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Samenvatting 

Een van de middelen die ingezet kan worden als energiebron voor een duurzamere 
gebouwde omgeving is biomassa. 
Biomassa kan als volgt worden gedefinieerd: "De biologisch afbreekbare fractie van 
producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (inclusief plantaardige en 
dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, evenals de 
afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval" (Noordhoek, 2001) 
Er zijn een aantal ontwikkelingen die de toename van het gebruik van biomassa 
stimuleren: 

• Toename maatschappelijke belangstelling voor duurzaamheid 
• Uitputten van fossiele brandstoffen 
• Stijgende energieprijzen 
• Het verdrag van Kyoto en gelijksoortige overeenkomsten 
• Cradle toeradie 

Het doel van het onderzoek is het leveren van aanbevelingen voor het gebruik van 
biogas ten behoeve van de gebouwde omgeving door deskresearch, een tweetal 
analï_ses, en een aantal casestudies naar de meest kansrijke transitiepaden. 

De gehanteerde methodes en technieken in dit onderzoek zijn hieronder 
chronologisch uitgeschreven. De methodes zijn voorzien van resultaten en 
conclusies omdat deze vervolgens input zijn voor de daaropvolgende methode. 
Het deskresearch bevat drie onderzoeksgebieden, te weten biomassa, de 
energieketen en de gebouwde omgeving, waarin uiteindelijk gefocust is op de 
samenhang vanuit elk onderzoeksgebied op de twee andere onderzoeksgebieden. 
Biomassa, energieketen en gebouwde omgeving zijn achtereenvolgens ook te 
categoriseren als: energieproductie, energiedistributie en energieverbruiker. 
Uit het deskresearch volgt dat er voldoende potentie is door onbenut biomassa. De 
biomassa is in diverse vormen en voor energie doeleinden beschikbaar, ondanks dat 
er concurrentie is van andere sectoren, zoals de chemische- en voedselindustrie. 
Biomassa kent verder een aantal beperkingen. Onder andere is dit het transport van 
biomassa vanwege grote volumes, waardoor geografische ligging van productie en 
verbruik van belang is. Hierdoor sluit biomassa gebruik aan op de bouwsector, 
namelijk dat ieder project erg aan locatie gebonden is. 
Uit biomassa is biogas te genereren, door middel van natte en droge anaerobe 
vergisting . Het is een beproefde technologie met een relatief hoog rendement. 

Uit het deskresearch zijn twee kansrijke transitiepaden naar voren gekomen, te 
weten: 

• lokaal verbranden van biogas d.m.v. een WKK en het leveren van warmte en 
elektriciteit. 

• biogas opwerken tot aardgas (kwaliteit) en delen in het gasnet. 

Vervolgens is een analyse uitgevoerd op basis van knelpunten bij biogasprojecten. 
Uit de knelpuntenanalyse is één hoofdelijke oorzaak en zijn drie hoofdelijke gevolgen 
voor de problematiek gekomen. 
De oorzaken en gevolgen die uit de conclusie komen zijn van politieke en technische 
aard. De politiek is teveel gericht op en afhankelijk van de eigen gasreserves. Dit 
vertaalt zich in subsidie en wet- en regelgeving die geen of negatieve invloed hebben 
op biogas. Technisch gezien laten ontwikkelingen op zich wachten, ondanks het feit 
dat deze ontwikkelingen niet grensgebonden zijn. Het laten wachten op 
ontwikkelingen is vooral gevolg van lage energieprijzen en daaraan gerelateerd 
gebrek aan marktpotentieel op de korte termijn. 
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Vervolgens zijn er na de knelpuntenanalyse een tweetal SWOT-analyses gehouden 
voor ieder van de twee transitiepaden afzonderlijk. 
De analyses zijn evenals de literatuurstudie afgesloten met een conclusie die input is 
geweest voor het model en bijbehorende casestudies. 
Een van deze conclusies is dat de keuze voor biogas opwerken alleen dan geschiedt 
wanneer geen directe verbruiker in de nabije omgeving gevonden kan worden, en 
bovendien voldoende capaciteit gevraagd wordt. In alle andere gevallen wordt voor 
alsnog gekozen voor de WKK en warmtenet 
Er zijn vier ontwikkelingen uit de voorgaande fases naar voren gekomen die de 
keuze voor opwerking en het gasnet kunnen gaan vergroten, namelijk: 

1. Invoering, introductie van het groengas certificaat. 
2. Ontwikkelingen en verlaging investering van opwerkingsinstallatie. 
3. Uitputting Nederlandse gasvoorraden. 
4. Toe treden van micro-wkk (Hr-e ketel) in de markt. 

De introductie van de micro-wkk die uit de SWOT-analyse naar voren is gekomen, is 
de input voor het laatste deel van het rapport. In deze laatste fase is een model 
gebouwd. In dit model zijn drie praktijkcasussen uitgewerkt met een drietal 
scenario's. De drie scenario's betreffen: De Hr-ketel, de aankomende micro-wkkop 
korte termijn en de micro-wkk op midden lange termijn (2015-2020). 
De conclusie bevestigt dat een" WKK met warmtenet" een hogere energie prestatie 
op locatie (EPL) score behaalt in vergelijking met het transitiepad "opwerking en 
gasnet". De EPL score is een belangrijk criterium geworden bij huidige projectkeuze. 
De invoering van de micro-wkk betekent een stijging van deze EPL score, maar geen 
evenaring van de EPL van het transitiepad "WKK met warmtenet". Om een gelijke 
EPL score te behalen met de micro-wkk, stuit men op problemen. Het 
seizoensverbruik in de zomer, waar overigens ook de WKK aan gelimiteerd is, is 
hiervan mede oorzaak. Doordat de verhouding warmte-elektriciteit bij de WKK een 
gunstigere verdeling kent dan bij een micro-wkk, levert deze te allen tijde een hogere 
EPL op. De introductie van de micro-wkk i.c.m. gasnet heeft echter wel tot gevolg 
een daling in kosten voor huishoudens. 
De jaarlijkse kosten voor de eindgebruikers neemt met een noemenswaardige 
hoeveelheid af, zodat er een conflicterende situatie ontstaat tussen de EPL score en 
jaarlijkse kosten voor de gebruiker. Wanneer men naar exergie kijkt kan men tot 
verschillende conclusies komen afhankelijk van het gekozen schaalniveau. 
Daarbij komt ook nog eens, dat per definitie de ene optie niet zonder meer 
duurzamer is dan de andere optie. Er vindt namelijk een verschuiving plaats in het 
denken en gebruik van energie, waarbij op elk schaal niveau warmtekrachtkoppeling 
wordt nagestreefd, een exergetische benadering. Een deel van de aanbevelingen is 
dan ook gericht op een exergie benadering . 
Er zijn aanbevelingen voor de volgende aspecten omdat ze waarschijnlijk een 
aanzienlijke verandering ondergaan of dienen te ondergaan door de mogelijkheden 
van biogas, en diens combinatie met de introductie van de micro-wkk: 

• De NMDA berekening en aankomende warmtewet 
• De EPL berekening 
• De jaarrekening voor huishoudens 
• Wet- en regelgeving, waaronder teruglevering elektriciteit huishoudelijk 

producenten. 
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1 Aanleiding 

1.1 Inleiding 

De laatste jaren neemt de aandacht voor duurzame energievoorziening weer toe. In 
tegenstelling tot de jaren 70 lijkt deze keer minder sprake te zijn van een hype. 
Oorzaak voor deze versterkte aandacht is de structurele stijging van de 
energiekosten, de eindigheid van de fossiele brandstoffen en de C02 problematiek. 
De gebouwde omgeving is een grootgebruiker van energie. De master CME ziet 
mede door deze feiten aanleiding om te investeren in onderzoek op het gebied van 
duurzaamheid. Dit afstudeerwerk heeft tot doel bij te dragen aan de 
onderzoeksgroep duurzaam CME met als uiteindelijk doel een duurzamere 
gebouwde omgeving. 

Afvalverwerkingsinstallaties (Avi), Rioolwater zuiveringsinstallaties (Rwzi), de 
veehouderij, landbouw en diverse industrieën hebben een productenkringloop welke 
in potentie een noemenswaardige bijdrage kan leveren aan het energie vraagstuk. In 
vergelijking met landen als Duitsland, Zweden en Denemarken wordt de aanwezige 
biomassa, die geschikt is voor energie doeleinden, in Nederland gefragmenteerd en 
enigszins beperkt benut. 

De keuze voor biomassa in dit afstudeerwerk als energieleverancier voor de 
gebouwde omgeving kent een aantal redenen. Tijdens het oriënteren bleek er veel 
ontwikkeling gaande te zijn op het gebied van biomassa. Het potentieel van 
ongebruikte biomassa is nog erg groot. Mede aanleiding van dit onderzoek zijn twee 
voorbeeldprojecten. Zowel een project in Leeuwarden als in Zeewolde is gebaseerd 
op het gebruik van biomassa. Beide nieuwbouwwijken zijn gelegen in een landelijk 
gebied. Er wordt een win-win situatie gecreëerd door mest te vergisten op een 
grootschalige veehouderij. Het daarbij vrij gekomen biogas wordt getransporteerd 
naar de aangrenzende woonwijken. Aldaar wordt via een 
warmtekrachtkoppeling(WKK) biogas omgezet in warmte en elektriciteit. Beide wijken 
behalen daarmee een wenselijke energie prestatie op locatie (EPL) score, en zowel 
CH4 als C02 uitstoot wordt gereduceerd. 
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1.2 Probleemstelling 

Er zijn een aantal aanleidingen, problemen onder andere van maatschappelijke aard 
die de ontwikkelingen van biomassa gebruik voor energiegewin stimuleren, 
waaronder: 

• Toename maatschappelijke belangstelling voor duurzaamheid 
• Uitputten van fossiele brandstoffen 
• Stijgende energieprijzen 
• Het verdrag van Kyoto en gelijksoortige overeenkomsten 
• Cradle to eradie 

Biogas is een van de energiebronnen die kan zorg dragen voor een duurzamere 
energievoorziening. Er zijn een aantal kansrijke transitiepaden voor toepassing van 
biogas als energieleverancier voor de gebouwde omgeving : 
1. lokaal verbranden van biogas door middel van een WKK en het leveren van 

elektriciteit 
2. lokaal verbranden van biogas door middel van een WKK en het leveren van 

warmte en elektriciteit. 
3. biogas opwerken tot aardgas(kwaliteit) en delen in het gasnet. 
4. directe levering van biogas aan eindgebruiker. 

De grootste belanghebbenden bij deze energieketens zijn consument, overheden, 
energiebedrijven en biomassa producerende bedrijven. Tot de laatste groep wordt 
voornamelijk de afvalverwerkende, agrarische & voedingsmiddelen industrie 
gerekend. M.b.t. tot dit onderzoek zijn er geen fundamentele tegenstellingen tussen 
de verschillende belangengroepen. Het verschil tussen de diverse partijen is de 
weging tussen maatschappelijke belangen en financiële motieven. 

1.3 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is het leveren van aanbevelingen voor de ontwikkeling 
van biogas met als toepassingsgebied de gebouwde omgeving . 
Aanbevelingen zullen voortkomen uit een analyse en vergelijking van de meest 
kansrijke transitiepaden met als eindgebruiker de gebouwde omgeving. 

Beknopt samengevat resulteert dit in de volgende doelstelling: 

Het doel van het onderzoek is het leveren van aanbevelingen voor het gebruik van 
biogas ten behoeve van de gebouwde omgeving door deskresearch, een tweetal 
analyses, en een aantal casestudies naar de meest kansrijke transitiepaden. 

1.4 Vraagstelling 

Wat maakt de transitiepaden kansrijk, en welke, om biogas toe te passen met de 
gebouwde omgeving als eindgebruiker? 

6 



1.5 Onderzoekskader 

De context waarin dit onderzoek zich begeeft wordt omsloten door een drietal 
onderwerpen. Het afstudeeronderwerp is een samenkomen van 3 onderwerpen, te 
weten: 

• Biomassa 
• Energieketen 
• Gebouwde omgeving 

Biomassa, energie en gebouwde omgeving achtereenvolgens ook vereenvoudigd te 
categoriseren als: productie, distributie en consumptie. 

1. 6 Leeswijzer 

Dit rapport is onderdeel van het resultaat van het afstudeeronderzoek van 
ondergetekende. Het vertrekpunt van dit rapport is duurzame energie in de 
gebouwde omgeving . 
Door middel van een verkennende studie is er een afgekaderd onderwerp naar voren 
gekomen. De inleiding heeft een beeld geschetst van de totstandkoming van dit 
rapport, als mede de doelstelling. 
In de hierna volgende hoofdstukken wordt het onderzoek verder verklaard en 
toegelicht. 
Hoofdstuk 2 is gewijd aan de literatuurstudie. De literatuurstudie is in dit rapport kort 
weergegeven. 
Het derde hoofdstuk geeft weer de methodische aanpak van het onderzoek. Hierin 
komt terug wat de gehanteerde methoden en technieken zijn van de daarna 
volgende hoofdstukken. 
Het vierde en vijfde hoofdstuk bevat de SWOT- en knelpuntenanalyse, gevolgd door 
hoofdstuk 6, het vergelijk tussen de twee transitiepaden d.m.v. een model en 
ingevoerde case studies. 
Conclusies en aanbeveling van het afstudeeronderzoek zijn te vinden in hoofdstuk 
zeven. Voor specifieke elementen is er een bijlage (los document). 

Hoofdstuk Titel 
1 Aanleiding 
2 Theoretisch kader 
3 Aanpak 
4 Knelpuntenanalyse 
5 SWOT-analyse 
6 Ontwerp case model 
7 Conclusies en aanbevelingen 
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2 Theoretisch kader 

2.1 Inleiding 

De titel van het rapport wat hier voor U ligt is: De toepassing en het vergelijk van 
twee duurzame energie transitiepaden ten behoeve van de gebouwde omgeving . 
Kernwoorden die terug te vinden zijn in de titel zijn: Duurzaam, energie, 
transitiepaden en gebouwde omgeving. Deze kernwoorden vormen een goed beeld 
van het kader van dit rapport. De hoofdstukken van de literatuurstudie zijn 
chronologisch gerangschikt, op basis van de transitiepaden, ingedeeld in een drietal 
onderwerpen. 
De drie onderwerpen staan ieder voor een gedeelte uit de keten. 
Een beknopte samenvatting uit de literatuurstudie is in dit hoofdstuk opgenomen. 
In de bijlage is een uitgebreidere selectie uit de literatuurstudie opgenomen. 
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2.2 Literatuurstudie 

2.2.1 Biomassa 

Biomassa is in allerlei vormen beschikbaar, en er is voldoende onbenutte biomassa, 
wat kansen biedt. Weliswaar is transport van biomassa onder andere een grote 
beperking, waardoor geografische ligging van belang is. De afstand productie tot 
verbruik is daardoor een vaak terugkerend onderwerp. 
Biomassa is in te zetten voor diverse doeleinden en kan naast brandstof, ook ingezet 
worden als grondstof en bouwstof. Om van biomassa tot bruikbare brandstof te 
komen zijn er diverse verwerkingsmogelijkheden. De brandstof output van deze 
diverse verwerkingstechnieken zijn uitlopend: olie, ethanol, gas, koolstof etc. 
De focus ligt in dit rapport op biogas, wat voornamelijk wordt verkregen door natte of 
droge anaerobe vergisting. Vergisten van biomassa is een beproefde technologie om 
biogas te produceren met een relatief hoog rendement. 

Ene~ 

Fig.1. Toegevoegde waarde landbouwproducten (Verburg G, 2007) 

9 



2.2.2 Energie 

Het verbranden van biomassa neemt momenteel het grootste deel van de duurzame 
energieopwekking in Nederland voor zijn rekening. Dit is niet een duurzaam of 
idealistisch gedreven activiteit, maar een gevolg van het verbranden van afval bij 
afvalverwerkingsinstallaties (avi's). Duurzame energieopwekking in Nederland is 
beperkt, ook in vergelijking met omringende landen. "De binnenlandse netto 
elektriciteitsproductie uit duurzame energie steeg naar 6,1 procent van het netto 
binnenlands elektriciteitsverbruik." (CBS,2006) De energievoorziening in Nederland 
bestaat uit twee landelijke netwerken, de gas en elektriciteitsvoorziening. In 
onderstaande figuur een overzicht van de twee netten. Hierin zijn de relaties tussen 
beide netten terug te vinden, waaronder biomassa mogelijkheden. 
Voor de energie-infrastructuur en het distributie vraagstuk is het rendementsaspeet in 
combinatie met financiële parameters veruit het belangrijkst. Energie is voor 
huishoudens een !ow-interest product, en wordt gezien als een vanzelfsprekendheid. 
Leverantiezekerheid is na prijs een duidelijke tweede eis aan de energievoorziening. 

Wind 
Zoo-PV 
Stromend 
WA lAr 

Fig. 2. Bron: drs.ir. J.H.B. Benneren dr.ir. A.H.M. Kipperman, 2002 
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2.2.3 De gebouwde omgeving 

Het afstudeeronderzoek beperkt zich tot huishoudens als eindverbruiker. Een 
woonwijk krijgt normaler wijze een tweetal soorten energie aangeleverd om aan het 
behoeftepatroon te kunnen voldoen. Er is elektriciteit in combinatie met gas of 
elektriciteit in combinatie met warmte, waarbij de eerste verreweg de meest 
voorkomende is. Slechts vier procent in Nederland is aangesloten op een warmtenet 
In vergelijking met omliggende landen is dit weinig te noemen. 
Het energieverbruik van de gebouwde omgeving door het jaar heen is zeer 
ongelijkmatig verdeeld. De ruimte verwarming veroorzaakt grotendeels deze 
verschillen per seizoen. Over het jaar is de vraag naar warm tapwater en elektriciteit 
wel redelijk constant en stabiel. 
Onderstaande figuur laat zien dat de energievraag over de jaren, een geleidelijke en 
duidelijke verandering kent. 

4000 

3500 

3000 3000 

lil 2500 2500 
ca 
Cl 

"E ..c: 
ca 2000 2000 3: 
ca .:.: 

M 
E 1500 1500 

1000 1000 

500 500 

0 0 
1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 

• Verw arrring • Warrrw ater • Koken 

Fig.3. Bron: Energie.n/,2007 
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2.3 Conclusie 

2.3.1 Inleiding 

In de literatuurstudie komen in de diverse hoofdstukken noemenswaardige 
bevindingen terug. Alhier een opsomming van voor en nadelen, waarmee in het kort 
een beeld geschetst wordt van biogas projecten. Deze voor en nadelen zijn 
ingedeeld aan de hand van de vier onderdelen van de "STEP" analyse, sociaal, 
technisch, economisch en politiek. 

2.3.2 Voordelen 

Sociaal & politiek 
• De productie uit de Nederlandse gasreserves verminderen. 
• Het reduceren en afvangen van C02, CH4 (21 maal meer vervuilend) en 

andere ozonbelastende stoffen. 
• Bijdrage aan het behalen van het verdrag van Kyoto, en alle andere targets. 
• Energiegewin en werkgelegenheid 
• De overheid heeft en positiever biomassa beleid dan voorheen. 

Technisch 
• Stabiele, constante productie ten opzichte van andere duurzame energie, 

zoals wind- en zonne-energie. 
• Biomassa is een eenvoudige manier en efficiënte wijze om energie op te 

slagen, een prima energiedrager dus. 
Economisch 

• Efficiënt voldoen aan de warmtevraag 
• Warmte gebruiken om vergistingproducten in volume te laten slinken. 

(transport kosten drukken) 

2.3.3 Nadelen 

Sociaaleconomisch 
• Voor vergisting gebruiken van waardevolle co-vergistingsproducten. 

Economisch 
• Kosten productie biogas vooralsnog in beperkte gevallen positief. 
• Intensieve, extra werkzaamheden voor enkele biomassa type zoals in de 

bosbouw. 
• Benodigde schaalgrootte van vergisting m.b.t. rendement. 
• Bij transportafstanden van biomassa neemt rendement drastisch 

af.(afhankelijk van biomassa type) Biomassa transporteren is een intensieve 
en dure handeling ten opzichte van opbrengst. 

Technisch 
• Biomassa heeft dubbele negatieve golf ten opzicht van energiegebruik. 

Zonne-uren en groei zomer tegenover warmtevraag gebruiker en vergisten in 
de winter. Dit kan eventueel resulteren in opslagkosten 

• Variërende kwaliteit van biogas 
Politiek 

• Er is geen tot weinig positieve stimulans vanuit overheid, vooral in vergelijking 
met omliggende landen. 

• Overheidstoezicht moeilijker en intensiever bij decentraal energiegewin en 
gebruik. 
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3 Aanpak 

3. 1 Onderzoeksmodel 

Het afstuderen is opgebouwd volgens onderstaand onderzoeksmodel. 

Casestudie 
Theorie 

1----- Analyseresultaten 

Gesprekken Data t----- Aanbevelingen 

1----- Analyseresultaten 
Begeleiding 

Knelpunten 

Fig.4. Onderzoeksmodel 

3.2 Data verzamelingmethode 

3.2.1 Bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek neemt een aanzienlijk deel van het afstuderen voor zijn 
rekening. De reden hiervoor is dat er veel nieuwe kennis vergaard moet worden. Dit 
is dan ook een door de ondergetekende gestelde competentie. 
Er is diversiteit aan bronnen gebruikt: Boeken, wetenschappelijke artikelen, 
richtlijnen, praktijkrapporten, presentaties, brieven, etc. 
Het bureau onderzoek is basis aan, en heeft verder uitwerking gehad in de andere 
hoofdstukken. 

3.2.2 Interviews 

Er zijn diverse partijen betrokken in de keten van biomassa tot eindgebruiker. 
Met al deze volgende partijen zijn open interviews gehouden: 
Overheden (gemeente), kennisinstituten, "opwerking en WKK" partijen, 
biomassahouders en eindgebruikers. De interviews hadden diverse karakters. Er 
hebben verkennende, oriënterende interviews plaatsgevonden, vooral in het begin. 
Tegen het midden en einde van afstuderen werden de interviews specialistisch en/of 
reflectief van aard. 
Voor meer informatie over de betreffende personen en interviews wordt er 
doorverwezen naar 9.2. 

Het bureauonderzoek in combinatie met de interviews heeft geleid tot zowel brede 
als gedetailleerde kennis, van theoretische onderbouwing tot aan praktische 
inzichten. 
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3.3 Relevantie 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen op het gebied van duurzaamheid is 
onderdeel geworden van zowel de bedrijfsvoering als politiek. Maatschappelijk en 
politiek heeft duurzaamheid een plaats gekregen. Een aantal bedrijven is ook hierin 
voorvechter geweest. Het gros van de bedrijven ziet echter pas sinds korte tijd de 
belangen hiervan en nemen de verantwoordelijkheden op duurzame bedrijfsvoering . 
Voor huishoudens geldt min of meer hetzelfde. Het zal de nodige tijd vragen om 
duurzaamheid een vanzelf sprekendheid te laten worden in de bedrijfsvoeringen en 
cultuur. Er zijn dan ook nog vele stappen te nemen, en vragen op te lossen in de 
verduurzaming. Een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving is dan ook 
tot doel gesteld in dit afstuderen. De maatschappelijke relevantie en 
wetenschappelijke relevantie hebben hier dezelfde basis en uitgangspunten. 
Het betreft hier een praktijk gericht wetenschappelijk onderzoek. De 
wetenschappelijke relevantie van het onderzoek is gericht op kennis voor 
beslissingen. Het resultaat betreft dan ook generieke aanbevelingen. 
De maatschappelijke relevantie is het verder ontwikkelen van kennis en inzichten 
over biogasprojecten. Dit heeft tot doel dat er meer ontwikkeling en draagvlak 
gerealiseerd wordt. De opgebouwde kennis geeft wederom aanleiding tot verdere 
kennis ontwikkeling en overdracht van kennis en informatie. Het laatste doel is het 
creëren van draagvlak in de praktijk. 

3.4 Afbakening 

De algemene literatuurstudie heeft inzicht gegeven in de problematiek en 
aanverwante zaken. Op basis van de literatuurstudie kunnen de gekozen kaders, 
criteria en uitgangspunten verantwoord worden. Hieronder de gemaakte keuzes. 

Biomassa 
• Er wordt uitgegaan van biogas verkregen uit een reeds beschikbare en 

beproefde techniek, namelijk vergisten. 
• Eerste generatie biomassa wordt niet meegenomen. Het potentieel van 

tweede en derde generatie biedt genoeg potentieel en mogelijkheden voor 
aanzienlijk groei, op korte termijn, daarna eventueel gevolgd door syngas 
en/of SNG. 

Energie 
• Er zijn twee kansrijke transitiepaden, namelijk: WKK en opwerking. 
• Bij het transitiepad WKK wordt uitgegaan van de afzet van zowel warmte als 

elektriciteit. 
• Opwerking tot groen gas is alleen geschikt om te distribueren in midden en 

lage druk netten. (8 bar en minder) 
• Directe levering van biogas aan eindgebruiker voor gebouwde omgeving is 

geen optie, De huidige maatschappelijke en technische(verzekering 
gerelateerd) opvattingen laten dit niet toe. 

Gebouwde omgeving 
• Voor de gebouwde omgeving wordt uitgegaan van standaard 

omstandigheden. Er zal uitgegaan worden van een referentie nieuwbouwwijk. 
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3.4.1 Niet of beperkt meegenomen in het onderzoek 

• Verschil teruglevering van elektriciteit aan het net bij nacht en dag. 

Motivatie: De vergoeding voor levering van elektriciteit terug aan het net, is vrij 
variabel. Dit komt mede door het verschil in dag en nacht verbruik. Deze variabelen 
staan indirect in verband met het probleem, en worden voor zover niet meegenomen. 

• Er wordt verder niet meer ingegaan op de scenario's van energiegebruik in 
relatie tot besparing. 

Motivatie: Na gezegd te hebben dat het belang van besparing nog groter kan zijn dan 
het efficiënt inzetten van duurzame energie, wordt dit niet verder meegenomen. Er is 
gekozen voor een focus op een van de drie punten van trias energetica. De politieke 
en beslissingsbevoegde partijen zijn in de positie om aan alle drie de punten van 
Trias energetica impuls te geven en te integreren. Dit onderzoek richt zich op de 
inzet en gebruik van duurzame energie. 

• Energieproducerende gebouwen 

Motivatie: De focus ligt op biogas en dus niet op besparing zoals hierboven reeds 
beschreven. Het betreft hier tevens een financieel argument van de eindgebruiker. 
Een energieproducerende woning heeft een andere investering en maandelijkse 
kosten verhouding dan conventionele bouw. De diverse betrokken partijen kunnen 
een bepaalde terughoudendheid hebben om in te stappen op dergelijke projecten. 
Het zal tijd nodig hebben om van energieverbruikende bouw naar 
energieproducerende bouw te gaan. De ventilatie problemen die bij sterk geïsoleerd 
bebouwing her en der optreed is een waarschuwing geweest voor dergelijke bouw. 
Een 400.000 huishoudens hebben een ventilatie energiebalans. Er wordt beweerd 
dat de ventilatie energiebalans in een aantal wijken zorgt voor 
gezondheidsproblemen. Hier zijn zorgen over en is aandacht voor. Aangezien de 
overgang naar energie producerende bouw nog absoluut geen standaard heeft, en 
niet genoeg beproefd is, is deze studie gericht op bebouwing die enigszins toch 
energie verbruikt. Bovendien is de nieuwbouw verplicht volgens bouwbesluit te 
voldoen aan een EPC van minder dan 0.8. In verhouding met het totale Nederlandse 
woningenbestand is het energieverbruik van dit type huizen aanzienlijk lager. 

• Warmtewet 

Motivatie: De warmtewet is nog niet definitief in zijn vorm, laat staan goed gekeurd. 
De warmtewet is van belang in dit rapport, maar kan niet als vast gegeven 
beschouwd worden. De warmtewet verkeerd in een fase waarin de grote lijnen van 
het concept bekend zijn. De verwachting is dat daar dan ook geen verandering meer 
in plaats vindt. Daar waar in dit rapport over warmtewet wordt gesproken gaat het 
dus over de warmtewet in conceptvorm. 
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3.5 Keuze transitiepaden. 

De keuze voor de gekozen transitiepaden wordt verduidelijkt door onderstaande 
figuur. 

DS ~Rot::N 6AS- KETEN 
lO f{O()ff.S NAAR GiloEN GAS 
lift~~' ~~~ ~/~HoWtl~t 

Fig. 5, Bron: Senternovem, 2007 

Bij de keuze van biogas voor WKK zijn er een viertal opties, namelijk: 
1. lokaal verbranden van biogas door middel van een WKK, en het leveren van 

elektriciteit of warmte 
2. lokaal verbranden van biogas door middel van een WKK, en het leveren van 

warmte en elektriciteit. 
3. biogas opwerken tot aardgas(kwaliteit) en delen in het gasnet. 
4. directe levering van biogas aan eindgebruiker. 

De opties nader verklaard: 

3.5.1 WKK, warmte of elektriciteit 

Twee opties van de vier zijn gebaseerd op een WKK. 
De minst efficiënte is natuurlijk diegene waarbij alleen warmte of elektriciteit 
afgenomen kan worden en niet beide. Een vergelijking tussen de eerste en derde 
optie, gas opwerken, is in voordeel van het gas opwerken. "Covergisting met 
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teruglevering aan het aardgasnet is energetisch gezien aanzienlijk rendabeler dan 
covergisting met een WKK-installatie zonder warmtebenutting." (Bruinsma,2007). 
De optie WKK met enkel warmte of elektriciteit wordt niet verder meegenomen. 

3.5.2 WKK, elektriciteit en warmte 

Dit is de optimale vorm van de eerstgenoemde optie, en een van de kansrijke opties. 
De WKK met warmte en elektriciteit wordt dus een van de nader te onderzoeken 
transitiepaden. Dit wordt bevestigd door een aantal praktijk projecten die aantonen 
dat deze optie ook marktconform is. 

3.5.3 Biogas opwerken 

Opwerking van biogas vindt net als de volledige WKK, in de praktijk plaats. 
Recentelijk zijn er twee nieuwbouwwijken in ontwikkeling met energievoorziening uit 
biomassa. De schaalgrootte is voornamelijk een belangrijke factor in deze afweging. 
Aspecten als schaalgrootte, investeringen, integratie van stromen en noodzakelijke 
bewerkingen spelen een grote rol bij deze optie. 
Het gas opwerken is een tweede optie die verdere uitgewerkt zal worden. 

3.5.4 Directe levering 

Deze optie kent de minste investeringen op het eerste oog, dit kent een aantal 
gevolgen. Hieronder volgt een korte opsomming van de gevolgen, voor verder 
toelichting raadpleegt de bijlage. 

• Gezondheidsrisico aanwezig, Biogas in de huishoudelijke omgeving, betekent 
dat ook de extra aanwezige stoffen in biogas in het huis vrijkomen, Zowel 
draagvlak als daadwerkelijke risico's 

• Technische problemen: De extra stoffen hebben verder ook invloed op de 
stookwaarde van het gas. Aantasting van de leidingen en installaties is een 
mogelijk probleem, afhankelijk van type biogas. 

Er zijn risico's, waar bovendien zowel gevolgen als kans redelijk groot zijn. 
De optie kent dus een te hoog risico, en wordt niet meegenomen 

3.5.5 Conclusie 

Uiteindelijk is er gekozen voor de meest optimale opties. De vier paden zijn hiermee 
teruggebracht naar de twee meest kansrijke transitiepaden voor de gebouwde 
omgeving: 

• lokaal verbranden van biogas d.m.v. een WKK en het leveren van warmte en 
elektriciteit. 

• biogas opwerken tot aardgas(kwaliteit) en delen in het gasnet. 
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3. 6 Gehanteerde methoden 

Om te komen tot de aanbevelingen zijn er verschillende methodes beschikbaar voor 
de onderzoeksvragen. Om tot de uiteindelijke aanbevelingen te komen zijn er een 
aantal methodieken gekozen die ook in het onderzoeksmodel terugkomen. In 
onderstaande tabel staan de gehanteerde methode. 

Methode Toelichting Toepassing 
Literatuurstudie Paragraag 2.1 Hoofdstuk 2, 4, 5 
Interview Paragraaf 3.2 Hoofdstuk 2, 4, 5 
Knelpuntenanalyse Paragraaf 4.1 Hoofdstuk 4 
SWOT-analyse Paragraaf 5.1 Hoofdstuk 5 
Case studie Paragraaf 6.1 Hoofdstuk 6 

Het literatuuronderzoek zal een overziehtsbeeld geven van de materie. Hierin zal 
duidelijk naar voren komen waar "biogas" momenteel staat in de energiesector, en 
wat de mogelijkheden en knelpunten zijn van de twee aangewezen kansrijke 
transitiepaden. De casestudie en knelpuntenanalyse moeten inzicht geven in de 
factoren die van invloed zijn op de twee transitiepaden. Met de casestudie wordt een 
economische vergelijking gemaakt tussen de twee transitiepaden. Er wordt een case 
uitgekozen van het transitiepad WKK. Als case zal een bestaande wijk worden 
aangewezen waarbij de energievoorziening met een WKK in gebruik is. De 
betreffende case wordt vervolgens uitgewerkt met het andere transitiepad, 
opwerking. Er wordt dus een scenario gemaakt waarbij men uitgaat van het andere 
transitiepad. Vervolgens worden de resultaten vergeleken en geanalyseerd. Hieruit 
zullen conclusies getrokken worden en aanbevelingen. Er spelen op macroniveau en 
extern op projectniveau een aantal factoren een rol bij de keuze voor biogas en de 
betreffende transitiepaden. Om deze factoren mee te nemen in het onderzoek wordt 
er een SWOT- en knelpunten- analyse uitgevoerd. Het doel van de 
knelpuntenanalyse is de invloedrijke factoren inzichtelijk te maken door middel van 
het leggen van de oorzaak gevolg relaties. Dit betreft biogasprojecten in het 
algemeen, zonder dat daarbij op beide transitiepaden afzonderlijk ingegaan wordt. 
De SWOT-analyse neemt dit laatste mee, namelijk de twee transitiepaden met hun 
eigen karakteristieken. 

Literatuurstudie 
Interview 
Porras analyse 

Fig. 6. Onderzoekskader met betrekking tot de gehanteerde methode. 
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4 Knelpuntenanalyse 

4.1 Probleemstelling 

Al lange tijd is bekend dat de afvalstromen en reststromen uit diverse sectoren en 
industrieën betekenisvolle energetische waarde bevatten. De interesse groeit 
gestaag naar de mogelijkheden van dit biomassa gebruik voor energiegewin. Echter 
in vergelijking met landen als Duitsland, Zweden en Denemarken blijft Nederland 
achter, er zijn opmerkelijk minder biogasprojecten gerealiseerd. Om de factoren van 
invloed en de onderlinge relaties te duiden is er een knelpuntenanalyse opgesteld. 
De knelpuntenanalyse heeft de volgende probleemstelling: 

Biomassa wordt nog steeds veel te weinig ingezet voor energiedoeleinden door 
middel van het kansrijke vergisten, met de gebouwde omgeving als afnemer. 

Gevolg van deze probleemstelling is de daarop volgende vraagstelling voor de 
knelpuntenanalyse. 

Welke knelpunten veroorzaken dat er nog wetntg biogasprojecten zijn die de 
gebouwde omgeving van hun energievraag voorzien? 

De volgende 12 paragraven zijn de knelpunten die voortkomen uit de literatuurstudie 
en interviews met experts. 
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4.2 Knelpunten 

4.2.1 Er is geen erkenning vanuit de overheid voor biogas 

Door de overheid is er voor zeer lange tijd weinig tot geen aandacht besteed aan 
biogas of groen gas. De stortgasprojecten, sommige twintig jaar oud, hebben geen 
aanleiding gegeven tot het stellen van een wettelijk kader of maken van certificering. 
De markt zou er baat bij hebben een certificering systeem of soortgelijks te hebben. 
Deze certificering zou vooral erkenning geven aan biogas en groengas als 
volwaardig product. De overheid heeft verzuimd hier wet- en regelgeving of 
erkenning aan te geven. Het gevolg van het ontbreken van enige aansturing door de 
overheid, is scepsis over het product biogas, en dat schrikt af en laat aan de lagere 
overheden een grote, vaak onbekende taak over. Het is pas een ontwikkeling van de 
laatste jaren dat via Senter novem, door het rijk aangestuurd, werk gemaakt wordt 
van biogas, nieuw gas en groengas. Het feit dat de Nederlandse gasreserves in een 
20 tot 30 jaar met gelijke productie op raakt, heeft dus geleidelijk tot enkele 
activiteiten geleid van de Nederlandse overheid. Wanneer men naar Duitsland kijkt, 
dan ziet men mede door afhankelijke situatie een ander beleid met betrekking tot het 
biomassa gebruik. In Duitsland is er meer ontwikkeld aan biogas projecten. 

4.2.2 Vergisten in combinatie met vergassen is kansrijk, echter nog niet 
beschikbaar. 

Het vrijkomende digestaat uit vergisting, vormt een ideale combinatie met de 
aankomende vergassingstechniek. De techniek vergassen zou een positieve 
aanvulling kunnen zijn op het vergisten, en zouden elkaar versterken. Echter de 
techniek van vergassen is nog niet genoeg door ontwikkeld. De techniek is 
veelbelovend, echter vergassing is nu pas in de ontwikkeling fase omdat de markt nu 
pas de vraag en potentie ziet. 
Het vergassen zou in combinatie met vergisten zeer kansrijk zijn. Het ontbreken van 
een vergassingstechniek die markt geschikt is, voorkomt deze samenwerking. Het 
ontwikkelen van een vergistingproject wordt dus nog niet versterkt door het 
vergassingspotentieel van het digestaat. 

4.2.3 Overheidstoezicht moeilijker bij decentraal energiegewin en gebruik. 

Voor de overheid zitten er een aantal risico's aan biogas gebruik. De overheid die 
belast is met aspecten als toezicht op milieu, gezondheid en veiligheid wil en moet 
deze taken kunnen handhaven. Biogas projecten dienen aan een aantal 
voorwaarden te voldoen die getoetst dienen te worden door de overheid. De 
decentrale technieken die bij biogas gebruikt worden zorgen voor een intensieve en 
decentrale inzet van de overheid. Het overheidapparaat is daardoor verplicht een 
aantal werkzaamheden aan te sturen. 
Elementen als kennisontwikkeling, organisatie, personeel en verantwoordelijkheden 
moeten door de overheid op orde worden gebracht. 

4.2.4 De wet. - en regelgeving leggen onnodige beperkingen op 

Vanuit bijvoorbeeld de mestwetgeving is er gekeken naar vergisting. De 
mestwetgeving is vooral een beperkende en belastende voor vergistingprojecten. 
Het vergisten wordt gezien als een mogelijke bewerking, waarbij voor de wet de 
"zuiverheid" van de gebruikte stoffen centraal staat. Er is een co-productenlijst 
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opgenomen van producten die geschikt zijn om als covergisting toe te voegen. Dat 
het gebruik van co-producten nodig is, is overigens over duidelijk, gezien de stijging 
in het rendement van vergisten. 
De co-producten lijst bevat uitsluitend producten waarbij het risico op toevoeging van 
onwenselijke stoffen aan de vergister uitgesloten worden. Alleen hoogwaardige 
producten komen in aanmerking als coproduct. Dit heeft tot gevolg dat vele van deze 
co-producten gerelateerd zijn aan de prijs van voedsel en dus een negatieve invloed 
hebben op het economisch renderen van de vergistinginstallatie. 
Men mag ook andere co-producten toevoegen, echter het digestaat wordt dan als 
afval gezien en niet meer als het ingaande product. Men maakt dan van een te 
verwerken product een onverwerkbaar product, en dat is dan ook geen optie. 

4.2.5 Gasreserve en prijs 

De prijs van gas is in het verleden altijd dusdanig laag geweest, dat biogas 
produceren niet of nauwelijks kon concurreren. Alleen in zeer gunstige gevallen is 
het opvangen van biogassen rendabel gebleken. De stijgingen van de gastarieven, 
zijn dusdanig dat biogasprojecten steeds meer bestaansrecht krijgen. 
De Nederlandse overheid heeft een eigen gasvoorraad wat nadelig is voor biogas 
ontwikkelingen. , 
De baten die de Nederlandse overheid haalt uit eigen gasvoorraden zijn dusdanig 
dat deze gehandhaafd dienen te worden. De leveringszekerheid is mede 
gegarandeerd op korte en middenlange termijn. De landen in Europa die meer 
afhankelijk zijn van gas import hebben in vergelijking tot Nederland een positiever 
biogas beleid. 

4.2.6 Wetgeving en de tijd die de procedures innemen 

Er is nog al wat wet- en regelgeving betreffende biogas. De wet, - en regelgeving 
kent in principe een aantal problemen. Het aanvragen kost aanzienlijk werk en 
daarmee manuren. Een ander probleem is dat tussen idee en het in werking gaan 
van de vergister een lange termijn kan zitten. 
De in te zetten uren en de tijd die de procedures vragen werken demotiverend voor 
de aanvragende partijen. 

4.2.7 Subsidie 

De MEP subsidiering van de rijksoverheid heeft enkele problemen gekend. Een van 
deze problemen is het vroegtijdig afschaffen van de subsidie. Voor biogas is er een 
specifiek probleem. De MEP subsidie was gebaseerd op groene stroom en niet op 
groene energie. Met vergisten en toepassen van WKK of biogas wordt warmte en 
elektriciteit gewonnen. Bij de MEP was de situatie zo, dat warmte geen aandacht 
kreeg, aangezien de subsidie alleen aan groene elektriciteit werd toegekend. 
Verder heeft het vroegtijdig afschaffen van de subsidie gevolgen voor het nu. Het 
vertrouwen in subsidie' en overheid als verstrekker heeft geen goed gedaan. De 
nieuwe subsidie, Sde, die nog operationeel moet worden bevat groene energie, dus 
de gehele keten. Dit is een stap voorwaarts, evenals de constructie voor het 
verkrijgen van de subsidie. Echter negatief is het budget wat hiervoor is vrijgemaakt. 
Het beperkte budget zal maar een matige impuls geven. Hetzelfde als bij de MEP 
subsidie zal het verkrijgen van de Sde subsidie aanzienlijke onzekerheden en 
nadelen kennen. 

21 



4.2.8 Hoge investering benodigd 

De investeringen benodigd voor vergistinginstallaties zijn zo hoog voor kleine 
bedrijven en eenmanszaken dat de stap om te kiezen voor vergisting groot is. De 
investering en terugverdientijd zijn per geval verschillend maar over het algemeen 
aanzienlijk, zowel met als zonder subsidie. 

4.2.9 Energie bedrijven waren. zijn terughoudend. 

In eerste instantie is er voor energiebedrijven geen aanleiding om biogas te 
betrekken in hun werkzaamheden. Er zijn meerdere redenen aan te geven. Ten eerst 
zit de care business in de fossiele brandstoffen. Biogas kan dus in wezen een 
concurrent zijn . Er is voor energie bedrijven op korte termijn weinig financieel motief 
te vinden in biogasprojecten. 
Er zijn een aantal redenen aan te geven die initiatief voor energie bedrijven voor 
biogas juist bezorgt. In de situatie waarin het van de opdrachtgever opgedragen 
wordt. Hierbij kan men denken aan een opgedragen EPL. Een ander motief is om 
biogas projecten te gebruiken om goodwill redenen. Duurzame energie werkt mee 
aan een positief imago. Verder kan een energie bedrijf technische expertise opdoen. 
De energie bedrijven hebben voorheen een remmende werking gehad op de 
ontwikkeling van biogas initiatieven, echter hierin is verandering. 

4.2.10 Politiek en maatschappelijk draagvlak 

Er is maatschappelijk begrip, althans de initiatieven worden gedragen tot het moment 
dat het beperkingen of financiële gevolgen heeft. De eindgebruiker heeft sympathie 
voor duurzame ontwikkelingen totdat het hem persoonlijk beperkt. Bij 
biogasprojecten dient het nodige toegelicht te worden. Gebruikers en organisaties 
moeten gemotiveerd worden die afhankelijk zijn en gebruik maken van een product 
die toch als basisbehoefte gezien wordt. Het leveren van een ander product dan gas 
en elektriciteit, vergt veel communicatie, en overtuiging. Als voorbeeld kan men 
kijken naar de afhankelijkheid die geschept wordt door warmtenetten aan één enkele 
leverancier. Het meestal daarbij toegepaste NMDA principe is vaak punt van 
discussie. 

4.2.11 Kennisgebrek omtrent mogelijkheden 

Het inzicht in de mogelijkheden van biogas zijn beperkt gebleven tot een klein scala 
aan bedrijven en betrokkenen. Men ziet veelal bij projecten dat een kennishoudende 
persoon, initiator is geweest in het verleden. Wanneer de kennis van de 
mogelijkheden wijder verspreid wordt, worden meer en meer kansen zichtbaar. 
Gezien de specialistische kennis benodigd, moet er eerst draagvlak gecreëerd 
worden door kennis overdracht alvorens biogas projecten kans krijgen en gezien 
worden. Het niet toepassen van biogas vanwege gebrek aan expertise bij adviseurs 
en beslissingsbevoegde bedrijven en overheden over de mogelijkheden van biogas 
is dan ook een knelpunt voor het product. 

4.2.12 Leveringszekerheid en transportbeperkingen 

De leveringszekerheid van vergistingproducten is niet altijd gegarandeerd. Een 
vergistinginstallatie die zeer locatie gebonden is in combinatie met zo min mogelijk 
transportbeweging een beperking. Het vrijkomen van biomassa en vergisten is het 
meest wenselijk op dezelfde locatie. De eventuele transportkosten van biomassa 
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drukken heel hard op de rentabiliteit van het totale systeem. Bij het wegvallen van 
biomassa leverantie is bij een vervangende leverancier nog maar de vraag of er 
rendabel gewerkt kan worden. Dit is afhankelijk van type producten en streek cq. 
locatie. Aangezien de biomassa geproduceerd kan worden door een private 
onderneming of ondernemingen, en deze zijn voortbestaan tot doel heeft, kan dit 
betekenen dat biomassa leverancier wegvalt. Biogas productie is voor hen in ieder 
geval geen core business. Betreft het één enkele ondernemer dan zitten er kleine 
risico's aan, zoals contract geschillen. Bij samenwerking tussen ondernemingen, 
nogal eens het geval vanwege co en vergistingproducten, moet er op basis van 
vertrouwen en contracten gekomen worden tot een biogasproject. Dergelijke 
samenwerkingsvormen zijn al een aantal maal fataal geweest voor een initiatief en 
ontwikkeling. 
Ook vanuit de afnemer kan gelijk geredeneerd als hierboven. Het wegvallen van een 
afnemer van bijvoorbeeld warmte kan zorgen voor een onrendabele installatie. 

4.3 Knelpunten matrix en model 

De knelpunten en de toelichting vormen een overzicht van de problematiek bij 
biogasprojecten. Volgens de porrasmethode zijn de knelpunten vervolgens verwerkt 
om tot hoofdoorzaken en gevolgen te komen. De knelpunten worden genummerd om 
vervolgens in de onderstaande matrix verwerkt te worden. 
Verticaal zijn de knelpunten oorzaak. In de horizontale richting staan de knelpunten 
voor gevolg. Elk kruis in de matrix staat voor een verband, een causaal verband. 
Door de knelpunten in deze matrix met elkaar te vergelijken en het al dan niet 
toekennen van een causaal verband kan later een relatie model gemaakt worden. 
Allereerst de ingevulde tabel. 

x x 

Gasreserve en 
s x x x x x x 

06 Procedures x 
07 Subsidie 

08 Hoge investering 

09 

x x x x 

x x x 

x x 

Matrix met oorzaken en gevolgen desbetreffende knelpunten 



In de volgende afbeelding zijn de oorzaak gevolg relaties weergegeven, 
voortkomende uit de matrix. 
Door het model hieruit op te stellen wordt het uiteindelijke beoogde effect bereikt. 
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Fig.?. Model relaties knelpuntenanalyse 

01 Overheidserkenning 

02 Vergassingstechniek 

03 Overheidstoezicht 

04 Beperkingen wet 

05 Gasreserve en prijs 

06 Procedures 

08 Hoge investering 

09 Terughoudendheid 

1 0 Draagvlak 

11 Kennisgebrek 

12 Transportbeperking 
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4.4 Conclusie knelpuntenanalyse 

Volgens de gehanteerde Porrasmethode is er een hoofdelijke oorzaak en drie 
hoofdelijke gevolgen voor de problematiek. De eerste conclusie die getrokken kan 
worden uit de porras-methode is de hoofdoorzaak: 

• De gasreserve en prijs 
De hoofdgevolgen van deze oorzaak, zijn er drie, te weten: 

• Vergisten in combinatie met vergassen is kansrijk, echter nog niet 
beschikbaar 

• De wet- en regelgeving leggen onnodige beperkingen op 
• Hoge investering benodigd 

Dit is de eerste conclusie, wanneer men de verbanden en knelpunten in de 
bovenstaande afbeelding bekijkt ziet men nog een aspect opvallen. 

Nummer 7 in het model, Subsidie, is een subgevolg, dat meer verbanden kent dan 
de andere hoofdelijke gevolgen. 
Het onderdeel subsidie kan dus in wezen ook als hoofdelijk gevolg toegevoegd 
worden aan de bovenstaande gevolgen. 

De oorzaken en gevolgen die uit de conclusie komen zijn van politieke en technische 
aard. De politiek is teveel gericht op en afhankelijk van de eigen gasreserves. Dit 
vertaald zich in subsidie en wet- en regelgeving die geen visie heeft op gas. Althans 
biogas wordt eerder negatief dan positief benaderd. 
Technisch gezien laten ontwikkelingen op zich wachten, ondanks het feit dat deze 
ontwikkelingen niet grens gebonden zijn, dit is vooral gevolg geweest van 
energieprijzen en het marktpotentieel. 
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5 SWOT -analyse 

5.1 Inleiding 

De SWOT-analyse heeft tot doel om de karakteristieken van de twee transitiepaden 
inzichtelijk te maken. Aspecten die meer in de algemeenheid met biogasprojecten te 
maken hebben zijn terug te vinden en aan bod gekomen in de literatuurstudie en 
knelpuntenanalyse. Voor een overzicht van de doelen en kaders van de 
verschillende hoofdstukken zie paragraaf 3. 7 of zie het onderzoeksmodel. 

5.2 SWOT-analyse 

Van beide transitiepaden is een SWOT-analyses gemaakt, waarvan elk punt 
afzonderlijk wordt toegelicht in 5.3. Hieronder is de analyse weergegeven voor beide 
transitiepaden. 

0 1pwer k" mg en gasne t 
Intern 
Sterkte Zwakte 

• Berging scapaciteit • Seizoensafhankelijkheid 
infrastructuur • Warmte wordt relatief slecht betaald 

• Virtuele verkoop • Geen Subsidie op elektriciteit 
• Vrije leverancierskeuze 

Extern 
Kansen Bedreigingen 

• Veranderende W-E vraag • Risico m.b.t. draagvlak vanwege 
• Micro-wkk mogelijke volksgezondheidrisico's 

• Capaciteit en leveringszekerheid 
netwerkbedrijf 

• Niet H2 proef 
• Politieke toezichthouding 

WKK en warmtenet 
Intern 
Sterkte Zwakte 

• Eigendom door stand- • NMDA principe en berekening 
alone systeem • Energie distributie verliezen continu 

• Investering 
• LWN warm tapwater, legionella 

Extern 
Kansen Bedreigingen 

• Elektriciteitsprijs • Terugleveren op het elektriciteitsnet 
• Subsidie op elektriciteit 
• H2 meewerkend 
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5.3 Toelichting 

Een aantal onderdelen uit de SWOT-analyse zijn al eerder in de literatuurstudie ter 
sprake gekomen en vallen in herhaling omdat ze op beide niveaus onderscheidend 
zijn . Mocht men dergelijke onderbouwingen verder beargumenteerd zien, dan is 
daarvoor de literatuurstudie, hoofdstuk 2. Hieronder volgt per onderdeel uit de tabel 
de onderbouwing. 

5.3.1 Sterktes gasnet 

• Bergingscapaciteit infrastructuur 
De gasinfrastructuur heeft een bepaalde bergingscapaciteit om de dagpieken in het 
verbruik op te vangen. Wat er mogelijk geborgen kan worden alvorens biogas de wijk 
in geleverd wordt is hier buiten beschouwing gelaten, dit is namelijk voor beide 
hetzelfde. 
De gasinfrastructuur heeft deze capaciteit zonder noemenswaardige verliezen, in 
tegenstelling tot een warmtenet Deze heeft ook bergingscapaciteit in het warmtenet, 
alleen daarin zijn de rendementsverliezen aanzienlijk. 

• Virtuele verkoop 
Virtuele verkoop, betekent het verkopen van een product, terwijl de klant niet de 
fysieke levering hoeft te krijgen. Dit kan wanneer het product net als gas 
vergelijkbaar is met het daadwerkelijk fysiek geleverde product. Het virtueel kopen 
van een product kan allerlei redenen omvatten. De prijs is meestal de bepalende 
keus. Bij groen gas gaat het niet zo zeer om prijs maar om goodwill, belangen, 
overtuigingen of externe invloeden. 
De gasunie is bezig met het opzetten van groene certificaten voor groen gas. 
Door middel van groene certificaten, die binnen enkele jaar ook door de gasunie 
erkend en uitgegeven gaan worden, is er mogelijk markt en waarde uit groen gas te 
halen. De markt die beperkt was tot een klein areaal waar fysiek groen gas aanwezig 
was, wordt daardoor de gehele Nederlandse markt. 

• Vrije leverancierskeuze 
De vrije leverancierskeuze heeft een aantal gevolgen voor het aanleggen van 
gasnet. 

Vrije leveranciers keus eindgebruikers 
Splitsing groen en grijs gas. 
Geen belangenverstrengeling 

Voor de eindverbruikers is er geen beperking om voor een andere afnemer te kiezen. 

5.3.2 Zwaktes gasnet 

• Seizoensafhankelijkheid 
Afhankelijk van het type biomassa is het voor sommige biogas producenten mogelijk 
te sturen met de productie in zomer en winter. Dit is van belang als men kijkt naar het 
verbruikersgedrag van huishoudens. Daaruit blijkt namelijk dat het gas in de zomer 
aanzienlijk minder afname kent. Dit verschil is dermate groot dat sturen in productie 
vaak niet toereikend is, en dat voor de pieken aardgas toegevoegd moet worden. 
Voor gasopwerking heeft dit een aantal gevolgen. De keuze voor gasopwerking is 
gebaseerd op een grote vraag. De minimale afname drukt erg op dit streven, en het 
financieel renderen. 
Er zijn een aantal opties om dit tekort op te heffen om te komen tot een hoger 
verbruik in de zomer, en zodoende een stabielere, constantere biogas productie en 
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opwerking. Ruimtekoeling is steeds meer een standaard aan het worden in 
huishoudens. Door middel van bijvoorbeeld een gasgestookte airco of warmtepomp 
is er de mogelijkheid om rendabel en efficiënt in de zomer biogas toepassing te laten 
vinden. Verder zal de micro-wkk (Hr-e ketel) zorg dragen voor een evenredig 
verdeelde toename van het gas door het jaar. 

• Warmte slecht betaald 
De prijs voor elektriciteit per KWh is ongeveer het drievoudige van dat voor warmte. 
Er is nog geen micro-wkk voor handen om de markt over te nemen. Een WKK op 
wijkniveau genereert opbrengsten die aanzienlijk zijn. Het gasnet met Hr-ketel kent 
alleen betaling in warmte(gas) . De elektriciteitsproductie van de WKK naast het 
warmtenet, heeft een duidelijke invloed op de afweging. 

• Geen Subsidie op elektriciteit 
In het geheel is er voor de optie biogas opwerken tot groen gas geen Sde subsidie 
beschikbaar gesteld. Elektriciteit uit biogas kent een subsidieregeling. Het decentrale 
groengas kent dit niet. Op energie verkregen uit groen gas wordt geen subsidie 
gegeven. Aangezien de subsidie bedragen een redelijk percentage zijn van de totale 
opbrengsten, is dit een zwakte voor opwerking en het gasnetwerk. 

5.3.3 Kansen gasnet 

• Veranderende warmte, elektriciteit vraag 

De vraag naar warmte en elektriciteit wordt door eindverbruiker bepaald. 
Er vindt een verschuiving gaande in de elektriciteitsvraag en warmtevraag balans. 
Deze verschuiving heeft gevolgen voor aansturing, investeringen en prijs per 
eenheid. 
De aansturing, inschakelen op vraag, kan veranderen van gas naar elektriciteit of 
omgekeerd. 
Op langer termijn, zijn er diverse verwachtingen en scenario's. De prijs per eenheid 
is voor beide moeilijk voorspelbaar mede door deze veranderende vraag. 
Het gasnet heeft voor de verminderende warmtevraag een duidelijke pre, gezien de 
lagere investering en terugverdientijd. Wanneer biogasopwerking buitenbeschouwing 
zou worden gelaten is bovenstaande zeer van belang. 

Gevolgen Warmtenet Gasnet 

Verandering naar elektriciteitsvraag gestuurde systemen - + 

Verlaging investering warmte leverende installaties -- ++ 

Procentuele toename onderhoudskosten en vaste lasten. - -
Stabielere, piek arme vraag op seizoensniveau + -
Piekrijkere vraag op dagniveau. - + 
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• Micro-wkk 
De Micro-wkk is nog geen bewezen techniek in Nederland. Echter de ontwikkeling 
ervan staat niet stil. De toekomstverwachtingen voor de micro-wkk zijn positief te 
noemen. De introductie van de micro-wkk in buurlanden laat dit zien evenals de 
veldproeven. Voornaamste vooruitgang is de daling in jaarlijkse kosten door eigen 
elektriciteitsproductie. 

5.3.4 Bedreigingen gasnet 

• Risico met betrekking tot draagvlak vanwege mogelijke 
volksgezondheidrisico's 

Er zijn bij de KIWA en verzekeraars problemen met verzekeringen en garanties 
betreffende biogasopwerking projecten. Hiervan kan gezegd worden dat men in het 
buitenland en binnenland al dusdanig ervaringen heeft opgedaan dat deze risico's 
nihil zijn. Toch is dit niet voldoende voor acceptatie. Het ontbreekt verder aan 
volledige theoretische onderbouwing. Dit heeft als gevolg dat zowel voor als 
tegenstanders niet op feiten kunnen bouwen. Het uitsluiten van alle risico's is 
hierdoor zeer lastig. Deze risico's liggen op het vlak van volksgezondheid, waardoor 
angst, argwaan en gebrek aan draagvlak voor groengas een onderwerp is. 

• Capaciteit en leveringszekerheid netwerkbedrijf 
Voor het netwerkbedrijf is er geen initiator. Biogasprojecten zorgen voornamelijk voor 
kosten en extra lasten. Er moeten een aantal voorzieningen getroffen die nadelig 
zijn. Aangezien de netwerkbedrijven onder strikte voorwaarden werken, en onder 
toezicht staan, is er geen meerwaarde te halen uit dergelijke projecten. Een 
voorbeeld van nadelen. Netwerkbedrijven moeten alsnog aardgas achter de hand 
hebben bij rechtswege, wanneer biogasproductie wegvalt. Dimensioneren van 
leidingen blijft daardoor hetzelfde of vergroot. Maar ook moeten contracten met 
aardgasleveranciers voor maximum capaciteit gewaarborgd zijn. Het vormt een 
bedreiging omdat dit aspect locatie afhankelijk is, en medewerking bereidheid per 
netwerkbedrijf verschillend is. 

• Niet H2 proef 
De huidige gasleidingen die aangelegd worden zijn niet H2 proef, diameters moet 
veranderen evenals het materiaal. De investeringen in gasinfrastructuur is dus een 
verloren investering wanneer de waterstofeconomie een feit wordt. Echter deze visie, 
de waterstofeconomie is nog zeer onzeker. Of dat er een waterstofeconomie komt en 
wat het eventuele toepassingsgebied wordt, daar kunnen nog geen uitspraken over 
gedaan worden. 

• Politieke toezichthouding 
Het toezicht houden bij gasnet is intensiever, en neemt meer risico's met zich mee. 
Waar bij een warmtenet toezichthouding bij de vergister zelf blijft, daar is er bij het 
opwerken en delen in gasnet extra belasting gemoeid bij toezichthouding. 
Voor vergister gelden aspecten als brandveiligheid vergisting etc. 
Aan een warmtenet zelf is weinig toezichthouding. Bij het delen in gasnet is er een 
onder andere een wobbe index waaraan voldaan moet worden. 
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5.3.5 Sterktes warmtenet 

• Eigendom door stand-alone systeem 
Een warmtenet kan een stand-alone systeem zijn. In tegenstelling tot een gasnet, 
waar dit veel moeilijker is, vanwege aangewezen netwerkbedrijven. Gas behoort tot 
een netwerkbedrijf en heeft in principe alleen virtuele afnemers. Voor de concurrentie 
in de markt, en in principe voor de voorstanders van marktwerking, gaat een 
warmtenet de concurrentie aan met tot dusver monopolistisch ingestelde 
gasnetbedrijven. 

5.3.6 Zwaktes warmtenet 

• NMDA principe en berekening 
Zoals in de literatuurstudie staat zijn er hiaten in het NMDA principe. Ter illustratie: 
"In principe staat dit energieconcept vast. De keuze voor "stadsverwarming" is al in 
het verleden (90-er jaren) gemaakt. Maar bewoners uit andere deellocaties van 
Leidsche Rijn hebben "problemen" met het warmtenet in hun wijk. Daarom het 
verzoek van de gemeente Utrecht om ook energievoorzieningconcepten zonder 
warmtenet in de analyse te betrekken. De uiteindelijke resultaten kunnen meewegen 
bij de infrastructuurkeuze in andere delen van Leidsche Rijn, waar nu ook warmtenet 
staat gepland." (Benders R.M.J. et all, 2004) 
De eindgebruiker betaalt volgens NMDA principe. Alle voordelen, als synergie, 
restwarmte etc. delen eindgebruikers niet in mee. De kosten blijven te allen tijden 
voor eindgebruiker navenant gelijk aan die van gas. Echter de nadelen zijn wel voor 
NMDA gebruikers. 

• Energie distributie verliezen continu 
De energieverliezen in een warmtenet zijn continu, ook in de gevallen wanneer er 
nauwelijks sprake is van afname. Huidige warmtenetten hebben een distributieverlies 
tussen de 15 en 30 procent. 
Er wordt efficiëntie behaald in de WKK, echter de distributieverliezen drukken op het 
totale rendement. Hierbij moet aangemerkt worden dat een nieuwe generatie 
warmtenetten in opkomst is. Voor deze aankomende geavanceerde warmtenetten 
worden een aanzienlijk lager distributie verlies verwacht. 

• Investering 
De investering in een warmtenet is aanzienlijk hoger dan een conventioneel gasnet. 
De terugverdientijd, en aansluitbijdrage worden daardoor nadelig beïnvloed. Bij 
nieuwbouw is deze aansluitbijdrage een gedeelte van het te kopen onroerend goed. 
Hierdoor is de hogere aansluitbijdrage niet altijd een belemmering, aangezien het 
procentueel weinig is op het aankoopbedrag. 

• Legionella 
Bij een HTV is er geen kans op legionella. De L TV systemen, die in de literatuur 
soms als veel belovend, en toekomst worden bestempeld, hebben te maken met de 
legionella bacterie. Het warme tapwater wat hieruit gegenereerd wordt moet door 
middel van een extra installatie boven de 70 graden gebracht worden om legionella 
vrij te zijn. Hieraan zijn uiteraard rendementsverliezen gekoppeld. 

30 



5.3.7 Kansen warmtenet 

• Elektriciteitsprijs 
De prijs voor elektriciteit is goed in vergelijking met gas of warmte. Per kWh ligt de 
vergoeding van elektriciteit een driemaal hoger dan die voor warmte. Waarschijnlijk 
de belangrijkste reden voor het toepassen van WKK's is het feit dat micro-wkk's nog 
niet toegepast kunnen worden. De rendementen voor beide transitie paden ontlopen 
elkaar niet veel. Echter bij de WKK komt een 35 tot 45 procent elektriciteit vrij die 
simpelweg financieel een meervoud is van warmte uit dezelfde hoeveelheid biogas. 

• Subsidie op elektriciteit 
De elektriciteit afkomstig uit een WKK op groen gas valt onder de Sde regeling. 
Om aan de Sde subsidie te voldoen zijn er wel een aantal regels verbonden die een 
en ander uitsluiten, vandaar dat het een kans betreft. De Sde regeling biedt echter 
een redelijke hoge vergoeding. Deze komt bovenop de prijs voor elektriciteit die ook 
al aanzienlijk hoger is dan de prijs voor warmte. In Duitsland is er een bonus om aan 
te sporen tot gebruik van elektriciteit en warmte. Er wordt 2ct/kWh bonus uitgekeerd 
aan WKK's waarbij warmte afgenomen wordt, 'der KWK bonus'. 

• H2 meewerkend 
Mocht er een waterstof gebaseerde waterstof economie ontstaan en deze toetreden 
tot de gebouwde omgeving dan is een warmtenet daar op aan te passen. Hoewel dit 
lange termijn denken is, niet geheel onbelangrijk in bouw en civieltechnische 
investeringen. 
Op korte termijn, wanneer men daar over kan spreken, wordt H2 toepassing vooral 
verwacht bij de auto-industrie en andere roerende zaken. Onroerende zaken zullen 
naar alle waarschijnlijkheid pas in een later stadium overstappen op H2. 

5.3.8 Bedreiging warmtenet 

• Terugleveren aan het elektriciteitsnet 
Netwerkbedrijven accepteren niet zonder meer (groene) energie. De wettelijke 
verplichting leveranciers op het net toe te laten kent een aantal voorschriften waarop 
de netwerkbedrijven succesvol beroepen. Het monopoly van de netwerkbedrijven 
levert een bureaucratische handelswijze op, en beperkingen. In Nederland heeft zich 
het probleem voorgedaan dat de tuinbouw sector zijn elektriciteit niet kon leveren 
aan de netwerkbedrijven. Dit probleem is grotendeels opgelost. Deels door de 
kassenbouwsector zelf en deels door de netwerkbedrijven. Deze teruglevering 
problematiek is hiermee voorlopig opgelost. Echter de teruglevering problematiek is 
nog zeker niet van de baan. Windparken in Duitsland, koplopers in duurzame 
energievoorziening, hebben in de eerste twee maanden van 2008 een verlies 
geleden van 2,5 miljoen vanwege het niet af kunnen zetten van stroom. Het verwijt 
van de windparken gaat naar de vier grote netwerkbedrijven die verzuimen het 
elektriciteitsnet uit te bouwen, en de laatste jaren zelfs hebben verwaarloosd. "Om 
verdere omzetverliezen te voorkomen kondigde BWE(Bondsfederatie wind energie) 
voorzitter Albers aan dat de windbranche die netten wel zelf wil bouwen. Voor een 
deel gebeurt dat ai. .. We zouden wel dom zijn wanneer we niet zelf in de het net 
gingen investeren. Wij doen dat beter, sneller en economischer''zegt Albers" 
(Schmitz, 2008) 
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5.4 Conclusie 

Alvorens de vergelijking tussen beiden te trekken, eerst een categorisering van de 
genoemde aspecten. Hieronder is de SWOT weergegeven , voorzien van een 
weging . 

Opwerking en gasnet 
Intern 

Sterkte Zwakte 
Bergingscapaciteit infrastructuur Seizoensafhankelijkheid 
~~~~~------------------~ 
Virtuele verkoop 
Vrije leverancierskeuze 
Extern 

Kansen 
Veranderende W-E vraag 

WKK en warmtenet 
Intern 

Sterkte 

Extern 

Kansen 

Zeer relevant 

Beperkt 
relevant 

Niet H2 proef 
Politieke toezichthouding 

Zwakte 

NMDA principe en berekening 

Energie distributie verliezen continu 
Investering 
LWN warm tapwater, legionella 

Bedreigingen 

Terugleveren op het elektriciteitsnet 

De vier kwadranten van de SWOT-analyse staan voor: Sterkte, zwakte, kansen en 
bedreigingen. Deze kwadranten zijn vervolgens in dezelfde volgorde te interpreteren 
als aanvallen, verdedigen, versterken en terugtrekken. 
De conclusie van opwerking en gasnet is als volgt: Warmte wordt slecht betaald in 
vergelüking met elektriciteit. De micro-wkk is tegenhanger van deze zwakte. Het 
versterken van de micro-wkk kan de verdediging vormen voor de slecht betaalde 
warmte. Er wordt namelijk door de micro-wkk elektriciteit geleverd wat financieel een 
positieve invloed heeft. 
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De virtuele verkoop van groen gas en bijbehorende certificaten is mogelijkheid voor 
een aanvalstrategie. De kracht hiervan ligt in de volgende nieuwe situatie. Met dit 
aspect kunnen namelijk C02 neutrale ambities over lange afstand gerealiseerd en 
uitgewisseld worden. 

Uit de SWOT-analyse van het warmtenet kunnen we het volgende concluderen : 
Er is een duidelijk aanvalsaspect bij het warmtenet, en dat is de stand-alone 
eigenschap. Deze eigenschap biedt een aantal voordelen en vrijheden. De 
elektriciteitsopbrengsten versterkten de keuze voor warmtenet zeer sterk. 
Voor zover dus vooral sterkte 's en kansen. Negatief is de verlaging in verbruik van 
huishoudens. Dit drukt op de investeringen en bovendien zijn er verliezen in 
warmtenet zelf. De verdediging hiervan vind vorm in innovaties op warmtenet gebied, 
waardoor dit aspect redelijk gecompenseerd wordt. 

Een vergelijking van beide conclusies brengt een aantal aspecten aan het licht. 
Het gasnet wordt versterkt in zijn concurrentiepositie door de micro-wkk. De aanval 
van het warmtenet op gasnet is dat het een stand-alone systeem betreft, en daar 
diverse voordelen uit haalt. Dit aspect komt bij het gasnet dan ook terug als slecht 
scorend aspect. Het gasnet is in ieder geval afhankelijk van netwerkbedrijven en 
overheid. Het warmtenet dient zicht te verdedigen op de warmteverliezen en hoge 
investering van het net. Hiervoor zijn gedeeltelijk oplossingen voor handen. 
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6 Ontwerp case model 

6. 1 Inleiding 

De SWOT- en knelpunten- analyse hebben inzichten gegeven op verscheidene 
schaalniveaus. De analyses zijn voornamelijk beschrijvend geweest. Sommige 
analyseresultaten kunnen in bepaalde mate ook cijfermatig onderbouwd worden. Een 
cijfermatige, en daarmee harde onderbouwing staat in dit hoofdstuk centraal. Het 
ontwerp in dit hoofdstuk is een vergelijking tussen beide paden op projectniveau, 
gebaseerd op cijfermatige berekeningen en onderbouwing, door middel van een 
model. Uit de verkregen inzichten en de verwerkte casussen kunnen vervolgens 
conclusies worden getrokken en aanbevelingen gedaan worden. 

6.2 Definiëring onderzoek 

6.2.1 WKK over het algemeen gunstiger 

In de voorliggende fases van het afstudeerproces, is er een duidelijk beeld ontstaan 
van de haalbaarheid van projecten. 
Twee transitiepaden worden vergeleken waarbij het transitiepad WKK en warmtenet 
vele voordelen kent ten opzichte van opwerking en gasnet. De WKK is over het 
algemeen in het voordeel omdat: 

• Elektriciteitproductie van WKK is financieel zeer aantrekkelijk. 
• Meer mogelijkheden tot hogere C02 reductie. 
• Warmtenet is een stand-alone systeem 
• Beperkingen gasnet, betreffende invoering 
• Beperkte (lagere) investeringen bij WKK installatie in vergelijking met 

opwerking installatie, vooral bij kleinere woonwijken. 

De WKK kent dus een aantal voordelen ten opzichte van het opwerken en gasnet 
traject. De voordelen liggen op financieel gebied, maar ook op C02 reductie en 
EPL score worden betere cijfers behaald, zoals blijkt uit gerealiseerde projecten. 
Op het gebied van rendement ontlopen beiden elkaar niet veel. Voor een 
overzicht van de rendementen, zie de bijlage. 
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6.2.2 Ontwikkelingen ten gunste van biogasnet 

Er zijn ontwikkelingen gaande die perspectief bieden voor het opwerken voor het 
traject van groen gas ten opzichte van de WKK en warmtenet variant. Uiteindelijk zijn 
het die ontwikkelingen, die er voor zorg kunnen dragen dat biogasopwerking kan 
gaan concurreren met het warmtenet in woonwijken waar nu gekozen wordt voor een 
WKK en warmtenet Deze ontwikkelingen in het voordeel van het biogasnet zijn: 

1. Ontwikkelingen en verlaging investering van opwerkingsinstallatie 
(Knelpunten) 

2. Invoering, introductie van het groengas certificaat (SWOT) 
3. Uitputting Nederlandse gasvoorraden (Knelpunten) 
4. Toe treden vanmicro-wkkin de markt. (SWOT) 

1) De daling van de kosten voor een opwerkingsinstallatie in verhouding tot de WKK 
installatie wordt verwacht, maar niet zodanig dat deze investeringen enorm veellager 
worden, laat staan concurreren met WKK installaties. 
2) De invoering van het groengas certificaat is positief, echter moeilijk aantoonbaar 
en meetbaar. 
3) De uitputting van de Nederlandse gasvoorraad kan door de overheden op 
verschillende manieren worden vormgegeven, waaronder biogas als aardgas 
vervanger. 

Deze eerste drie genoemde punten zijn zeker ontwikkelingen ten gunste van het 
biogasnet, maar sluiten minder goed aan op de doelstelling behorende bij dit 
hoofdstuk. Het laatste punt, de micro-wkk, doet dit namelijk het beste. 

4) De micro-wkkis het aspect waarop in dit hoofdstuk verder in gegaan wordt. 
Het is goed mogelijk dat de introductie van de micro-wkk gaat zorgen voor het 
daadwerkelijk concurreren tussen beide transitiepaden. 
"Door gezamenlijke productie wordt warmteverlies vermeden bij 
elektriciteitsproductie en verlies van exergie (het vermogen elektriciteit op te wekken) 
bij warmteproductie. Door dit dicht bij huis of in huis te doen worden 
transportverliezen vermeden . De technologie hiervoor op basis van gasketels is al 
voorhanden." (Hamm P., blz. 19) 
De WKK is initiator geworden voor deze micro-wkk. De invloeden van de micro-wkk 
gaan nader geanalyseerd worden in combinatie met biogas. 

6.3 Doelstelling 

Het model heeft als doel het maken van een vergelijking op projectniveau van beide 
transitiepaden, om inzicht te verkrijgen op het gebied van financiële haalbaarheid , 
rendementen, en C02 uitstoot. 

De vraag die bij dit deel van het onderzoek centraal staat is de volgende: 
Hoe verhouden beide transitiepaden zich tot elkaar op gebied van C02 emissie, EPL 
en prijs met de introductie van de micro-wkk? 
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6.4 Scenario's 

6.4.1 Micro-wkk 

Ook bij de introductie van micro-wkk's in Europa is Duitsland wederom koploper, 
zoals ook het geval is bij biomassagebruik. 
Duitsland had in 2004 een verkoop van 10.000 micro-wkk's. Nederland beperkte zich 
tot het opzetten van veldtesten. De resultaten van deze veldtesten zijn bekend, en 
onderschrijven de getallen van onderstaande gekozen scenario's: "Tijdens het 2de 
micro-wkk congres op 23 april zijn de resultaten van deze veldtest gepresenteerd. 
Met een gemiddeld elektrische opwekking rendement van 19%(!) En een productie 
van 2200 KWh per jaar, op 1700 m3 aardgas verbruik, morgen we spreken van een 
zeer geslaagde veldtest. " (Vaessen P., 2006) 
Voor de micro-wkk wordt uitgegaan van de gegevens afkomstig uit proefopstellingen 
en voorspellingen van de smart power foundation, deze gegevens worden tevens 
aanpasbaar meegenomen in model. Gegevens van de smart power foundation: 

-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2030 
Best beschikbare micro-wkk categorie c C-B B B-A 
Elektrisch rendement micro- O/o 15% 20% 25% 30% wkk 
Thermisch rendementen % 90% 85% 80% 75% 
micro-wkk 

Cumulatief aantal micro-wkk Scenario 1 18 358 1358 3840 
toestellen (x 1 000) Scenario 2 18 327 937 2009 

C02-emissiefactor STEG' g/kWh 385 385 385 325 
C02-emissiefactor kolen 

glkWh - - - 120 ces vanaf 20203 

Elektrisch rendement STEG4 % 50.5% 50,5% 50,5% 59.6% 
Elektrisch rendement 
kolencentrale (IGCC) met 
ces vanaf 20205 

% - 41,3% 

Fig. 8, Bron: Blezer 1., 2008, 

Er is sprake van een viertal scenario's in bovenstaande tabel. Vanuit de doelstelling 
en kader zijn alleen de eerste twee types interessant, namelijk het C en B model uit 
fig. 24. Het B-A model wordt niet meegenomen omdat er teveel onzekerheden zijn op 
lange termijn, zoals de prijsontwikkeling en behalen van de genoemde specificaties 
van het B-A type . Het C-B type is geen duidelijk andere technologie, maar een 
periode van uitontwikkeling. De eerste twee micro-wkk types worden daarom mee 
genomen evenals de huidige situatie, dit levert de volgende drie specificaties op: 

• Huidige HR ketel (referentie) 
• Micro-wkk korte termijn (tot 201 0) 
• Micro-wkk middellange termijn (2015 tot 2020) 
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6.5 Case 

Voor de casestudies is gekozen voor een drietal casussen gerealiseerd door Essent. 
• Apeldoorn, Zuidbroek 
• Leeuwarden, Zuidlanden 
• Zeewolde, polderwijk 

Plaats Vereiste C02 Biomassa Aanvullende 
reductie informatie 

Zeewolde, 25% Mestvergisting 
Polderwijk 
Leeuwarden, 50% Mestvergisting Tankstation 
Zuidlanden Delta oil 
Apeldoorn, 50% RWZI 
Zuidbroek 

De polderwijk in Zeewolde is een wijk met 2952 woningen. De mestvergister die het 
biogas produceert, voorziet 35 procent van het jaarlijkse gasverbruik van de wijk. Het 
project is gebaseerd op een energievoorziening door middel van een WKK voor de 
gehele wijk. Deze wordt in een samenwerkingsvorm geëxploiteerd door de 
veehouder en Essent. De afstand tussen veehouder en afzetgebied bedraagt een 
zevental kilometers, dat wordt overbrugd door middel van een biogasleiding. 
De case Zeewolde heeft een vereiste oplegging van 25 Procent C02 reductie. 
Daadwerkelijk wordt er een C02 reductie gerealiseerd die de 50 procent benaderd. 

De case Leeuwarden voldoet niet aan de uitgangspunten en zal dus niet 
meegenomen worden als resultaat. De case Leeuwarden betreft namelijk 702 
woningen en voldoet daarbij niet aan de minimale grens van 2000 woningen, 
vanwege investeringsgrootte. Echter voor de toetsing cq. validatie is deze casus wel 
geschikt. 

De wijk Zuidbroek wordt ook van energie voorzien door een WKK. Echter de 
biomassa verschilt van die van de polderwijk. De biomassa voor Zuidbroek bestaat 
uit rioolslip en vetten, en levert 40 procent van het totale gasverbruik van de wijk. 
Een EPL van 8.6 wordt hiermee behaald. Apeldoorn wil in 2020 een C02 neutrale 
stad zijn. 
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6.6 Model 

6.6.1 Programma van Eisen 

Vanuit de combinatie biogas en huishoudens zijn er een aantal uitgangspunten. 
Verder zijn er een aantal uitgangspunten vastgesteld om de vele variabelen en 
vrijheidsgraden te beperken. Dit laatste heeft als doel gerichter en voldoende 
onderbouwde aanbevelingen te kunnen genereren. De uitgangspunten voorzien van 
een *, zijn aan te passen in het model door middel van de achtergrondbladen. Voor 
uitleg over achtergrondbladen en de opbouw van het model zie 6.6.2. 

Uitgangspunten: 

• Voor de huishoudens wordt aangenomen het gemiddelde verbruik voor 
huizen met een EPC van 0,8 of lager.* 

• Het gehele model is opgezet vanuit de eindgebruiker. 
• De kosten berekend voor de eindgebruiker zijn gebaseerd op de 

standaardleveranciers in de regio's 
• Het model is uitsluitend geschikt voor woonwijken. 
• Het model is alleen geschikt voor nieuwbouwwijken en herstructureringen 

vanaf 2000 woningen. 
• De elektriciteitsafzet is gegarandeerd op wat voor manier dan ook. Hierdoor 

kan alle opgewekte stroom een nuttige toepassing vinden. (zie hoofdstuk 
6.6.2) 

• Het kader van de vergelijking is gebaseerd op de optimale investering van de 
opwerkingsinstallatie. De onderstaande figuur geeft weer de te verwerken 
capaciteit en de kosten daaraan gekoppeld per eenheid energie. Zoals af te 
lezen valt, en eerder al was aangegeven, is de schaalgrootte van belang. 
Aangezien nieuwbouwprojecten ook hun beperking kennen wat betreft 
aansluitingen kent schaalgrootte zijn beperkingen voor de 
opwerkingsinstallatie. De scope voor het te maken model wordt dan ook 
gesteld op de grotere (nieuwbouw)woonwijken, vanaf 2.000 woningen. 
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0.00 . -------,----...,.........-----,-------1 
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• 
• 

Fig. 9. Kosten opwerking ten opzicht van debiet (zie bijlage voor toelichting). 
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6.6.2 Modelonderbouwing 

De inputgegevens van het model zijn: 
1. Aantal woningen 
2. Percentage gas 
3. Rendementen Micro-wkk en WKK 

Op basis van de bovenstaande input kan een output gegenereerd worden met de 
volgende output voor elk transitiepad afzonderlijk: 

4. C02 reductie 
5. EPL score 
6. Kosten huishoudens 

Gebaseerd op de gemaakte analyses blijken bovenstaande elementen 
onderscheidend. 
Onderstaand, een korte toelichting en onderbouwing van de gekozen in en output. 

1) Het aantal woningen is gewoon een feit dat is opgenomen op het eerste blad. 
Het criterium van minimaal aantal woningen zit daarin verwerkt. 
2) Door het loskoppelen van de hoeveelheid biogas kan men de optimale situatie 
benaderen. 
Er zijn verschillende contracten die dienen gesloten te worden met verschillende 
tijdshorizon van 10 tot 30 jaar. Risico's omtrent hereentractering en alternatieven 
zitten dus besloten in het proces. 
3) De rendementen van de Micro-wkk en WKK variëren. De micro-wkk kent 
variatie door ontwikkelingen in tijd, en de verschillend modellen. De WKK kent zijn 
variëteit door schaalgrootte van het project en de leverancier 
4) C02 reductie is een peiler voor het behalen van een EPL. Er is een C02 emissie 
handel. Echter voor woonwijken om aan de EPL te voldoen, is het niet toegestaan 
om C02 emissierechten te kopen. De C02 reductie uit de EPL dient op locatie 
behaald te worden. 
Omdat dit steeds vaker opgedragen wordt, staat deze C02 reductie in direct verband 
met de te maken kosten, en concurrerend met andere C02 besparende 
maatregelen. 
5) De EPL score is voor woonwijken de huidige maatstaf voor duurzaamheid, en van 
daar meegenomen in het model. 
6) De kosten voor huishoudens is van belang. Omdat zij door middel van de micro 
WKK elektriciteit gaan besparen die niet ingekocht dient te worden. 
Het kosten aspect is hierbij natuurlijk een voor de hand liggende peiler. De prijs moet 
marktconform zijn om realisatie te kunnen veroorloven. 

Voor alle geproduceerde elektriciteit van de micro-wkk wordt uitgegaan dat deze 
nuttig verbruikt wordt. Er zijn een aantal mogelijkheden om de afname van de 
geproduceerde elektriciteit te organiseren. 

• Teruglevering: Essent retail hanteert voor zonne-energie namelijk de eerste 
3000kwh met hetzelfde in als verkoop tarief voor kleingebruikers. Zo zijn er 
ook soortgelijke ontwikkelingen voor de micro-wkk. 

• Uitgaande van genoeg afnamen door onder andere sluipverbruik en 
gelijktijdigheid van de pieken warmte en elektriciteit (productie en afname). 

• Invoering van slimme meters. 
(Smit, 2007) & (Moldering A. et all. 2008) 
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Het model kent de volgende input met bijbehorende variaties 

Input Variabel Variatie Variatie type 
Woningen Kengetal n.v.t. stuks 
Biogas aandeel Scenario of iteratief 0 tot 100 Percentage 
Micro-wkk Specificatie of n.v.t. rendementen 

scenario 

6.6.3 Modelopbouw 

Het Excel model is opgebouwd met drie verschillend type bladen: 
• Invul en werkblad 
• Achtergrondbladen 
• Calculatiebladen 

Het invulblad en tevens werkblad, is het eerste blad van het model en is uniek. In 
principe moet het blad alleen voldoende zijn om te komen tot het gewenste doel, 
waarop het model is gebaseerd. De benodigde input kan ingevoerd worden, waarbij 
de output, op hetzelfde blad bruikbare data bevat om tot antwoorden te komen. 

De achtergrondbladen zijn alle bladen, behalve het "invul en werkblad" en bladen die 
beginnen met calc. Deze bladen voorzien met duidelijke termen zoals woningen & 
algemene parameters, zijn bladen die eventueel aangepast kunnen worden. De 
bladen zijn vooraf voorzien met generieke en algemene data die in principe voldoen 
voor het doel. Deze gebruikte gegevens zijn met geel aangegeven, en kunnen 
veranderd worden indien dit nodig geacht wordt. 

De calculatiebladen bevatten, zoals het woord zegt, de calculaties. Data kunnen er 
niet gevonden worden. De calculatiebladen geven hooguit inzicht in de materie en 
berekeningen achter de verkregen resultaten. 

6.6.4 Beperkingen model 

Het model kent ook zijn beperkingen. Deze beperkingen kennen een aantal redenen: 
• Veranderlijkheid data. Om diverse redenen is het geen langer termijn model. 

Er zijn vele variabelen waarvan een aantal veel onzekerheden kennen op 
lange termijn. Tevens kennen sommige aspecten zoals B2B contracten een 
kortere tijdshorizon dan de voor infrastructuur geldende contracttermijnen. 

• Situatieafhankelijkheid data. Elke project situatie is uniek, met name op het 
aspect utiliteitsgebouwen, Het model beperkt zich tot woningen. 

• Afstudeerperiode. Er is per hoofdstuk van het afstudeerwerk maar beperkte 
tijd ingepland. 

• Vertrouwelijke, bedrijfsgevoelige data 
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Het model kent de volgende beperkingen: 

• Geen overzicht in investering. Er is gekeken naar de vergelijking van de beide 
paden, echter dit zijn twee zeer diverse werken, Het is "appels met peren 
vergelijken". Een vereenvoudigde vergelijking is mogelijk op basis van de 
aansluitbijdrage. Dit zijn bedragen waarin de investeringen zijn opgenomen 
en vergeleken kunnen worden, maar ook deze zijn projectspecifiek. 

• In het model is een belangrijke factor, de afstand biomassa tot eindverbruiker. 
De mogelijkheid om dit verder uit te werken is er. hiervoor zijn dan ook zeker 
praktisch gerichte handreikingen te maken. De invloeden van de micro-wkk 
hebben uiteindelijk een verdere uitwerking gekregen. De koppeling micro-wkk 
met afstand productie tot eindgebruiker in hetzelfde model is niet mogelijk. 

• Het gasnet zoals deze in het model is opgenomen is mogelijk niet zodanig uit 
te voeren als geschetst wordt. In ieder geval is er geen sprake van 
concurrentie vanwege de aangewezen gasnetbeheerder. Er is dan ook een 
aanbeveling opgenomen in hoofdstuk 7 waarin het aspect "stand-alone 
gasnet" verdere uitwerking behoefd. 

6. 7 Validatie model 

Validatie vindt plaats door de data van de praktijkcasussen te vergelijken met de 
berekeningen van het model. De EPL is gekoppeld aan de C02 berekeningen. De 
validatie toets van de EPL is tevens de C02 emissie validatie. Voor validatie is het 
project Leeuwarden ook geschikt. In de eerste kolom de EPL getallen die 
voortkomen uit de casussen. De twee kolom is de EPL gegenereerd door het model. 
Kleine afwijkingen zitten in aannames die verschillen. 

EPL Case EPL Model 
Leeuwarden 8.18 8.05 
Apeldoorn 8.6 8.56 
Zeewolde 8.42 8.46 

De prijzen van de huishoudens zijn gevalideerd aan de hand van energieprijzen.nl. 
Het verschil wat ontstaat door de micro-wkk komt in orde van grootte overeen met de 
genoemde besparingen. Berekening van de SPF komen te neer op een jaarlijkse 
besparing van 300 euro. Vanuit zowel Essent als ECN wordt er gesproken van een 
20 procent daling op de totale kosten op de energiejaarrekening. Ook deze orde van 
grootte komt overeen. 

6.8 Conclusies 

De conclusies van dit hoofdstuk zijn een direct onderdeel van hoofdstuk 7, 
conclusies en aanbevelingen. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7. 1 Conclusies 

Op basis van de EPL berekening en de verhouding elektriciteit tot warmte is 
momenteel de WKK op wijkniveau, de best mogelijke optie voor biogas. Er zijn een 
aantal ontwikkelingen die dit mogelijk doen gaan veranderen. Verder zijn er ook een 
aantal conflicterende situaties, die oplossing behoeven. 

7.1 .1 Elektriciteit bij gastraject niet in EPL 

De EPL berekening valt zeer gunstig uit voor het warmtetraject De factor die in 
rekening wordt gebracht voor opgewekte groene elektriciteit is vrij hoog. Het 
warmtetraject kan dan ook elektriciteit aanwenden als C02 neutraal. Het 
opwerkingstraject daarentegen kan geen elektriciteit als C02 neutraal aanwenden 
buiten wat een micro-wkk mogelijk kan gaan genereren. De te verwachtte aandelen 
elektriciteit van de micro-wkk zijn aanzienlijk lager dan die van de WKK. Dus ook de 
introductie van de micro-wkk kan niet zorgen voor een hogere EPL score bij een 
gasnet t.o.v. een warmtenet 
Het WKK en warmtenet traject blijft te allen tijde hoger scoren op de EPL berekening. 

7.1.2 De micro-wkk financieel 

De introductie van de micro-wkk oefent op verschillende vlakken zijn invloed uit. 
De kostenbesparing ligt op korte termijn (201 0) rond de €250, - Op langere 
termijn(2015-2020) rond de €350, - . In deze laatste situatie is tevens de verwachting 
dat investering van de micro-wkk betaalbaar zal zijn. Geschat wordt met de huidige 
ontwikkelingen en kostprijs dat de terugverdientijd tussen de 5 en 10 jaar zeker 
haalbaar is. Er wordt gestreefd naar een terugverdientijd van vijf jaar.(Biezer 1. , 2008) 

7 .1.3 Kosten eindgebruiker en EPL score opgewerkt gas 

Met de micro-wkk generatie 2015-2020 is een EPL mogelijk van 7 bij 0 % biogas, tot 
aan 8 bij 100% biogas. In vergelijking met de WKK op wijkniveau is dit wederom een 
lagere score. Echter daar staat tegenover dat er verschillen optreden in de jaarlijkse 
kosten op de jaarlijkse rekening bij huishoudens. 

7 .1.4 Seizoensverbruik t.o.v. EPL 

Een gelijke EPL behalen is mogelijk met beide paden. Echter het aandeel biogas ten 
opzichte van aardgas kan conflicterend worden (te hoog) in combinatie met het 
seizoensverbruik. 
Het seizoensverbruik is dus een strop voor de toepassing van opwerking. Om een 
EPL te behalen gelijk aan die van warmte is het zomerverbruik een groot struikelblok. 
Gebruik van stabiele biogasafnemers in de zomer, of andere toepassingen kan dus 
wenselijk zijn. Ook koude in de zomer is hiervoor een mogelijkheid. 

7.1.5 Concurrentie 

Zowel het transitiepad WKK als opwerking zijn beproefde duurzame opties. Echter er 
zijn ook een aantal alternatieve opties om te komen tot een duurzamere 
energievoorziening. Deze opties zijn bovendien erg competitief. Een aantal 
voorbeelden zijn de WKO, warmtepomp en het passief huis concept. 
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7 .1.6 Prijsontwikkelingen 

De ontwikkelingen van gas en elektriciteit zullen mede gaan bepalen of dat de 
warmtepomp of micro-wkk gaat floreren. Er bestaat ook de kans dat er een mix 
ontstaat. De terugverdientijd en rendement van beide installaties zijn namelijk 
afhankelijk van de combinatie situatie en prijsontwikkelingen. Een voorbeeld ter 
verduidelijking: Er loopt een rivier langs een nieuwbouwwijk. Deze wijk wordt met 
rivier aan de warmtepompen gekoppeld waardoor hoge investeringen voor 
bronnering niet nodig zijn. In dezelfde situatie zonder openwater, zullen hogere 
investeringen benodigd zijn vanwege benodigde bronnen. Als in dit laatste geval ook 
nog eens sprake is van een stijgende elektriciteitsprijs (t.o.v. gasprijs) zal een micro
wkk de plaats in nemen van de warmtepomp. (Ministerie van EZ, 2006) 

7.1.7 Bestaande bebouwing 

Bij bestaande bebouwing is het verbruik groot en daardoor toepassing van biogas 
wenselijk. Voor bestaande bebouwing en biogas liggen er dus kansen. Op basis van 
deze studie, kan geconcludeerd worden dat zowel warmtenetten als gasopwerking, 
mogelijkheden biedt voor bijvoorbeeld herstructureringen. Warmtenetten zijn stand
alone, en hebben daarmee een voordeel bij een herstructurering. Verder zijn ze in 
het voordeel om te voldoen aan een EPL score bij herstructurering. Gasnetten 
behalen hun voordeel door opgenomen te worden in, of koppeling aan, aanwezige 
gasnetten. Kansen voor een gasnet met opgewerkt biogas zijn er bij introductie van 
groengas certificaten en voldoende schaalgrootte. 
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7.2 Aanbevelingen 

7.2.1 EPL berekening 

Voor aanbestedingen is de EPL een belangrijk en vaak gesteld criterium. De EPL 
systematiek kent echter zijn beperkingen, waardoor mogelijke even duurzame of 
duurzamere alternatieven niet juist worden meegenomen. De EPL kent zijn sterkte 
en tevens zijn zwakte door de focus op locatie. 
Elektriciteit heeft een coëfficiënt van 29,9 in de EPL berekening. De huidige 
elektriciteitscentrales gaan meer en meer warmte afzetten, waardoor ook hun 
rendement beter wordt (lees ook duurzamer). Ook de elektriciteitscentrales moeten 
steeds meer benaderd worden als "macro-wkk's". Het begrip restwarmte bij 
elektriciteitscentrales is daardoor achterhaald, en kan in een aantal gevallen 
vervangen worden door het begrip warmte. Aanbevolen wordt om de coëfficiëntfactor 
van 29,9 voor elektriciteit situatieafhankelijk te maken, een subsystematiek dus voor 
elektriciteit in de EPL. 
Van micro, -tot macro-wkk varieert zowel warmte als elektriciteit van groen tot grijs. 
Ook het gekozen transitiepad heeft invloed op al dan niet toekennen van groen of 
grijs. In sommige gevallen is het toekennen van groen of grijs voor elektriciteit en 
warmte discutabel. 
Een tweetal partijen oefent invloed uit op deze aanbeveling, te weten: 

1. Rijksoverheid 
2. Adviesbureaus. 

1) De rijksoverheid heeft een aantal middelen. De overheid kan de EPL 
systematiek verbeteren, door middel van een subsystematiek voor elektriciteit. 
De overheid kan door middel van wetgeving waaronder de nieuwe warmtewet 
verbeteringen aanbrengen. De rijksoverheid dient verder de lagere overheden 
te informeren over duurzaamheid en systemen zoals de EPL. 

2) In de meeste gevallen worden er door gemeentes, adviesbureaus ingeschakeld 
om duurzaamheid vorm te geven in de aanbesteding. Aangezien lagere 
overheden niet altijd over voldoende kennis beschikken is het aan de 
adviesbureaus om zich kritisch op te stellen over de wijze waarop wordt 
aanbesteed en aandacht voor locatie. 

Om op basis van scores zoals de EPL de duurzaamheid te veroordelen kent zijn 
beperkingen. De scores zijn een middel die met zorgvuldigheid benaderd dienen te 
worden. Per definitie hoeft de ene variant bij een project namelijk niet zonder meer 
duurzamer te zijn dan de anderen op basis van dergelijke scores. 
Verder is er voor elektriciteitscentrales een rendement van 54 vastgesteld in 1998 in 
de EPL. Dit cijfer is te positief geschat, waardoor de EPL berekening niet geheel 
overeenkomt met de werkelijkheid. 
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7 .2.2 Politieke consistentie 

Alle belanghebbenden zijn gebaat bij duidelijkheid en visie vanuit de rijksoverheid. 
Besluitvorming en visie van de volgende zaken zijn zeer gewenst: 

• Teruglever vergoeding elektriciteit (micro-wkk) 
• De aankomende warmtewet en daaraan gerelateerde NMDA berekeningen 
• EPL berekeningen (micro-wkk) 
• Stimulering warmte 
• Wetgeving afvalstoffen (digestaat) 

Deze bovenste zaken zijn nogal roerig, en aan verandering onderhevig. Terwijl 
belanghebbenden gebaat zijn bij duidelijkheid, visie en structuur. 
De aandacht voor politieke consistentie in deze zaken door bestuurders dient hoger 
te zijn. De veranderingen en keuzes die gemaakt dienen te worden kunnen 
aanzienlijke gevolgen hebben voor belanghebbenden in de bedrijfsvoering en 
besluitvorming. 

7.2.3 Trias energetica 

De eerste doelstelling van trias energetica is gericht op reductie van het 
energiegebruik. 
Dit afstudeeronderzoek staat grotendeels in de aandacht van de tweede doelstelling, 
inzet van duurzame energie. De derde doelstelling is het zo efficiënt en rendabel 
mogelijk toepassen van energie. 
Het focussen op, en de verbanden tussen, alle drie de doelstellingen is van groot 
belang. Voor de combinatie van tweede en derde doelstelling hieronder extra 
aandacht. Namelijk het inzetten van duurzame energie op een zo efficiënte mogelijke 
manier dient de aandacht. Een aantal elementen springt eruit, en waarover het 
denken dient te veranderen. 
Een focus op gebruik van restwarmte zoals bij elektriciteitcentrales, zodat deze 
worden beschouwd als macro-wkk's is gewenst. Hier ligt wederom een taak bij de 
overheid. 

Verder is er sprake van een stijging naar de koudevraag bij huishoudens. Ook hierbij 
is trias energetica van belang. Er treedt hier namelijk een conflict op. 
Het verminderen van de vraag naar energie en de toename van vraag naar koude is 
uiteraard een tegenstelling tussen trias energetica en koudestijging. 
Een verhoging van de energievraag in de zomer door koude heeft een positief effect 
op mogelijkheden van de hoeveelheid biogas. Dit heeft dan weer tot gevolg dat er 
minder aardgas nodig is. Aanbeveling dient om te kijken naar de hoeveelheid 
biomassa om vervolgens een optimale afstemming te kunnen maken. Deze 
afstemming is gebaseerd op hoeveelheid biogas en afname. Met als resultante het 
mogelijke gebruik van biogas in zomer als koude. Geconcludeerd en samengevat 
resulteert dat in het volgende: Aanbevolen wordt alleen in die gevallen biogas ook 
voor koude in te zetten, daar waar de vrijkomende hoeveelheid biogas het 
zomerverbruik overstijgt. 
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7.2.4 NMDA, kritiek op berekening 

De NMDA berekening is regelmatig punt van discussie. De warmtewet is in aantocht, 
en het NMDA principe krijgt daar weer plaats in. Aanbevolen wordt dan ook om de 
discussie punten te bekijken en waar nodig te verwerken in de NMDA die in de 
warmtewet komt. Het is voor alle warmte gerelateerde bedrijven van belang om de 
kritieken op NMDA te smoren. Er dient daarvoor in twee richtingen dialogen te 
ontstaan over het vaststellen en de berekeningsmethodiek van het NMDA tussen 
"DTE en EnergieNED" aan de ene zijde en critica aan de ander zijde. Buiten de 
discussie om is het feit dat de NMDA in een warmtewet ondergebracht gaat worden 
positief te noemen voor alle betrokkenen. 

7.2.5 Relatie NMDA tot gasreferentie met micro-wkk 

Deze aanbeveling sluit aan op 7.2.4, en bevat kritiek die mogelijk aanstaande is en 
waarvoor hetzelfde kan gaan gelden. 
De NMDA berekening gaat uit van de gemiddeldes, echter de invoering van de 
micro-wkk moet meegenomen worden in deze berekening. De micro-wkkop korte 
termijn, 2010 levert namelijk al een verlaging van de energierekening voor de 
eindgebruiker op. Mocht dit het geval worden dan veranderd in principe de referentie 
situatie en dus het NIVIDA tarief. 
De visie van Dte en energieNED over de introductie van de micro-wkk zijn dus zeker 
van belang. Een aantal belanghebbenden dient dus processen in gang te zetten, om 
bij introductie van de micro-wkk, orde op zaken te hebben. 

7.2.6 Reductie overige broeikasgassen. 

De C02 focus moet verbreed worden naar CH4, stikstof en andere stoffen, vanwege 
hun invloed als broeikasgas, en eventuele extra push voor biogasprojecten. Het 
afvangen van deze stoffen kent geen waardering, terwijl hun milieubelasting in een 
aantal gevallen vele malen groter is dan die van C02. Voornamelijk de politiek zou 
hier meer aandacht voor moeten krijgen . 

7.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

7.3.1 Micro-wkk vervangen door warmtepomp (in model) 

De geschiktheid van het model om in plaats van de micro-wkk een warmtepomp te 
vergelijken verdient verdere aandacht. Er zijn namelijk specifieke situaties waarbij 
warmte en koude voor handen is, uit rivier, kanaal of ander groot openwater. En bij 
aanwezigheid van deze oppervlakte bron is de keuze voor een warmtepomp mogelijk 
gunstiger dan een micro-wkk. Het model zou mogelijk ook de warmtepomp kunnen 
beschouwen ten opzicht van referentie situatie en warmtenet 

7.3.2 Lokaal stand-alone gasnet 

Er kan verder onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden van een stand-alone 
biogasnet Een stand-alone gasnet dat volledig groen is en waarbij afnemers dus 
zowel virtueel als fysiek afnemer zijn. Dit levert voordelen op met betrekking tot de 
EPL berekening. De juridische en organisatorische aspecten zijn hier vooral van 
belang. 
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8 Nawoord 

Het nawoord wordt gehouden aan de hand van de kwalificaties behorende bij het 
CME afstudeerproject, zoals deze terug te vinden zijn onder de vakcode 7cc37 op 
ow-info, het internetportaal voor studenten. 
Er staan een zestal doelen cq. kwalificaties beschreven, die hieronder puntsgewijs 
doorlopen worden, gevolgd door een algemene reflectie. De zes kwalificaties, zijn 
terug te vinden in de bijlage, en de eindtermen daarvan komen dikgedrukt terug in de 
onderstaande tekst. 

Engineering vaardigheden. Met name voor een CME student, is er meer dan 
voldoende engineering verricht. De engineering vaardigheden zijn vooral verricht in 
hoofdstuk 6 van het onderzoek. Het model is gebaseerd op technische berekeningen 
met een noemenswaardig aantal conversies. 

Management en technologische theorie. Er is sprake geweest van voornamelijk 
technologische theorie. Nieuwe technologische kennis en vaardigheden zijn eigen 
gemaakt. Echter wanneer men de aanbevelingen aanschouwt, is hierbij een 
vertaalslag gemaakt van technische theorie naar een meer management gerichte 
beschouwing. De opgedane kennis in management tijdens de master heeft hier 
toepassing gekregen in het afstuderen. 

Managen van complexiteit in multidisciplinair team. De keten die bekeken is 
bevat een breed veld aan belanghebbenden en betrokkenen vanuit een grote 
verscheidenheid aan vakgebieden. Het verslag bevat de input van deze partijen, en 
heeft door middel van gestructureerde analyses conclusies en aanbevelingen 
gegenereerd waarin een ieder vertegenwoordigd is. 

Documenteren en presenteren. Een competentie van ondergetekende is het 
werken aan rapporterende vaardigheden. Naar deze competentie is extra aandacht 
uitgegaan. Er is regelmatig feedback gevraagd, waarop een gezonde mate van 
kritiek kwam. Wat betreft presenteren heeft er een tussentijdse presentatie 
plaatsgevonden, met als toehoorders twee TU begeleiders en twee medestudenten. 

Onderzoekende houding. De onderzoekende houding is bereikt door de top down 
methodiek, waarbij in fases is geanalyseerd, gereflecteerd en afbakening heeft plaats 
gevonden. Het onderzoek kent een aantal keuzes, onderbouwd in de conclusies die 
terug te vinden zijn aan het eind van elk hoofdstuk. 

Reflecteren op het afstudeeronderwerp. Er zijn standpunten ingenomen zoals het 
niet betrekken van eerste generatie biomassa. De zichtvelden van de verscheidene 
onderwerpen zijn voornamelijk aan bod gekomen tijdens de literatuurstudie, en 
gedeeltelijk nog in de SWOT- en knelpunten- analyse. Ondergetekende heeft in ieder 
geval over het gehele veld voldoende kennis vergaard en standpunten bekeken om 
een helder beeld te geven. 

Algemeen 
Tijdens zowel de HTS, als de master is er geen vak, project of stage geweest die 
energie gerelateerd was. Er is dus relatief veel tijd uitgegaan naar het vergaren van 
kennis over (duurzame) energie en vaardig worden met daaraan gerelateerd 
informatie en data. 
Het gehele afstudeerwerk is redelijk generiek van aard, zodat de resultaten breed 
toepasbaar en interpreteerbaar zijn. Wat niet wil zeggen dat het aan diepgang 
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ontbreekt, hoofdstuk zes is een combinatie van de onderdelen micro-wkk, biogas en 
huishoudens die redelijk uniek en specifiek te noemen is. 
Vanuit groengas publicaties en onderzoek is namelijk de micro-wkk niet 
meegenomen, en het tegenovergestelde is het geval vanuit micro-wkk betrokken 
partijen. Met dit onderzoek is juist de combinatie biogas en micro-wkk verder 
uitgewerkt. 
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9.3 Begrippen en afkortingen 

Biogas Gas afkomstig van de biologisch afbreekbare fractie van producten, 
afvalstoffen en residuen van de landbouw, de bosbouw, industrie en 
huishoudelijk afval 

Groengas Een energiedrager uit biomassa met een kwaliteit vergelijkbaar met 
aardgaskwaliteit 

Micro-wkk HR/e ketel 

Nieuw gas Alle niet aardgassen 

NMDA Niet Meer Dan Anders, het niet meer dan anders principe en 
berekening 

Stortgas Gas ontstaan in, en opgevangen uit stortplaatsen 

WKK Warmtekrachtkoppeling, CHP in het Engels en KWK in het Duits 
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