. De NOx uitstoot is lager bij lage belasting van de motor maar iets hoger 
bij zware belasting. De diesel voldoet een de Europese norm. Als er echter nagescheiden 
afval wordt gebruikt kan er meer zwavel in het eindproduct terecht komen. 

Input 
De materialen die het meest gewenst zijn als input zijn PE en PP. PS is oak geed maar tot 
20% toelaatbaar. PET en Nylon zijn toegestaan tot 5% en PVC, ABS en PUR moeten warden 
vermeden tot een maximale toelaatbaarheid van 1 %. Vervuiling in de vorm van ander afval 
(zand, hout, papier) is toelaatbaar tot 10%. De stream meet geleverd warden in 'flakes' van 
12-15 mm. 

Materiaal balans 
Er wordt geadverteerd met een omzetting van 930 liter per ton. Bij een dichtheid van 0.82kg/l 
voor diesel, betekent dit een percentage van 76% (van de plastic fractie) . Het due dilligence 
rapport [Cockshott 2005] zegt 870 liter diesel en 7% lichte olie. De gasfractie behaald 12% en 
vaste stof 3%. De koolstof fractie wordt continu van de wand geschraapt en verlaat de reactor 
aan de onderkant en komt vrij in de vorm van een zwart poeder. De koolstoffractie bindt zware 
metalen zodat het gewoon gestort kan warden. Verder ontstaat er nag 0, 7% ammoniak 

32 Patent van Ozmotech (WO 2002/061015) 

67 



houdend water en 0,3% afval water van de scrubber. De capaciteit van 1 lijn is 7kt/j. Er 
kunnen meerder lijnen parallel worden geschakeld wat aanzienlijke synergie oplevert in 
infrastructuur als opslagtanks, fundering en hal. 

Externe energiebehoeff e 
De hoeveelheid aardgas, die voor de brander benodigd is, bedraagt 1791 kg/dag voor een 
10t/d plant; dit betekent 8 GJ/t (bron FAQ). Cockshott (2005) geeft een verbruik van gas van 
127 GJ/dag voor een 20 t/d plant; 6,35 GJ/ton. Benodigde elektriciteit is 5.150 kWh/ dag; 257 
kWh per ton; 0,92 GJ/ton. Als dit verwerkt wordt in het energetisch rendement dan loopt dit 
terug naar 0.64. Het is dus erg belangrijk om het productgas in te zetten in het fornuis. 

Hulpstoffen 
Per dag wordt 6.8 m3 stikstof (N2) verbruikt voor een platn van 1 0t/d. In de zomer is 500 liter 
koelwater per ton plastic nodig in de winter 200. 

Betrouwbaarheid techno/ogie 
Er is sinds 10 jaar een proef installatie en sinds enkele jaren zijn er meerdere commerciele 
installaties. De inputstromen van VG en Ravago zijn neg niet getest op deze installaties. De 
stroom van Ravago komt wel behoorlijk overeen met die van bestaande fabrieken. Er is een 
due diligence rapport geschreven door Cockshott Consulting Engineers Pty Ltd in opdracht 
van een klant, Axiom Energy Ltd, op basis van informatie van Ozmotech [Cockshott, 2005]. 
Voor de chemische analyse is een 9 uur lange testrun gedaan met schoon PP en PE op de 
fabriek in Nakimoto Japan in bijzijn van Cockshott. Het rapport verklaart dat de opgegeven 
informatie van Ozmotech klopt. De grootste technische onzekerheid voor de kwaliteit van de 
diesel, wordt de kwaliteit van de inputstroom genoemd. Axiom heeft een installatie 
aangeschaft die momenteel (Juni 2006) wordt getest in Engeland. 
Het ontwikkelingsstadium van de installatiekan worden aangeduid als Demonstratiefase. 

Kosten 
De investeringskosten voor een installatievan 7 kt/j , bedragen 7 min, inclusief 2,4 min kosten 
voor gebouwen e.d. De installatie wordt bestuurd door 2 operators en een supervisor continu. 

Alphakat katalytische depolymerisatie 

Dit proces is ontwikkeld en meervoudig gepatenteerd door Dr. Christian Koch. Hij bouwt 
verder op patent EP 0 052 334 A2 van Prof. Dr. Tubingen. De patenten van Koch beschrijven 
verschillende verbeteringen aan het concept en zijn ontwikkeld in de periode 1998-200533

. 

Proces 
Het plastic wordt via de feeder (een soort trechter) voorverwarmd tot 250 C en in de installatie 
geleid. Hier komt het terecht in een bad van zware dragerolie met een temperatuur van 290-
350 (volgens folder. 300-400 volgens patent '05, reactie temp 390). De dragerolie zorgt voor 
een evenwichtige warmte overdracht. De katalysator, een aluminium silicaat (highly active Y 
sodium aluminosilicate zeolite catalyst) , wordt ook direct in poedervorm in de reactor 
gebracht. Deze werkt als een ionen wisselaar en kan zo chicer en halogenen aan zich binden. 
Door de katalysator worden op deze lage temperatuur de koolstofketens al gekraakt. Dit 
gebeurt onder een lichte onderdruk van 0, 1 bar. Door deze temperatuur en druk verdampen 
voornamelijk de koolwaterstoffen die voorkomen in diesel. De stroom die verdampt, wordt in 
een destillatiekolom gebracht en het topproduct gecondenseerd. In de condensator wordt ook 
eventueel aanwezig water verwijderd. De vaste fractie, in de vorm van een koolstofpasta, 
verzamelt zich ender in de reactor en wordt d.m.v. een schroeftransport uit de reactor 
verwijderd . 

33 Gevonden patenten DE 198 09 717 A 1 ('98-'99), DE 199 49 342 A 1 ('99-'01 ), DE 100 49 377 C2 
('00-'02) DE 103 56 245 A 1 ('03-'05) 
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De warmte wordt geproduceerd door een systeem van elektrische pompen, die aangedreven 
worden door een diesel aggregaat. In dit aggregaat wordt 10% van de geproduceerde diesel 
verbruikt. (en evt. ook het gas dat ontstaat maar dit wordt niet echt duidelijk). De uitlaatgassen 
van het aggregaat worden gebruikt voor de voorverwarming van het plastic en de dragerolie. 

Diesel 
De diesel is van goede kwaliteit. Het cetaangetal is hoger dan 56. Er zijn geen uitgebreide 
proeven mee gedaan. Voldoet volgens verkoop verdrag aan EU-norm 590. 

Input 
Alie organische materialen kunnen als input worden gebruikt; vetten, hout, dierlijk afval , 
rubber, plastic, oude olie. Anorganische componenten als zand, metaal en glas mogen niet 
voorkomen in de input omdat zij de pompen aantasten. Het materiaal heeft een korrelgrootte 
van maximaal 3mm en een maximaal vochtgehalte van 12%. PVC is ook toegestaan maar 
zorgt voor een groter verbruik van neutralisator. Verschillende input stromen geven wel 
uiteenlopende rendementen naar dieselproduct. 

Hulpstoffen 
Er wordt gemiddeld 1-1 ,5% van de input als katalysator verbruikt. Voor neutralisatie van 
chloor en fluor houdende stoffen wordt Kalk gebruikt. Ook wordt er met water gekoeld. 
Hoeveel wordt niet duidelijk. 

Materiaal balans 
Er wordt gesproken over 5% gas en 1 % vast residu en een omzetting van 80% van de 
energie van het input materiaal, in diesel. In hoeverre de 10% benodigd voor het aggregaat 
hierin zijn verwerkt is onduidelijk. Voor hoogcalorisch PPF fractie wordt 570 liter diesel per ton 
input gesteld34

. In de vaste koolstofpasta zit ook de verbruikte katalysator. Metalen en 
halogenen worden gebonden aan de koolstof en katalysator. 

Externe energiebehoefte 
De benodigde elektriciteit wordt geleverd door een 230 kW 'blokheizkraftwerk' (BHKW) voor 
een 500l/h installatie. Deze verbruikt 10% van de diesel, dit zou dus 50I/h zijn. Er van 
uitgaande dat dit nog niet is verwerkt in de diesel output komt dit op een energetisch 
rendement van 72%35

. 

Betrouwbaarheid technologie 
Sinds een jaar of tien staat er een werkende proefinstallatie in Magdenburg. Deze 
proefinstallatieheeft echter nog een zeer kleine capaciteit. Het is niet bekend dat er ook getest 
is met vuile plastic stromen. Er staat in Mexico een commerciele installatie die werkt op afval 
olie. Hierover is echter weinig bekend. In Nederland zijn er mensen bezig om de verkoop 
rechten te verwerven en een demonstratie installatie te bouwen. Deze beweren ook dat er al 
een tiental orders in de portefeuille zitten voor o.a. Turkije. Er is nog geen externe due 
diligence gedaan. Het is onbekend of er een gedetailleerd engineering plan beschikbaar is. 
Het ontwikkelingsstadium van de techniek kan worden aangeduid als pilotfase. 

Kosten 
De investeringskosten bedragen € 4 min. voor een installatie van 500l/u en € 9,5 min. voor 
een installatie van 2000l/u ; respectievelijk 4 en 16 kt/j . Dit is exclusief gebouwen, fundament, 
energie aansluitingen ed. 

34 Dit komt neer op een rendement van 570 1/t * 0.000845 UI = 0.48 
35 80% * 0.9 = 72% 
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Ecocycler 
Dit proces is ontwikkeld en meervoudig gepatenteerd36 door Dr. Zadgaonkar, hoofd van de 
afdeling toegepaste chemie aan het Raisoni College of Engineering in Nagpur, India. Het 
proces en de installatie worden 'Ecocylcer' genoemd. Het project heeft de medewerking van 
het 'State Government agency: Maharashtra Energy Development Agency'. 

Proces 
De gemengde plasticstroom kan in verkleinde vorm automatisch worden toegevoerd aan de 
Ecocycler. In de feeder wordt het plastic alvast voorverwarmd tot 160C. Daarna komt het 
plastic in de smelter. Hier blijven anorganische materialen als metaal, zand en glas op de 
bodem achter. Daarna komt de stroom in de dechloreerkamer, waar m.b.v een katalysator het 
chloor wordt verwijderd. Het plastic wordt dan in de reactor geleid. Hier wordt ender een 
temperatuur van 300°-350°C in aanwezigheid van kool , katalysator en calciumhydroxide (voor 
verdere chloorverwijdering) , gekraakt. De warmte wordt afgegeven in afzonderlijk te 
controleren 'heating zones'. De condenseerbare fractie worden opgevangen en het 
oncondenseerbare gas kan gebruikt worden voor de benodigde warmte. De vloeibare fractie 
wordt daarna gescheiden in een destillatiekolom. 

Diesel 
De samenstelling van het vloeibare product is als volgt. 
1 UptoC10 61 .0% 
2 C10 to C13 2.4 % 
3 C13 to C16 8.5 % 
4 C16 to C20 4.1 % 
5 C20 to C23 7.6 % 
6 C23 to C30 16.4 % 
De leverancier vermeld een succesvolle test van het vloeibare product (input onbekend) op 
een brommer. De uitstoot bij verbranding laat hetzelfde effect zien als bij Ozmotech; bij lage 
belasting minder uitstoot CO dan gewone diesel, bij hoge belasting meer. 

Input 
Alie soorten afval plastic kunnen gebruikt worden. Ook PVC en PET zijn toegestaan maar 
leveren minder vloeibare fractie (bij alleen PET of PVC, ongeveer 50%) 

Hulpstoffen 
Er wordt katalysator gebruikt calciumhydroxide en koelwater. De hoeveelheden zijn niet 
bekend. 

Materiaal balans 
Er wordt een output stroom gegeven van 10-20% gas, 60-80% vloeibaar, 7-20% vast 
materiaal. 

Externe energiebehoefte 
Het systeem gebruikt 200Kw elektriciteit bij een capaciteit van 25.000 I/dag. Het 
geproduceerde gas kan hiervoor gebruikt worden . 

Betrouwbaarheid technologie 
Er is een proefinstallatie waarop verschillende tests zijn gedaan. Ook zou er sinds februari 
2005 een commerciele plant staan in Nagpur die momenteel wordt uitgebreid. Waarschijnlijk 
is dit de aangepaste pilotplant. De lndiase overheid steunt het project. Er is zover bekend niet 
getest door externe partijen. De technologie heeft wel een bedrijf dat fungeert als 

36 (WO 2005/094990) en (WO 2002/061015) 

70 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

verkooporganisatie in Nederland: Hebe FTE bv. Dit lijkt een soort eenmansbedrijf en maakt op 
de website neg melding van het Ozmotech proces. 
Het ontwikkelingsstadium van de plant kan worden aangeduid als prototypefase. 

Kosten 
lnvesteringskosten bedragen € 5 min. exclusief 400.000 geschat voor grond en gebouw voor 
een capaciteit van 8,7 kUj. Volgens de folder zijn er slechts 2 personen per shift nodig. De 
onderhoudskosten zouden 4% van de investering op jaarbasis bedragen . Uit de finance sheet 
valt te halen dat naast de aanschaf ook neg € 0,07 per kg verwerkt product aan royalty's meet 
worden betaald. 

Clyvia Technology GmbH 
Het bedrijf Clyvia Technology GmbH is een 100% dochter van Clyvia Inc. In Nevada U.S.A. 
De oprichters zijn Dieter Wagels en Dr. Manfred Sappok. 

Proces 
Oude olie en kunststof afval wort eerst voorverhit tot 250 C. Dan komt het in een reactor waar 
het verder wordt verhit tot 390 C. Bij deze temperatuur verdampen de gekraakte 
koolwaterstofketens in de range van diesel. Deze damp wordt eerst opgevangen in een 
'safety vessel ' om eventuele verontreinigingen eruit te halen. Daarna wordt de damp 
gescheiden in een destillatiekolom en gecondenseerd. De reactor wordt verhit door een 
brander en er is een speciaal ontwikkelde en als patent ingediende "scraper" die de 
koolstofaanslag van de wand afkrabt. 

Diesel 
Afhankelijk van het zwavelgehalte in de kunststof wordt er in de proefinstallatiediesel of 
stookolie geproduceerd . 

Input 
Kunststoffen en oude olie. 

Hulpstoffen 
Er wordt gezegd dat laboratoriumproeven uitwijzen dat een katalysator geen invloed heeft op 
het proces. Er wordt dus geen katalysator gebruikt. Wei wordt er calciumhydroxide 
toegevoegd voor het neutraliseren van chicer. 

Materiaal balans 
Diesel 95% gas 5%. Capaciteit is 500I/h ; ongeveer 3,5 kt/j. 

Externe energiebehoefte 
Benodigde stroom is 400 MWh per jaar; 50 kW. Voor verhitting kan het productgas worden 
gebruikt 

Betrouwbaarheid technologie 
De verschafte informatie is gebaseerd op laboratorium proeven. Men is net klaar met het 
bouwen van een pilot installatie die rend juni 2006 in bedrijf is genomen. Er zouden 
verschillende zeer ge·interesseerde partijen zijn, die ook zijn uitgenodigd bij het openen van 
de pilotplant. Er worden verschillende patenten geclaimd maar die zijn neg niet allemaal 
gehonoreerd37

. In juni 2006 is er een patent te zijn gehonoreerd m.b.t. de schraper van de 
reactor. Het ontwikkelingsstadium van de plant kan worden aangeduid als prototypefase. 

37 De patenten die aangemeld zijn , maar nog niet gehonoreerd zijn DE 19708384, definitief niet 
gehonoreerd DE 19837276 en DE 19837277 
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Kosten 
lnvestering is €2,6 min. inclusief €300.000 voor de schredder, exclusief gebouwen ed. voor 
een capaciteit van 500I/h; 4 kt/j. Onderhoud wordt geschat op 2% van de investering. 
Personeel behoefte is 8 fte operator en 0,3 fte supervisor. 

Nanokat 
Het bedrijf Nanokat technologies borduurt voort op de uitvinding van Koch. Volgens directeur 
Heinz Bruemmer heeft het proces van Alphakat veel problemen; de pompen kunnen alleen 
een korrelgrootte van 1 mm aan en vallen vaak uit door cavitatie. Ook is er veel meer 
katalysator nodig en zijn er nog eens extra kosten van € 2 min. voor het bouwen van de 
fabriek. 

Proces 
Het is gebaseerd op de vinding van Koch, maar er zijn een aantal grote aanpassingen. Eerst 
wordt het afval gemengd met katalysator en voorverwarmt tot 120 C. In plaats van heet 
dragerolie, wordt de massa verhit door magnetron golven. De zuurstof wordt afgedreven door 
stikstof. Bij 270 C kraakt het plastic en verdampt de dieselfractie, die door een destillatiekolom 
wordt geleid en gecondenseerd. De elektriciteit wordt weer geleverd door een BHKW. 

Diesel 
Er wordt een product geproduceerd dat net iets lichter is als diesel, maar wel voldoet aan EN 
590 norm. 

Input 
Kunststoffen oude olie en alle soorten biomassa, verkleind in schijven van 3mm. 

Hulpstoffen 
Een katalysator gelijkend op het Alphakat proces. 

Materiaal balans 
75-80 % van het inputmateriaal wordt omgezet in diesel. 

Externe energiebehoefte 
De microgolf generatoren gebruiken 400KW bij een productie van 1250 liter per uur. Dit is 
0.035 deel van de energie inhoud38

. Energetisch rendement is dan bij 70% omzetting 67%39
. 

Betrouwbaarheid technologie 
Er zou rond Juni 2006 een proefinstallatieklaar zijn. Voor zover bekend is het nog niet 
gepatenteerd, maar is wel duidelijk dat wordt voort geborduurd op hetzelfde, (reeds verjaarde) 
patent als de basis van Alphakat. 

Kosten 
Er worden nog geen prijzen genoemd. Productie kosten worden geschat op 30-50ct/l. 

38 1250I/u*1 /3600u/s*40000*0,82 kJ/I= 11388 kW; 400/11388= 0.0351 
39 70%*(1-0.035)=67% 
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Leveranciers niet geselecteerd voor verder uitwerking 

De volgende leveranciers zijn niet verder onderzocht omdat niet voldoende informatie ken 
worden verkregen: 

• Korunar 
• T-technology 
• Royce 
• Gossler 
• World changing technologies 
• Folin Technologies 
• Smuda 
• Magoi International 
• Reentech 
• NRG700 

www.korunar.de 
www.tokartz.pl 
www.roycobeijing .com 
www.gossler.de 
www.globalfinest.com 
folin@maxis.net. my 
website onbekend 
www.magoi.de 
www.reentech.co.kr 
www.nrg700.de 
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Bijlage 2: Opbouw en verloop dieselprijs 

In onderstaande figuur is de prijsopbouw van diesel, benzine en LPG, per november 2004 
weergegeven (bron: www.shell.com). 

[ct/liter] 

140 ----------------------------------------------------------------
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Benzine Diesel LPG 

□ Productprijs + diversen □ Accijnslheffingen □ Bl\/\/ 

Het onderste gedeelte, de productprijs, is de prijs waarmee wordt gerekend in het 
economische model. Het b.t.w. bedrag en de accijns zullen immers niet veranderen als zelf 
diesel geproduceerd wordt. 
Het verloop van de productprijs van diesel, de pompprijs gecorrigeerd voor b.t.w. , 
marketingmarge en accijns is hieronder weergegeven voor de periode van november 1996 tot 
november 2006. 

0+-----4------1---4------+-----1~---+-----+----f-----+-----' 

15-6-1994 28-10- 11-3-1997 24-7-1998 6- 12-1999 19-4-2001 1-9-2002 14-1 -2004 28-5- 2005 10-10-
1995 2006 
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Bijlage 3: Verloop prijs ruwe olie 

De schommeling in de dieselprijs wordt voornamelijk veroorzaakt door de schommeling van 
de grondstof voor diesel ; ruwe olie. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van de ruwe 
olieprijs weer, in $/vat, van 1978 tot november 2006 (bron www.oilnergy.com). 
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In de figuur is het grillige verloop van de olieprijs, in $/vat te zien. In de vroege jaren tachtig is 
er een hoog prijspijl geweest. In 1986 is deze weer gehalveerd en tot 1996 is dit gemiddelde 
prijspijl gehouden, wel met grote uitschieters. Vanaf 1997 is een erg grillig verloop te zien met 
na 2004 een zeer sterke stijging. 
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Bijlage 4: Processchema Clyvia 
Op basis van de verstrekte informatie van Clyvia en observatie tijdens een bezoek aan de proefinstallatie, is onderstaand processchema 
samengesteld. 

Condensator 

P-1 3 

Destillat ekolom 

Diesel opslag tank 

Bitumen-opvangbak 
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---------------------
Bijlage 5: Calculatie investeringskosten installatie 

Tijdens het onderzoek zijn er verschillende interviews geweest met cost-engineering experts van DSM. Deze hebben op basis van het 
processchema uit bijlage 4 een kostenschatting gemaakt met behulp van software (Icarus) en ervaring uit eerdere projecten. Deze raming dient 
als verificatie van het door Clyvia opgegeven bedrag. Deze kostenschatting is weergegeven in onderstaande tabellen. Als eerste de berekening 
voor het project. Het totaal bedrag , de tweede tabel, wordt verkregen door nog eens 25% onvoorziene kosten en 10% vestigingskosten te 
berekenen en bedraagt € 3,7 min. en komt dus zeer geed overeen met de€ 3,6 min. als wordt uitgegaan van de kosten calculatie van Clyvia + 
kosten voor infrastructuur. 
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---------------------
Bijlage 6: Opbouw kosten en opbrengsten 
In de tabel is de opbouw van de kosten en opbrengsten weergegeven. De hoofdcategorieen zijn in geel aangegeven. In de eerste kolom zijn 

de variabelen genummerd. In de tweede kolom is de categorie van de kosten aangegeven: C = Hoofdcategorie, u = tussenberekening, x = input 
variabele, een nummer als er wordt verwezen naar een al eerder genoemde variabele. De derde kolom geeft de beschrijving van de variabele 
en de vierde kolom de waarde. In de vijfde kolom is de herkomst van het getal weergegeven, de bran van de schatting in het geval van een 
input variabele, en de berekening in het geval van een tussen berekening of hoofdcategorie. In de zesde kolom is een schatting gegeven voor 
de standaarddeviatie van de geschatte waarde. 
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Nr Cateaorie 8 es chr iivin a W'acrde Bron St. dev . 
1 C 1 . lnvesteringskosten 6.200 .000 X6+X4*X3 600.000 
2u a. Kosten install atie 5.200 .000 X4* X3 
3 x i. Kosten per lijn 2.600.000 Clwia 3 00000 
4 x ii. Aa nta I liin en 2 
5 x iii. S cha alvo or de len 
6 x b . B ijkomende kosten v oor de hal, fundering aansluiting gas , water 1.000.000 Sohattina o.b.v . NAP oriizenboekie 
7C 2 . Arbeidskosten 474.000 X12+X8 135.945 
Bu a. Getrainde prooes controller 450.000 X11* X10*X9 135000 
9 x i. Aantal proces controllers oor 2.0 Clvvia 0,6 

10 X ii. # fte oer arbeidsolek 4,5 erekening o .b.v 25 v akantiedagen oer iaar 
11 X iii. kosten prooes controller 50 .000 Experts DSM 
12 u b. Suoervisie 24 .000 X14* X13 16000 
13 X i. Aantal 1te 0,3 Clwia 0,2 
14 X ii. kosten supervisor per fte 80 .000 Experts DSM 
15 C 3 . Materiaakosten 153.263 X16+X23+X32+X39+X45 163.041 
16 u a. lnkoop van afvalplastio -161 .500 X18"X17 161 .500 
17 X i. P riis afv alo lastio €A -25 Veraelil< s ubstitut oroducten 25 
18 u ii. Gerealiseerde doorzettlj 6 .<J30 X 19" X:20" X:21" X22 
19 X 1 . Capaoiteit per liin intld 10 Clvvia 
20 4 2 . aantal l ijnen 2 Xl4 
21 X 3 . aantal dagen operationeel per iaar 340 Clwia 
22 X 4 . uotime olant in ooerationele dagen 9:5% e ig en ins chatting 
23 u b . G as 114.954 rr X25- X27 l" X26* X24 l 
24 X i. Gas or iis in @'GJ 9.B offerte ohemelot 
25 X ii. Gasbehoefte in GJ/d 120 60'D5 
26 21 iii. Aantal daaen ooerationeel oe 340 X21 
Zl u iv. Gebrul< eiaen aas in GJ/d 00 X2ff' X29" X3J" X31/34l 
28 18 1 . Gerealiseerde doorzettlj 6 .<J30 X 18 
29 X 2 . Ratio lnput-aas 0 ,15 Clwia 
3'.) 3 . Energie inhoud geprod. gas GJtt 3) sohatina o.b .v . oalorisohe waarde input 
31 X 4 . Factor toepasbaarheid eiaen aas 1 a an name 
32 u o. E le ctrioite it 110.172 X33+-X36 
33 X i. Variabele k osten 75 .r:J'T2 X34'X35 
34 X i. E le oktrioiteits o ri is €.4<W h 0,046 offerte ohemelot 
35 21 ii. Elctrioiteits behoe1te oer iaar 1.632.000 Clvvia 
36 iv. Vaste :kost.m 35 .100 X3ff'XZ7 
'37 V . Tarief vast per jaar per kW 117 offerte chemelot 
38 vi. C:ordn.ct.vu:r:t:10..- (kW) 3'.l0 Clvvia 
39 u d . Additief diesel 57 .337 X40"X41 20.000 
q:J i. Kosten per liter di esel 0,01 Clyvia 
41 u ii. Aantal liters dies el aeoroduoe 5.733.728 Xl44" Xl43" X42 955 .621 
42 18 1 . Gerealiseerde doorzett 6.<J30 D19 
43 X 2 . Ratio Input/diesel 0,75 Clyvia 0 ,13 
44 X 3. Aantal liter per ton 1 .183,43 1000/0,845 
415 u e . C al oium Hvd raxvde 32 .3'.l0 X47*X46 10.000 
<J3 X i. Kosten per ton input 5~atting o.b .v . gegevens andere leveranoier 
4l 18 ii. Gerealiseerde doorzet 6 .<J30 D19 
<:Bu f . Koelroater 00 XAQ" :>GO' X51 
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~ i. Kosten per m3 0,038 offerte ch em el ot 
eO ii. Gerealiseerde doorzet 6.4:10 X18 
51 u i. Aantal m3 per ton kunststof 0,35 Gegevens andere lever ancier 
52 C 4 . Onderhoudskosten 310.000 X54*X53 124 .000 
53 1 i. Inv este ri nask oste n 6.200 .000 X1 
54 X ii. Percentage van de invester in 5% Experts DSM 2% 
55 C 5 . Overhead 62 .000 X57*X:56 
56 1 i. Inv este ri nask oste n 6.200.000 X1 
57 X ii. Percentage van de investerin 1% schatting o.b.v. vuistregel 
58 C 6. LogistiEke kosten 157.036 XS4+ X7o+ X75 40 .000 
~ a. H uur grond chemelot: 43.220 XS3* X62* X61+ X60 
00 i. Vasll! :korten ve ilighe id: bnndwt 20 .000 offerte ch em el ot 
61 4 ii. Aantal productieliinen 2 D5 
62 iii. Aantal m2 per productielijn 1 .eO0 Schatting o.b .v . installatie clwia 
63 iv. Tarief per m2 c:h.eme ht 7,74 offerh! Ch em el ot 
64 u a. LoaistiEk in : 60.:563 X69/XS8/X67* X6St X66 
65 X i. Afstan d afv a lol astic- D lant in , 5 zie waardeketen Porter 
66 X ii. U u rta rief oe r vr achtll\Jag en ~l 45 interne berekening VG 
f5T X iii. Capaciteit vrachiNagen in m:] 80 inhoud vr achtll\Jagen met a an hanger 
68 X iv. Di chth ei d afl.r al plastic t/m3 0,30 inh!rne interviEIN 
00 18 v. Gerealis eerde doorzettA 6 .4:10 X18 
70 u b. LoaistiEk Uit 32 .704 X7 4/X73* X72* X71 
71 X i. Atstand plant-tankstations in 3 zie waardeketen Porter 
72 X ii. Uurtarief tankwagen 45 interne berekenina VG 
73 X iii. Capaciteit tankwagen in ton 20 in h ou d van ta nkwag en 
74 41 iv. Aantal ton diesel aeproducee1 4 .846 XA2"X43 
75 u c. Handlina 64 .600 X7StX77 
76 X i. Kosten balen persen per ton 10 intern interviEIN 
77 18 ii. Gerealiseerde doorzet 6 .4:10 X18 
78 C 7 . Afval<osh!n 64.600 X80*X79 64 .600 
79 X a. Prijs voor verbranden/storten vaste fractie 100 AVI tariet 64.000 
80 u b. Geproduceerdevaste 1ractie 64:1 X82"X81 64:1 
81 18 i. Gerealis eerde doorzet 6 .4:10 X18 
82 X ii. Ratio inp uti'v aste 1r actie 0,10 1-X29-X43 0 
83 C 8 . Opbrengsten 2.293.491 X84 1.062.245 
84 u a. Verkoop/besparina diesel 2.293 .491 X8StX95 1.062 .245 
95 X i. Prijs diesel€JI 0,40 P latt's noter ing per 1-9 2006 0,17 
86 41 ii. Aantal liters diesel geproducE 5.733.728 X41 955 .621 
'cflu b. Subsidie 0 X89"X88 
88 X i. Pere eritagt subs i die d at wor dt , 0 Aanname 
~1 ii. lnvester in gsk osten 6.200 .000 X1 
00 
91 C 9. Operationele cash flew 1.071.762 )(83- X7S X58-X55-Xei2-X1~X7 1.092.$7 
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Bijlage 7: Cashflow diagram 
Voor het geval van 2 productielijnen en 6 productielijnen zijn hieronder de cashflow diagrammen gegeven. In het geel zijn de waarden van alle 
prestatievariabelen gegeven. In het green zijn de waarden aangegeven die zelf kunnen worden gekozen: het verdisconteringspercentage, het 
aantal productielijnen en de (belastingstechnische) afschrijvingstermijn. Het verdisconteringspercentage is bepaald op 9%, de WACC van VG. De 
(belastingtechnische) afschrijvingstermijn is bepaald op zes jaar. De afschrijving komt niet expliciet voor in het cashflowschema, het is immers 
geen cashflow. De belasting die meet worden betaald echter wel. Het belastingtarief is bepaald op 31 %. 
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~-------------------~ 
ROI 17 3% 
lVT (zonder WACC) 5,8 
lVTmetWACC 11 
Aantal lijnen 2 
Afschrijolingstermijn in jaren 6 
Verdiscontering % 9,00% 
Jaargang 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Verdiscontering per jaar 1 0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 0,596 0,547 0,502 0,460 0,422 
Operationele cashflcrw (CF) -6.200.000 1.071 .762 1.071 . 762 1.071.762 1. 071 .762 1.071 . 762 1.071 . 762 1. 071 .762 1.071 .762 1.071.762 1.071 .762 
Belasting 12.297 12.297 12.297 12.297 12.297 12.297 342.964 342.964 34 2. 964 342.964 
CF na belasting -6.200.000 1.059.465 1.059.465 1.059.465 1.059.465 1.059.465 1.059.465 728.798 728.798 728.798 728.798 
CF v e rdi sc o nte erd -6.200.000 971.986 891 . 730 818.101 750.551 688.579 631 . 724 398.677 365.759 335.559 307.852 
NPV -6.200.000 -5.228.014 -4 .336.284 -3.518.183 -2. 767.632 -2.079.052 -1.447.328 -1.048.651 -682.892 -347.333 -39.481 
1 Als NPV is positief anders C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IRR #GETAU #GETAL! #GETAL! -27,2% -13,7% -5,0% 0,7% 3,6% 5,8% 7,5% 8,8% 

ROI 25 8% 
lVT (zonder WACC) 3,9 
lVTmetWACC 6 
Aantal lijnen 6 
Afschrijolingstermijn in jaren 6 
Verdiscontering % 9,00% 
Jaargang 0 1 2 3 4 5 6 7 .8 9 10 
Verdiscontering per jaar 1 0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 0,596 0,547 0,502 0,460 0,422 
Operationele cashflcrw (CF) -16. 600.000 4.283.285 4.283.285 4.283.285 4.283.285 4.283.285 4.283.285 4.283.285 4.283.285 4.283.285 4.283.285 
Belasting 485.318 485.318 485.318 485.318 485.318 485.318 1.370.651 1.370.651 1.370. 651 1.370.651 
CF na belasting -16. 600.000 3.797.967 3.797.967 3. 797.967 3. 797.967 3.797.967 3.797.967 2.912.634 2.912.634 2.912.634 2.912.634 
CF verdisconteerd -16. 600.000 3.484.373 3.196.673 2.932.727 2.690.576 2.468.418 2.264.604 1.593.310 1.461 .753 1.341 .057 1.230.328 
NPV -16. 600.000 -13.115.627 -9.918. 954 -6.986.226 -4.295.651 -1 .827.233 437.371 2.030.681 3.492.434 4.833. 491 6.063.819 
1 Als NPV is positief anders ( 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
IRR #GETAU #GETAL! #GETAL! -16,7% -3,5% 4,7% 9,9% 12,6% 14,7% 16,1 % 17,3% 

83 



Bijlage 8: Berekening standaarddeviatie diesel 
In deze bijlage wordt de berekening van de standaarddeviatie van de dieselprijs toegelicht. 

Het 'random walk' model van de dieselprijs is als volgt gedefinieerd [Lemmen 2006] : 
S1 : S1-1 + Et-

Voor de verwachting geldt E(S1)= Sa 
De covariantie is Cov[S1, S1-k] = Pk = cr/ (t-k) 
Variantie Var[S1] = tcr/ met cr/ de variantie van Et 

Voor het bepalen van cr/ is voor de afgelopen tien jaar de gemiddelde Cov[S1, S1-k] bepaald , voor k = 1 jaar. Deze is bepaald op€ 0.0046. Hieruit 
volgt een schatting voor cr/ van € 0.0046 en een <Jg van € 0.060, uitgedrukt in een percentage 21,8%. In Lemmen (2006) wordt afgeleid uit de 
waarde van call en put opties van olieproducten dat optie handelaren impliciet rekening houden met een standaard deviatie van 32% op 
jaarbasis. Dit verschil is deels te verklaren doordat in Lemmen (2006) gerekend wordt met een dollarprijs. De stijging van de olieprijs is de 
afgelopen vijf jaar gepaard gegaan met een daling van de dollar t.o.v. de euro. Hierdoor is de prijs verandering in de afgelopen 5 jaar uitgedrukt 
in euro een stuk minder spectaculair dan uitgedrukt in dollar. Een andere verklaring voor dit verschil kan liggen in het feit dat optie handelaren 
vooral kijken naar de korte termijn , en dat de olieproducten juist de laatste jaren erg in prijs varieren. In het model wordt gewerkt in Euro's en over 
een langere termijn dus zal de gemeten waarde worden gebruikt: <Jg=€ 0.060; 21 ,8%. 

Jaargang Datum P rijs diesel op tijdstip t; S(t) Cov[Stt),S(t-1 )] Gemiddelde Var over jaart Gem st . dev over jaar X Gem . st . dev. in% 
1 23-12-96 0 ,220 
2 18-12-97 0,207 0,000133 0,000387 0,01967 9,5% 

3 23-12-98 0,150 0,004377 0 ,000104 0,01021 6,8% 
4 22-12-99 0,269 0,011783 0,004328 0,06578 24,4% 

5 23-12-00 0,310 0,002392 0 ,011481 0,10715 34,5% 

6 29-12-01 0,240 0,002425 0,004456 0,06675 27,8% 

7 31-1 2-02 0,264 0,000261 0,001841 0 ,04291 16,2% 

8 31-12-03 0,236 0,000229 0,001623 0,04029 17,0% 

9 31-12-04 0,303 0,006440 0,008481 0,09209 30,3% 
10 30-12-05 0,406 0,014239 0 ,010306 0,10152 25,0% 

11 9-10-06 0,355 0,001979 0,002650 0,05147 14,5% 
Gemiddelde 0 274207948 0 004566 0 05979 21 8% 
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--------------------~ 
De tabel is een samenvatting van een bestand met 1800 regels. De tabel laat de waarden zien rond de jaarwisseling en de gemiddelde waarden 
per jaar. Het originele bestand bevat gemiddeld twee keer per week een waarde voor de dieselprijs. De gegevens zijn afkomstig van de website 
www.shell.com. Ze zijn gecorrigeerd voor btw, accijns en marketingmarge van de pomphouders. Deze waarden zijn vergeleken met de Platt's 
notering over de afgelopen vier jaar en zijn hier nagenoeg gelijk aan. 

Van jaarlijkse standaarddeviatie naar gemiddelde standaarddeviatie 
De schatting voor de variantie in de toekomst t.o.v. de verwachte waarde in jaar 0 neemt toe met de jaren, voor de variantie geldt immers: Var[St] 
= to-/. Hetzelfde geldt voor de standaarddeviatie, met een factor ✓t. Voor het cashflowdiagram is de bepaling van de gemiddelde 
standaarddeviatie noodzakelijk. Voor het bepalen van de gemiddelde standaarddeviatie wordt het model nader bekeken. 
St= St-1 + Et en dus S1= So+ E1 , S2 =So+ E1 + E2 en 83= So+ E1 + E2 + E3 etc. De gemiddelde dieselprijs over de afgelopen tien jaar is (S1 + S2 + 
83 ... + S10)/10, anders geschreven: (So + 10E1 + 9E2 + 8E3 .... + 1E10)/10. 
De gemiddelde standaarddeviatie wordt dan: (((10 cr1)2 + (9 cr2)2 .. .. + (1cr10)2 )°- 5)/10. Als hierin de waarde voor crt van 21% wordt ingevuld geeft dit 
een gemiddelde waarde van 41 ,2%. Bij een huidige prijs van€ 0,40 geeft dit een waarde voor de standaarddeviatie € 0, 17. 
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