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AFVALVERBRANDINGSINSTALLATIES (AVI’S)
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Hernieuwbaar elektriciteit

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton -18,5
Eindgebruiker €/ton -20,1
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € -4,3
Eindgebruiker mln € -4,7
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,1
NOx kt -0,1
NH3 kt 0,0
NMVOS kt 0,0
Fijn stof kt PM10 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -0,1
Afval (niet-biogeen) PJ 2,5
Biomassa (afval biogeen) PJ 2,5
Elektriciteit PJe -1,5
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -1,7
Afval (niet-biogeen) PJ 2,5
Biomassa PJ -0,4
Biomassa (afval biogeen) PJ 2,5
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -1,5
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln € 271
Overige operationele kosten/baten mln €/a 19,8
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a 5,6
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 56,5
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 63,0



CO2-ENE-01 Bijlage bij Optiedocument 2010/2020 2
Versie: 13 maart 2006

Afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s)

Korte omschrijving
In een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) wordt afval (zowel laagcalorisch huishoudelijk afval als hoogcalorisch 
bedrijfsafval) verbrand, teneinde het volume van deze stromen te reduceren. De traditionele verwerkingsmanier, 
het storten van afval, is namelijk om een aantal redenen onwenselijk en daarom ook bij wet verboden voor 
brandbaar huishoudelijk afval. Wanneer afvalpreventie, hergebruik en recyclen van materialen niet meer moge-
lijk is, kan uit de afvalstromen energie (zowel warmte als elektriciteit) opgewekt worden. Het is daarbij belang-
rijk om geen schadelijke stoffen uit te stoten. Het aandeel duurzame energie dat opgewekt wordt, heeft per defi-
nitie alleen betrekking op het niet-fossiele biogene deel van de afvalstromen. Dit aandeel bedraagt in de laatste 
jaren ongeveer de helft van al het verwerkte afval.
Overige effecten (kwalitatief)
Wanneer het nuttig gebruiken van afvalstromen voor de productie van elektriciteit gewaardeerd wordt met een 
stimuleringsregeling, is het mogelijk dat andere, tevens zinvolle en mogelijk efficiëntere en/of milieuvriendelij-
kere inzet (afvalpreventie, hergebruik en recyclen van materialen), hierdoor verdrongen worden. Deze optie heeft 
zo mogelijk een negatieve invloed op milieueffecten in andere sectoren. De relatief gunstige omstandigheden 
voor afvalverbranding in Nederland ten opzicht van het buitenland kunnen op de middellange termijn leiden tot 
de import van afval uit omliggende landen. Dit wordt inderdaad actueel na het advies van VROM-staatssecretaris 
Van Geel om de grens met Duitsland in 2007 open te stellen voor import van alle soorten brandbaar afval (Van 
Geel, 2005). Omdat het moeilijk te zeggen is welk aandeel van deze afvalstroom van biogene oorsprong is, is het 
onzeker wat het netto effect van de import is op de CO2-emissie. Uitgaande van een biogene fractie van minder 
dan 100% zal de absolute hoeveelheid CO2-uitstoot toenemen.
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Omtrent de afvalverwerking zijn er een aantal regels die iets voorschrijven over de manier waarop dat mag 
gebeuren, en in hoeverre er energie mee opgewekt moet worden. Hoewel er in Nederland geen juridische 
grondslag is voor een eis met betrekking tot energieopwekking bij AVI’s, of een minimaal rendement waar-
mee dat moet gebeuren, beschouwen provincies het in de praktijk bij vergunningsverlening als vanzelfspre-
kend dat energiebenutting plaatsvindt. Het stortverbod voor brandbaar afval is een belangrijke randvoorwaar-
de bij de inzet van AVI’s, maar ook het convenant ‘Energie uit Afval’ en de MEP hebben een zekere invloed.

Samenhang met bestaand beleid
In de Europese Afvalverbrandingrichtlijn (WID: 2000/76/EC van 4 december 2000) wordt ingegaan op de
benutting van de opgewekte warmte, voor zover dat praktisch (c.q. technisch en economisch) haalbaar is. 
Ook het afvalstortverbod is in lijn met Europese wetgeving.

Maatschappelijk draagvlak
Zaken die het maatschappelijk draagvlak beïnvloeden hebben vooral betrekking op lokale invloeden: normen 
voor toxische stoffen in de emissies van AVI’s, de uitstoot van fijn stof bij verbranding, de overslag van afval 
en de mogelijke toename van het aantal lokale transportbewegingen van zware voertuigen wanneer transport 
over vaarwegen niet van toepassing is. Algemeen kan echter gesteld worden dat het principe van energie uit 
afval een breed draagvlak geniet, waarbij echter afvalpreventie, hergebruik en recyclen van materialen voor-
rang genieten.

Draagvlak bij doelgroep
Internationale verschillen in regelgeving (onder andere op het gebied van emissies en reststoffen) kunnen van 
invloed zijn op de exploitatiekosten van een AVI. Harmonisatie van deze regelgeving is inmiddels in gang 
gezet door de EU en begint ook reeds zijn beslag te krijgen in de markt. Zo worden vliegassen in Nederland 
inmiddels grotendeels op vergelijkbare wijze verwerkt als in Duitsland. Punt van aandacht blijft dat individu-
ele landen af kunnen wijken in termen van strengere regelgeving dan de EU voorschrijft. In Nederland is dit 
het geval met de eisen voor NOx, welke echter ook mogelijkheden bieden tot handel. Vanwege het kapitaals-
intensieve karakter wordt zowel door overheden als door de markt gewaakt voor het creëren van overcapaci-
teit. Normaal gesproken komt het dan ook niet voor dat overcapaciteit een prijsdaling in gang zet die boven-
dien blijvend van aard is. Argumenten die genoemd zijn onder ‘maatschappelijk draagvlak’ hierboven spelen 
bij de doelgroep voornamelijk in zoverre, dat er binnen de door de wet gestelde ruimte geopereerd dient te 
worden.

Barrières/randvoorwaarden
Het bedrijven van een AVI voor elektriciteitsproductie is geen doel op zichzelf: alternatieve nuttige toepas-
singen zouden voorrang moeten krijgen op de verbrandingsroute. Met name bij bedrijfsafval is waar te ne-
men dat dit optreedt in de vorm van materiaalhergebruik of de inzet als brandstof in centrales, hoogovens, 
cementovens en dergelijke. Dit na bewerking van het afval. Een en ander heeft tot gevolg dat voor dit be-



CO2-ENE-01 Bijlage bij Optiedocument 2010/2020 3
Versie: 13 maart 2006

Afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s)

drijfsafval een concurrerend tarief moet worden geboden wat aanzienlijk en structureel lager ligt. Omdat be-
drijfsafval een hogere stookwaarde heeft dan huishoudelijk afval zou strikt genomen voor bedrijfsafval een 
hoger tarief moeten gelden. Dit zal alleen het geval zijn wanneer sprake is van ondercapaciteit en er voor het 
bedrijfsafval geen andere bestemmingen mogelijk zijn. Met name dit laatste is niet te verwachten. AVI’s die 
louter en alleen bedrijfsafval verwerken zijn dan ook moeilijk rendabel te opereren. Het afvalverwerkingta-
rief zal daarom in toenemende mate gekoppeld zijn aan de verwerking van huishoudelijk afval, hetgeen een 
stabiele basis vormt voor de exploitatie.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

Het ontwikkelingspotentieel wordt voornamelijk begrensd door de beschikbaarheid van huishoudelijk en be-
drijfsafval. Aangezien dit al vrijwel volledig wordt verwerkt in AVI’s is er geen groot nieuw ontwikkelings-
potentieel. Wel kan er nog vooruitgang worden geboekt bij het elektrisch rendement van AVI’s.

Robuustheid
Elektriciteit wordt gezien als een energiedrager die in bij verduurzaming van de energiehuishouding waar-
schijnlijk steeds belangrijker wordt. Daarmee is deze optie robuust te noemen.

Rijpheid techniek
De techniek wordt al op grote schaal toegepast en is daarmee rijp.

Innovatieve werking
Innovatieve werking valt vooral nog te verwachten door werk aan de rendementsverbetering van de AVI’s.

Onzekerheden
Kort

- mogelijk aanbod (potentieel) van huishoudelijk afval,
- ontwikkeling van aandeel niet-fossiele biogene afval in de totale afvalstroom,
- ontwikkeling emissie-eisen en daarmee gepaard gaande kosten voor AVI’s,
- locale beschikbaarheid warmteafnemers,
- import van brandbaar afval uit het buitenland,
- animo voor verhogen elektrisch rendement en warmtebenutting bij AVI’s,
- ontwikkeling van afvalverwerkingtarieven,
- ontwikkelingen op de afvalmarkt.

Uitgebreid
- mogelijk aanbod (potentieel) van huishoudelijk afval,
- ontwikkeling van aandeel niet-fossiele biogene afval in de totale afvalstroom,
- ontwikkeling emissie-eisen en daarmee gepaard gaande kosten voor AVI’s,
- locale beschikbaarheid warmteafnemers,
- import van brandbaar afval uit het buitenland,
- animo voor verhogen elektrisch rendement en warmtebenutting bij AVI’s,
- ontwikkeling van afvalverwerkingtarieven,
- ontwikkelingen op de afvalmarkt.

Interactie/overlap met andere opties
- vanwege beperkingen in brandstofaanbod interactie met andere biomassaverwerkingseenheden,
- ontwikkeling van stadsverwarmingprojecten.
Beschrijving intensiteiten en varianten
De enige variant die hier gepresenteerd wordt is de nieuwbouw van een AVI in de grensregio met Duitsland, 
waarin geïmporteerd afval verbrand wordt en waaruit met een hoog rendement elektriciteit uit opgewekt wordt.
Marktomvang optie
Toelichting

De marktomvang is gegeven in totale energieopwekking uit afval, dus zowel het deel van biogene oorsprong 
als de niet-biogene fractie. Voor de warmteopbrengst van variant 1 is dezelfde E/W-verhouding aangehouden 
als voor de AEB (AEB, 2005).

2010 2020
Referentieraming 2846 GWhe / 5.587 PJth 2846 GWhe / 5.587 PJth
Intensiteit / Variant 1 3265 GWhe / 5.700 PJth 3265 GWhe / 5.700 PJth
Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
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Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
Aangenomen is dat de biogene fractie in het te importeren afval 50% bedraagt.
Toelichting opbouw kosten
De kostenschattingen zoals gerapporteerd in (Pfeiffer, 2003) zijn aangehouden. Unit grootte 186 MWth (elektrici-
teitsdeel 56 kWe), vollasturen 7500 uren/jaar, economische levensduur 15 jaar, elektrisch rendement 30%, inves-
teringskosten 1940 €/kWth, onderhoudskosten variabel 2,2 ct/kWhe, overige operationele kosten 2,1 ct/kWhe, 
energie-inhoud afval 10 GJ/ton, verbrandingstarief 90 €/ton.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

In de Referentieramingen is aangenomen dat het afvalaanbod in Nederland niet noemenswaardig toeneemt. 
In de periode tot 2020 zal afvalpreventie en hergebruik van materialen compenseren voor de toename van de 
economische groei, waarmee het aandeel van het afval dat voor energieopwekking of stort in aanmerking zou 
komen niet zal toenemen. In het Optiedocument wordt aangenomen dat er één AVI nieuw gebouwd wordt, 
die in 2010 in bedrijf gaat. Deze zal gebouwd worden in het oosten van het land, en het afval zal voorname-
lijk geïmporteerd worden uit Duitsland. Aanname hierbij is dat de biogene fractie 50% bedraagt: voor de 
helft van de capaciteit is er dus sprake van een netto toename van de CO2-emissie (afkomstig uit de niet-
biogene fractie) en het voor de helft van de capaciteit wordt de aangenomen dat het proces emissieneutraal is 
(de verbranding van de biogene fractie). Technisch gezien is het mogelijk om de benuttingsgraad van de 
energie uit afval te verhogen. Dit kan door de aannames te doen over het elektrisch en het thermisch rende-
ment. Zo heeft de AVI van Amsterdam (AEB, 2005) bijvoorbeeld een zeer hoog elektrisch rendement en 
wordt daar ook de warmte benut. Technisch is het mogelijk om deze rendementsverbeteringen ook bij andere 
AVI’s te realiseren, maar deze optie wordt in het Optiedocument niet nader uitgewerkt. Vanwege de aan-
staande harmonisering van de eisen aan de rendementen bij AVI’s, gecombineerd met het gegeven dat de 
Nederlandse AVI’s internationaal reeds goed scoren, wordt niet verwacht dat er bij de Nederlandse AVI’s 
veel belangstelling bestaat voor de rendementsverbetering. 
De overige emissies zijn bepaald door gebruik te maken van het milieujaarverslag van de vrij nieuwe AVI 
‘Twence’ (Twence, 2005). Uit het milieujaarverslag van Sita (Sita, 2005) is het verband tussen hoeveelheid 
verbrand afval en rookgasconcentraties gehaald. Dit verband is daarna gebruikt om de cijfers van de grote 
Twence te vertalen naar bruikbare cijfers in g/GJ afval. Het resultaat staat in onderstaande tabel. Omdat de 
NOx-uitstoot onderdeel uitmaakt van het emissiehandelssysteem zal het effect op de nationale emissie lager 
zijn (40 g/GJ afval). 
Tabel Emissies bij 5 PJ afvalverbranding

g/GJ ton/jr
SO2 2 10
NOx 60 301
CO 10 50
VOS 4 20
Stof 0,5 3
NH3 0,1 1

Introductiejaar
Aangenomen wordt dat de AVI in 2010 in bedrijf gaat.

Haalbaarheid
Zeer afhankelijk van de ontwikkelingen op de afvalmarkt.

Interactie / overlap
- vanwege beperkingen in brandstofaanbod interactie met andere biomassaverwerkingseenheden,
- ontwikkeling van stadsverwarmingprojecten.
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton -4,7
Eindgebruiker €/ton -16,5
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € -1,5
Eindgebruiker mln € -5,3
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,3
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,2
NOx kt 0,0
NH3 kt 0,0
NMVOS kt 0,0
Fijn stof kt PM10 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -0,1
Afval (niet-biogeen) PJ 2,5
Biomassa (afval biogeen) PJ 2,5
Elektriciteit PJe -1,5
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -0,1
Afval (niet-biogeen) PJ 2,5
Biomassa PJ -0,5
Biomassa (afval biogeen) PJ 2,5
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -3,3
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln € 271
Overig operationele kosten/baten mln €/a 19,8
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a 5,6
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 69,7
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 63,6



CO2-ENE-02 Bijlage bij Optiedocument 2010/2020 7
Versie: 13 maart 2006

BIJSTOOK GASCENTRALES
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Hernieuwbaar elektriciteit

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 195 198
Eindgebruiker €/ton 74,6 79,0
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 46,9 118
Eindgebruiker mln € 18,0 47,1
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,2 0,6
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt -0,2 -0,4
NOx kt -0,2 -0,5
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,0 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa (middenkwaliteit) PJ 9,8 23,8
Elektriciteit PJe -2,1 -5,2
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -4,3 -10,6
Biomassa (middenkwaliteit) PJ 9,8 23,8
Elektriciteit PJe

Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln € 185 451
Overige operationele kosten/baten mln €/a 18,5 49,6
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln € 8,9 21,6
Operationele steun/heffing mln €/a 39,3 95,7
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -7,0 -16,2
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -11,6 -27,0
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Korte omschrijving
In Nederland is er in het huidige elektriciteitspark ongeveer 6000 MWe aan gasgestookt vermogen beschikbaar. 
Het is mogelijk om in een deel van dat vermogen biomassa in te zetten. Daartoe is het noodzakelijk om de bio-
massa om te zetten in een vorm die in te passen is in een gascentrale (meestoken, factsheet nr. 597) of in een 
STEG (bijstoken). Het verschil tussen mee- en bijstoken is hierbij dat in meestook de biomassa niet of nauwe-
lijks hoeft te worden voorbewerkt, terwijl dat in bijstook wel gebeurt. Voor de integratie in een STEG zijn twee 
routes mogelijk:
- bijstoken door verbranding en daarna stoomzijdige integratie, 
- vergassing van biomassa waarbij het geproduceerde syngas gemengd wordt met het in de gasturbine te ver-
branden aardgas.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Voor de inzet van biomassa in gasgestookte centrales is nog geen overeenkomst gesloten tussen de sector en 
de overheid. Vanwege de potentieel grotere reductie bij substitutie van kolen door biomassa ligt deze optie 
minder voor de hand.

Samenhang met bestaand beleid
Deze optie kan gezien worden als een vervolg op het kolenconvenant.

Maatschappelijk draagvlak
Omdat gascentrales in het algemeen gezien worden als een relatief schone elektriciteitsopwekkingoptie is er, 
mits er gebruik gemaakt wordt van schone biomassastromen, weinig maatschappelijke weerstand te verwach-
ten. Bij het gebruik van afvalstromen, wat om financiële redenen interessant is, zijn mogelijk wel problemen 
te verwachten.

Draagvlak bij doelgroep
Uit een inventarisatie (Zwart, 2003) blijkt dat de sector niet veel voelt voor de inzet van biomassa in bestaan-
de gasgestookte installaties: er wordt gevreesd voor technische problemen, en ze zien het bovendien niet als 
hun kernactiviteit. Ook geven ze aan bijstook in gascentrales minder zinvol te vinden dan de inzet ervan in 
kolencentrales.

Barrières/randvoorwaarden
Het potentieel is in eerste instantie begrensd door het bestaande vermogen aan STEG-centrales dat in aan-
merking kan komen voor de inzet van biomassa. Ook is het aantal vollasturen van belang: bij centrales die al-
leen maar bij piekbelasting ingezet worden is de inzet van biomassa minder voordelig, omdat het opstartge-
drag van het biomassa-gedeelte veel trager is dan dat van het conventionele gedeelte. Daarbovenop stellen ei-
sen ten aanzien van de energie-inhoud van de ingezette brandstof en het aandeel waterstof daarin een grens 
aan de in te zetten hoeveelheid.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

Hoog, in eerste instantie begrensd door de bestaande capaciteit aan gascentrales.
Robuustheid

Elektriciteit wordt gezien als een energiedrager die in bij verduurzaming van de energiehuishouding waar-
schijnlijk steeds belangrijker wordt. Daarmee is deze optie robuust te noemen. Ook wanneer wordt ingezet op 
CO2-afvang en -opslag bij gascentrales is meestook een zinvolle optie: per saldo kan een centrale dan zelfs 
CO2-negatief worden. Alleen in een toekomst met een sterk gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking past 
deze optie minder goed.

Rijpheid techniek
De techniek is nog in ontwikkeling.

Innovatieve werking
-

Onzekerheden
Kort

-
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Uitgebreid
-

Interactie/overlap met andere opties
Deze optie komt pas in beeld wanneer het potentieel voor meestoken en bijstoken in kolencentrales is uitgeput. 
Met meestook in gascentrales is nauwelijks directe overlap, aangezien dat om een specifieke biomassagrondstof 
(bio-olie) gaat. Vanwege concurrentie om de biomassa-feedstock is er ook overlap met biobrandstoffen, de pro-
ductie van materialen uit biomassa en de productie van groen gas uit biomassa.
Beschrijving intensiteiten en varianten
Vanwege de noodzakelijke technische ontwikkelingen om tot lage kosten van de installatie te komen wordt deze 
optie pas vanaf 2015 verwacht. Voor het jaar 2010 zijn hier dus geen cijfers voor. Als variant 1 wordt gekozen 
voor het bijstoken via separate vergassing in de Eemscentrale (5% bijstook, 155 MWth). Variant 2 bestaat uit het 
toepassen van dezelfde techniek bij diverse als warmtekrachtkoppeling in bedrijf zijnde STEGs (5% bijstook). 
Omdat voor de laatste variant de schaaleffecten minder groot zijn zal deze iets duurder zijn.
Marktomvang optie
Toelichting

-
2010 2020

Referentieraming 0 MW 0 MW
Intensiteit / Variant 1 0 MW 85 MW
Intensiteit / Variant 2 0 MW 208 MW
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
-
Toelichting opbouw kosten
Er wordt uitgegaan van separate vergassing onder lucht in een atmosferische CFB reactor met investeringskosten 
van 2170 €/kWe, een levensduur van 15 jaar en O&M-kosten van 3,1 ct/kWhe. Om uitdrukking the geven aan 
schaaleffecten worden voor variant 2 de O&M-kosten 10% hoger verondersteld dan voor variant 1. Voor de 
brandstofkosten is de aanname is 2,5 €/GJ biomassa-input met 13 GJ/ton energie-inhoud.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Voor het bijstoken van biomassa in gasgestookte elektriciteitscentrales gelden een aantal beperkingen, afhan-
kelijk van de gekozen configuratie. Er zijn twee systemen mogelijk: bijstoken door verbranding en daarna 
stoomzijdige integratie, en vergassing van biomassa waarbij het geproduceerde syngas gemengd wordt met 
het in de gasturbine te verbranden aardgas. Om te beginnen zijn er beperkingen aan het meestookpercentage: 
in het eerste geval is dat beperkt door de mate van overdimensionering van het stoomgedeelte van de installa-
tie. Dit zal in de praktijk ongeveer een bijstookpercentage van 10% opleveren. Een andere beperking van de-
ze route heeft betrekking op het aantal vollasturen waar de centrale op bedreven wordt. Voor piekcentrales is 
deze vorm van elektriciteitsopwekking ongeschikt. Omdat de centrales die voor deze vorm van opwekking in 
aanmerking zouden komen voornamelijk weinig vollasturen draaien wordt deze optie niet reëel geacht. Der-
halve is deze niet opgenomen als variant.
Ook voor de andere configuratie, vergassing van biomassa en bijstoken in de gasturbine gelden een aantal 
beperkingen. De belangrijkste heeft te maken met de energie-inhoud van het gas uit de vergassingsinstallatie, 
en de beperkingen die het ontwerp van de gasturbine stelt aan de samenstelling van de brandstof (voorname-
lijk de hoeveelheid waterstof). Het maximale bijstookpercentage hangt af van het type vergasser dat gekozen 
zal worden. De technisch ontwikkeling van de vergasser is namelijk nog in volle gang, reden ook waardoor 
deze optie pas vanaf 2015 gerealiseerd zou kunnen worden. De verwachting is dat het tweede concept (ver-
gassing en bijstoken in de gasturbine) potentieel heeft dat ontwikkeld kan worden. Hiervoor zouden alleen 
STEG-installaties in aanmerking komen. Mogelijkheden zijn de Eemscentrale en diverse als warmtekracht-
koppeling in bedrijf zijnde STEGs.
Door het gebruik van biomassa neemt het brandstofverbruik van de installatie toe. Elektriciteitsproductie uit 
biomassa met een tussenliggende vergassingsstap gebeurt namelijk minder efficiënt dan de productie met 
aardgas. Doordat deze installaties meedoen aan het NOx-handelssysteem, neemt bij toename van het brand-
stofverbruik de hoeveelheid ‘NOx-emissierechten’ toe; en daarmee dus ook de Nederlandse uitstoot. Het bij-
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stoken van een laagcalorisch biogas zal, indien de verbrandingskamer van de gasturbine geen problemen op-
levert, op de locatie niet tot een grote toename van de NOx-uitstoot leiden. Hierbij is dan wel verondersteld 
dat de vergassingsstap geen grote ondervuringsvraag heeft (Van Ree, 2000). Opgemerkt kan nog worden dat 
het juist de (lage NOx-) verbrandingskamer is, die met zijn beperkte werkgebied, de maximale bijstook hoe-
veelheid bepaald. 
Er zijn geen cijfers gevonden over de SO2- of stofuitstoot. De SO2-uitstoot kan niet direct gerelateerd worden 
aan het zwavelgehalte omdat de asresten van hout stoffen bevat die zwavel binden en zo sulfaat zouten vor-
men. Uitgaande van 0,05% zwavel in de ‘houtachtige’ brandstof en een retentie van 60% in de asresten en 
het vliegas resteert een emissie van 18 g/GJ. Dit is equivalent met de 50 mg/m3 rookgas bij 6% zuurstof die 
de BREF van grote vuurhaarden als haalbaar aangeeft (IPPC, 2005, pag. 337): ‘Biomassa bevat zwavel, 
waarvan een deel opgenomen wordt (sulfaat zout) door de (vlieg)as’. Voor stof wordt een filter verondersteld 
en een resterende emissies van 2 g/GJ.

Introductiejaar
2015

Haalbaarheid
-

Interactie / overlap
Deze optie komt pas in beeld wanneer het potentieel voor meestoken en bijstoken in kolencentrales is uitge-
put.

Literatuurverwijzingen
IPPC, Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, http://eippcb.jrc.es, 

May 2005.
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kolencentrales en aardgas-gestookte installaties; Bepaling van de milieutechnische- en financieel-
economische haalbaarheid, ECN-C--00-103, ECN, Petten, november 2000.

Ruijgrok, W.J.A., E.J.W. van Sambeek (2003): Kosten duurzame elektriciteit - Grootschalige inzet van biomassa 
in centrales, ECN-C--03-074/C, augustus 2003.

Zwart, R.W.R. (2003): Technical, economical and environmental potential of cofiring of biomass and waste in 
natural gas fired turbines and combined cycles, ECN-RX--03-003, March 2003.
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Beurskens, L.W.M.; Vries, H.J. de (ECN)
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa (middenkwaliteit) PJ
Elektriciteit PJe

Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ
Biomassa (middenkwaliteit) PJ
Elektriciteit PJe

Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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BIJSTOOK NIEUWE KOLENCENTRALES
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Hernieuwbaar elektriciteit

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 94,5 99,7 104
Eindgebruiker €/ton -0,4 4,8 9,5
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 91,6 193 304
Eindgebruiker mln € -0,4 9,2 27,8
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 1,0 1,9 2,9
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,6 1,2 1,8
NOx kt -0,1 -0,2 -0,3
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,0 0,0 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa (middenkwaliteit) PJ 15,5 31,0 46,5
Elektriciteit PJe -5,8 -11,6 -17,5
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ -2,6 -5,2 -7,8
Biomassa (middenkwaliteit) PJ 15,5 31,0 46,5
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -10,3 -20,6 -31,1
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln € 461 922 1384
Overige operationele kosten/baten mln €/a 50,2 110 181
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln € 21,4 42,8 64,2
Operationele steun/heffing mln €/a 116 233 349
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -8,0 -15,9 -23,4
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -16,1 -32,2 -47,6
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Korte omschrijving
De optie meestoken (zie factsheet nr. 598) biedt voordelen voor energiebedrijven omdat er relatief weinig inves-
teringen nodig zijn en daarmee beperkte kapitaalsrisico’s. Die optie wordt dan ook het meeste toegepast, ook 
omdat het beschikbare technische potentieel voor deze route nog niet ten volle benut is. Op de langere termijn 
kan het echter noodzakelijk zijn om naast het meestoken ook bijstookinstallaties in gebruik te nemen. Bij deze 
route wordt biomassa in een aparte installatie vergast of verbrand, waarna het aldus opgewekte syngas of ver-
brandingsgas doorgeleid wordt naar de conventionele kolencentrale. Ook de voorbewerking torrefactie (het 
thermisch voorbehandelen van biomassa waardoor de maalbaarheid toeneemt) is een mogelijke extra processtap. 
Een belangrijk voordeel van de bijstooktechniek is de mogelijkheid om gemengde afvalstromen (zoals RDF, een 
afgescheiden homogene hoogcalorische (meng)stroom uit afval) in te zetten. Daarmee wordt tegemoet gekomen 
aan één van de bezwaren van de inzet van schone biomassastromen die bij meestoken noodzakelijk zijn: de 
brandstoffen zijn potentieel goedkoper en kunnen soms zelfs een negatieve prijs hebben. Dat kan dan compense-
ren voor de hogere investeringslasten van bijstook ten opzichte van meestook. Op langere termijn is het echter 
mogelijk dat ook voor bijstoken andere, duurdere brandstoffen nodig zijn om doelen te halen of vanwege beper-
kingen in het aanbod.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

De instrumentering bij deze optie is grotendeels gelijk aan die van meestook (zie factsheet nr. 598): bijstook 
kan een techniek worden om te kunnen voldoen aan het Kolenconvenant. Ook is de MEP van belang.

Samenhang met bestaand beleid
Vanwege het voordeel met betrekking tot de lagere prijs die de biomassastromen hebben die voor bijstoken 
in aanmerking komen is deze optie minder gevoelig voor de marktontwikkelingen. Het huidige Kolenconve-
nant is van belang voor de inzet van biomassa bij de grootschalige elektriciteitsproductie.

Maatschappelijk draagvlak
Het draagvlak bij deze optie is grotendeels gelijk aan die van meestook (zie factsheet nr. 598). Omdat de bij-
stookoptie speciaal geschikt is voor biomassastromen die minder zuiver zijn, kan deze techniek mogelijk 
meer weerstand oproepen. Van de andere kant is het zuiveren van de biomassa in deze installatie eenvoudi-
ger, omdat die in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij vergassen) vóór de uiteindelijke verbranding kan 
plaatsvinden. Het zonder schadelijke emissies bijstoken van minder schone biomassa zal waarschijnlijk op 
een redelijk draagvlak kunnen rekenen.

Draagvlak bij doelgroep
Door het ondertekenen van het kolenconvenant hebben de eigenaren van centrales zich gecommitteerd aan 
een te behalen reductie van de CO2-uitstoot, onder andere door de inzet van biomassa. Omdat voor bijstoken 
geldt dat deze techniek kapitaalintensief is wordt deze gezien als relatief risicovol. Daarmee lijkt deze optie 
geschikter voor de langere termijn.

Barrières/randvoorwaarden
Het potentieel voor brandstofbeschikbaarheid is groter dan bij meestoken (zie factsheet nr. 598), vanwege het 
bredere scala aan mogelijke stromen. Prijsdalingen voor deze techniek zijn niet op korte termijn te verwach-
ten: voor de verbranding van hout is de techniek nagenoeg uitontwikkeld. Bovendien ligt het implementatie-
tempo relatief laag waardoor schaalvoordelen slechts langzaam tot uitdrukking komen. Verbetering van het 
opwekrendement is mogelijk in de toekomst, maar heeft wel zijn prijs en zal eventuele prijsdalingen beper-
ken.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

Hoog, aangezien de optie aangrijpt op een zeer CO2-intensief deel van de elektriciteitsproductie. Beperkende 
factor kan op zeker moment de beschikbaarheid van biomassastromen worden.

Robuustheid
Elektriciteit wordt gezien als een energiedrager die in bij verduurzaming van de energiehuishouding waar-
schijnlijk steeds belangrijker wordt. Daarmee is deze optie robuust te noemen. Ook wanneer wordt ingezet op 
CO2-afvang en -opslag bij kolencentrales is meestook een zinvolle optie: per saldo kan een centrale dan zelfs 
CO2-negatief worden. Alleen in een toekomst met een sterk gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking past 
deze optie minder goed.



CO2-ENE-03 Bijlage bij Optiedocument 2010/2020 15
Versie: 13 maart 2006

Bijstook nieuwe kolencentrales

Rijpheid techniek
Op enige schaal wordt er in Nederland en daarbuiten al biomassa bijgestookt. De optie is dus al marktrijp.

Innovatieve werking
De voorbehandeling van (niet-schone) biomassa teneinde zonder schadelijke emissies te kunnen bijstoken 
biedt enige ruimte voor innovaties. Daarnaast is vergassing van biomassa een voorbehandelingsstap die ook 
bij bijvoorbeeld diverse biobrandstoffen en groen gas uit biomassa van belang is; innovaties daarin hebben 
dus een bredere uitstraling.

Onzekerheden
Kort

Ontwikkelingen op de biomassa-brandstofmarkt, nieuwbouw kolenvermogen.
Uitgebreid

-
Interactie/overlap met andere opties
Bij uitputten potentieel voor meestoken komt bijstoken in zicht. Andere mogelijkheden om elektriciteit uit bio-
massa te produceren kunnen de inzet beperken wegens het eindige biomassa-aanbod (afhankelijk van de prijs). 
Vanwege concurrentie om de biomassa-feedstock is er ook overlap met biobrandstoffen, de productie van mate-
rialen uit biomassa en de productie van groen gas uit biomassa.
Beschrijving intensiteiten en varianten
Uitgaande van het in GE bestaande kolenvermogen worden drie intensiteiten gedefinieerd: 10%, 20% en 30% 
bijstook. Deze optie wordt verondersteld onafhankelijk te zijn van het aandeel meestook. Zo zou het dus kunnen 
voorkomen dat bij een combinatie van de hoogste intensiteiten voor zowel mee- als bijstook in totaal 50% van de 
totale opwekking in kolencentrales op biomassa gebaseerd is. 
Ook biomassa bevat zwavel, hoewel minder dan kolen, en levert ook fijn stof emissie op. De afname van kolen-
stook wordt verrekend via de emissiefactoren 65 g SO2/GJ en 2 g stof/GJ kolen die hiervoor in het rekenmodel 
van het Optiedocument zitten. Voor de bijstook van biomassa worden de emissiefactoren ingeschat op 5 g 
SO2/GJ en 2 g stof/GJ biomassa. Bij de uitstoot cijfers is er rekening mee gehouden dat de verbrandingsproduc-
ten van de biomassa ook de rookgas ontzwavelingsinstallaties passeren.
Marktomvang optie
Toelichting

-
2010 2020

Referentieraming - 0 MW
Intensiteit / Variant 1 - 231 MW
Intensiteit / Variant 2 - 462 MW
Intensiteit / Variant 3 - 694 MW
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
-
Toelichting opbouw kosten
Investeringskosten worden constant verondersteld in de tijd: 750 €/kWth. Het aantal vollasturen is 7000. Onder-
houdskosten bedragen bij toenemende intensiteit 3,1, 3,4 en 3,7 ct/kWhe. Brandstofkosten worden verondersteld 
2,5 €/GJ te bedragen en de energie-inhoud van de biomassa is 13 GJ/ton.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

-
Introductiejaar

-
Haalbaarheid

-
Interactie / overlap

-
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa (middenkwaliteit) PJ
Elektriciteit PJe

Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ
Biomassa (middenkwaliteit) PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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BIJSTOOK OUDE KOLENCENTRALES
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Hernieuwbaar elektriciteit

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 94,6 99,7 104
Eindgebruiker €/ton 23,6 28,3 32,9
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 222 467 732
Eindgebruiker mln € 55,4 133 231
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 2,4 4,7 7,0
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 1,4 2,8 4,1
NOx kt 0,0 -0,1 -0,2
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,0 -0,1 -0,1
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa (middenkwaliteit) PJ 32,5 65,1 97,6
Elektriciteit PJe -12,3 -24,5 -36,7
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ -6,3 -12,6 -18,9
Biomassa (middenkwaliteit) PJ 32,5 65,1 97,6
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -25,0 -49,8 -74,6
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln € 968 1937 2905
Overige operationele kosten/baten mln €/a 105 232 379
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln € 44,9 89,9 135
Operationele steun/heffing mln €/a 244 489 733
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -6,3 -13,4 -20,3
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -20,8 -42,8 -64,4
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Korte omschrijving
De optie meestoken (zie factsheet nr. 598) biedt voordelen voor energiebedrijven omdat er relatief weinig inves-
teringen nodig zijn en daarmee beperkte kapitaalsrisico’s. Die optie wordt dan ook het meeste toegepast, ook 
omdat het beschikbare technische potentieel voor deze route nog niet ten volle benut is. Op de langere termijn 
kan het echter noodzakelijk zijn om naast het meestoken ook bijstookinstallaties in gebruik te nemen. Bij deze 
route wordt biomassa in een aparte installatie vergast of verbrand, waarna het aldus opgewekte syngas of ver-
brandingsgas doorgeleid wordt naar de conventionele kolencentrale. Ook de voorbewerking torrefactie (het 
thermisch voorbehandelen van biomassa waardoor de maalbaarheid toeneemt) is een mogelijke extra processtap. 
Een belangrijk voordeel van de bijstooktechniek is de mogelijkheid om gemengde afvalstromen (zoals RDF, een 
afgescheiden homogene hoogcalorische (meng)stroom uit afval) in te zetten. Daarmee wordt tegemoet gekomen 
aan één van de bezwaren van de inzet van schone biomassastromen die bij meestoken noodzakelijk zijn: de 
brandstoffen zijn potentieel goedkoper en kunnen soms zelfs een negatieve prijs hebben. Dat kan dan compense-
ren voor de hogere investeringslasten van bijstook ten opzichte van meestook. Op langere termijn is het echter 
mogelijk dat ook voor bijstoken andere, duurdere brandstoffen nodig zijn om doelen te halen of vanwege beper-
kingen in het aanbod.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

De instrumentering bij deze optie is grotendeels gelijk aan die van meestook (zie factsheet nr. 598): bijstook 
kan een techniek worden om te kunnen voldoen aan het Kolenconvenant. Ook is de MEP van belang.

Samenhang met bestaand beleid
Vanwege het voordeel met betrekking tot de lagere prijs die de biomassastromen hebben die voor bijstoken 
in aanmerking komen is deze optie minder gevoelig voor de marktontwikkelingen. Het huidige Kolenconve-
nant is van belang voor de inzet van biomassa bij de grootschalige elektriciteitsproductie.

Maatschappelijk draagvlak
Het draagvlak bij deze optie is grotendeels gelijk aan die van meestook (zie factsheet nr. 598). Omdat de bij-
stookoptie speciaal geschikt is voor biomassastromen die minder zuiver zijn, kan deze techniek mogelijk 
meer weerstand oproepen. Van de andere kant is het zuiveren van de biomassa in deze installatie eenvoudi-
ger, omdat die in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij vergassen) vóór de uiteindelijke verbranding kan 
plaatsvinden. Het zonder schadelijke emissies bijstoken van minder schone biomassa zal waarschijnlijk op 
een redelijk draagvlak kunnen rekenen.

Draagvlak bij doelgroep
Door het ondertekenen van het kolenconvenant hebben de eigenaren van centrales zich gecommitteerd aan 
een te behalen reductie van de CO2-uitstoot, onder andere door de inzet van biomassa. Omdat voor bijstoken 
geldt dat deze techniek kapitaalintensief is wordt deze gezien als relatief risicovol. Daarmee lijkt deze optie 
geschikter voor de langere termijn.

Barrières/randvoorwaarden
Het potentieel voor brandstofbeschikbaarheid is groter dan bij meestoken (zie factsheet nr. 598), vanwege het 
bredere scala aan mogelijke stromen. Prijsdalingen voor deze techniek zijn niet op korte termijn te verwach-
ten: voor de verbranding van hout is de techniek nagenoeg uitontwikkeld. Bovendien ligt het implementatie-
tempo relatief laag waardoor schaalvoordelen slechts langzaam tot uitdrukking komen. Verbetering van het 
opwekrendement is mogelijk in de toekomst, maar heeft wel zijn prijs en zal eventuele prijsdalingen beper-
ken.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

Hoog, aangezien de optie aangrijpt op een zeer CO2-intensief deel van de elektriciteitsproductie. Beperkende 
factor kan op zeker moment de beschikbaarheid van biomassastromen worden.

Robuustheid
Elektriciteit wordt gezien als een energiedrager die in bij verduurzaming van de energiehuishouding waar-
schijnlijk steeds belangrijker wordt. Daarmee is deze optie robuust te noemen. Ook wanneer wordt ingezet op 
CO2-afvang en -opslag bij kolencentrales is meestook een zinvolle optie: per saldo kan een centrale dan zelfs 
CO2-negatief worden. Alleen in een toekomst met een sterk gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking past 
deze optie minder goed.
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Rijpheid techniek
Op enige schaal wordt er in Nederland en daarbuiten al biomassa bijgestookt. De optie is dus al marktrijp.

Innovatieve werking
De voorbehandeling van (niet-schone) biomassa teneinde zonder schadelijke emissies te kunnen bijstoken 
biedt enige ruimte voor innovaties. Daarnaast is vergassing van biomassa een voorbehandelingsstap die ook 
bij bijvoorbeeld diverse biobrandstoffen en groen gas uit biomassa van belang is; innovaties daarin hebben 
dus een bredere uitstraling.

Onzekerheden
Kort

Ontwikkelingen op de biomassa-brandstofmarkt, nieuwbouw kolenvermogen.
Uitgebreid

-
Interactie/overlap met andere opties
Bij uitputten potentieel voor meestoken komt bijstoken in zicht. Andere mogelijkheden om elektriciteit uit bio-
massa te produceren kunnen de inzet beperken wegens het eindige biomassa-aanbod (afhankelijk van de prijs). 
Vanwege concurrentie om de biomassa-feedstock is er ook overlap met biobrandstoffen, de productie van mate-
rialen uit biomassa en de productie van groen gas uit biomassa.
Beschrijving intensiteiten en varianten
Uitgaande van het in GE bestaande kolenvermogen worden drie intensiteiten gedefinieerd: 10%, 20% en 30% 
bijstook. Deze optie wordt verondersteld onafhankelijk te zijn van het aandeel meestook. Zo zou het dus kunnen 
voorkomen dat bij een combinatie van de hoogste intensiteiten voor zowel mee- als bijstook in totaal 50% van de 
totale opwekking in kolencentrales op biomassa gebaseerd is. 
Ook biomassa bevat zwavel, hoewel minder dan kolen, en levert ook fijn stof emissie op. De afname van kolen-
stook wordt verrekend via de emissiefactoren 65 g SO2/GJ en 2 g stof/GJ kolen die hiervoor in het rekenmodel 
van het Optiedocument zitten. Voor de bijstook van biomassa worden de emissiefactoren ingeschat op 5 g 
SO2/GJ en 2 g stof/GJ biomassa. Bij de uitstoot cijfers is er rekening mee gehouden dat de verbrandingsproduc-
ten van de biomassa ook de rookgas ontzwavelingsinstallaties passeren.
Marktomvang optie
Toelichting

-
2010 2020

Referentieraming 0 MW 0 MW
Intensiteit / Variant 1 417 MW 486 MW
Intensiteit / Variant 2 833 MW 971 MW
Intensiteit / Variant 3 1250 MW 1456 MW
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
-
Toelichting opbouw kosten
Investeringskosten worden constant verondersteld in de tijd: 750 €/kWth. Het aantal vollasturen is 7000. Onder-
houdskosten bedragen bij toenemende intensiteit 3,1, 3,4 en 3,7 ct/kWhe. Brandstofkosten worden verondersteld 
2,5 €/GJ te bedragen en de energie-inhoud van de biomassa is 13 GJ/ton.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

-
Introductiejaar

-
Haalbaarheid

-
Interactie / overlap

-
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Literatuurverwijzingen
Ruijgrok, W.J.A., E.J.W. van Sambeek (2003): Kosten duurzame elektriciteit - Grootschalige inzet van biomassa 
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 91,1 95,2 99,4
Eindgebruiker €/ton 5,0 9,1 13,3
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 199 416 651
Eindgebruiker mln € 10,9 39,8 87,0
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 2,2 4,4 6,6
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 1,4 2,7 4,1
NOx kt -0,1 -0,1 -0,2
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,0 0,0 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa (middenkwaliteit) PJ 27,9 55,8 83,8
Elektriciteit PJe -10,5 -21,0 -31,5
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ -3,2 -6,4 -9,6
Biomassa (middenkwaliteit) PJ 27,9 55,8 83,8
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -23,2 -46,5 -69,7
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln € 831 1662 2493
Overig operationele kosten/baten mln €/a 90,4 199 325
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln € 38,9 77,8 117
Operationele steun/heffing mln €/a 224 448 672
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -13,4 -26,9 -40,6
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -2,6 -5,3 -8,1
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BIOMASSA CENTRALES
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Hernieuwbaar elektriciteit

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 53,6
Eindgebruiker €/ton -42,4
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 101
Eindgebruiker mln € -80,2
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 1,9
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,5
NOx kt -0,3
NH3 kt
NMVOS kt 0,0
Fijn stof kt PM10 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa (lage kwaliteit) PJ 36,0
Elektriciteit PJe -12,6
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -13,3
Biomassa PJ -3,1
Biomassa (lage kwaliteit) PJ 36,0
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -12,2
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln € 1269
Overige operationele kosten/baten mln €/a 44,0
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln € 6,0
Operationele steun/heffing mln €/a 180
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 90,5
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 150
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Korte omschrijving
De bij- en meestookopties (zie factsheets nrs. 595-598) liggen vooral voor de hand bij de ombouw van bestaande 
centrales: er vindt geen uitbreiding van capaciteit plaats, alleen maar brandstofsubstitutie. Voor de lange termijn 
is het echter noodzakelijk dat er nieuw vermogen bijgeplaatst wordt. Het is dan mogelijk om deze nieuwe centra-
le zo te ontwerpen, dat deze direct geschikt gemaakt wordt voor bij- en meestook van biomassa en/of afval. Het 
economisch rendement van een centrale die met aardgas en/of biomassa gestookt wordt is sterk afhankelijk van 
de prijs van de brandstof. Uitgaande van een negatieve (of licht positieve) prijs van biomassa ligt voor de lange 
termijn de keuze voor de hand van een nieuw te bouwen stand-alone biomassavergassings CC-centrale (500 
MW) met warmteproductie.De techniek die voor grootschalige biomassa-inzet is op dit moment nog niet be-
schikbaar: naar verwachting is de beoogde techniek en schaalgrootte, een circulerend wervelbedvergasser ge-
koppeld aan een STEG, vanaf 2015 commercieel beschikbaar.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Een keuze van de industrie voor deze optie hoeft niet zozeer door de politiek ingegeven te zijn; zij kan ook 
gemotiveerd worden uit een hoge brandstofprijs of juist een lage biomassaprijs. Omdat deze optie pas op de 
lange termijn zal gaan spelen, zijn aannames over de toekomstige elektriciteits-, aardgas- en CO2-prijs bepa-
lend voor de vraag of er aanvullend beleid nodig is.

Samenhang met bestaand beleid
Zie boven. Vooral de ontwikkeling van de prijs van het uitstoten van een eenheid CO2 is van groot belang.

Maatschappelijk draagvlak
In verband met mogelijk verontreinigde inputstromen niet verwaarloosbaar.

Draagvlak bij doelgroep
Lange termijn, alleen met steunmaatregelen zoals een MEP-tarief.

Barrières/randvoorwaarden
Omdat het hier om een lange-termijn optie gaat, is het van belang hoe andere factoren zich ontwikkelen: hoe 
hard stijgt de elektriciteitsconsumptie, hoe hoog is de vraag naar biomassa-stromen (niet alleen voor de inzet 
in de energie-conversie, maar ook als grondstof) en wat gebeurt er met de fossiele brandstofprijzen. Ook is 
het van belang welk beleid er gevoerd wordt ten aanzien van milieu. En ook de ontwikkelingen in de techniek 
zijn van belang: omdat de beoogde techniek op dit moment nog niet beschikbaar is, zal er in de loop van de 
tijd voldoende onderzoek moeten plaatsvinden op dat gebied, teneinde een succesvolle introductie op de lan-
ge termijn te garanderen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

Het ontwikkelingspotentieel is groot: bij een centrale die volledig op biomassa draait is de netto CO2-emissie 
over de hele keten gerelateerd aan de korte koolstofkringloop, behoudens fossiele emissies bij productie en 
logistiek van de biomassa.

Robuustheid
Elektriciteit wordt gezien als een energiedrager die in bij verduurzaming van de energiehuishouding waar-
schijnlijk steeds belangrijker wordt. Daarmee is deze optie robuust te noemen. Wanneer wordt ingezet op 
CO2-afvang en -opslag bij biomassacentrales kan de centrale per saldo CO2-negatief worden. In een toekomst 
met een sterk gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking past deze optie minder goed.

Rijpheid techniek
De optie momenteel nog niet rijp.

Innovatieve werking
De optie bevat zeker innovatieve elementen.

Onzekerheden
Kort

-
Uitgebreid

-
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Interactie/overlap met andere opties
Deze optie komt pas in beeld wanneer het potentieel voor meestoken en bijstoken in kolen- en gascentrales is 
uitgeput. Deze mogelijkheden om elektriciteit uit biomassa te produceren kunnen de inzet beperken wegens het 
eindige biomassa-aanbod (afhankelijk van de prijs). Vanwege concurrentie om de biomassa-feedstock is er ook 
overlap met biobrandstoffen, de productie van materialen uit biomassa en de productie van groen gas uit biomas-
sa.
Beschrijving intensiteiten en varianten
-
Marktomvang optie
Toelichting

-
2010 2020

Referentieraming 0 0
Intensiteit / Variant 1 0 500
Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
-
Toelichting opbouw kosten
De investeringskosten bedragen 2900 €/kWe en de onderhouds- en bedrijfskosten bedragen jaarlijks 250 €/kWe. 
Het aantal vollasturen wordt verondersteld 7000 te zijn, en de brandstof wordt verondersteld zeer goedkoop te 
zijn en van lage kwaliteit: 0 €/GJ en 10 GJ/ton.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

De technologie die in deze optie genoemd wordt is de circulerend wervelbedvergasser gekoppeld aan een 
STEG. Omdat deze installatie nog in ontwikkeling is zijn geen meetgegevens over de overige emissies. Hier 
zijn emissiegegevens overgenomen uit het Värnamo Project (Babu, 2002), een kleine wervelbedvergasser 
van 18 MWth. De NOx-uitstoot wordt verwerkt via de factor op het brandstofverbruik van het NOx handels-
systeem. 

CFB biomassa vergasser (aanname 6% O2)
Bij 36 PJ bio-

massa
ton Factor laag Factor hoog Gemiddeld g/GJ

biomassa
NOx (2178) 34 87 60,5
SO2 270 5 10 7,5

CO 1800 20 80 50
CH 18 0 1 0,5
Dust 36 2 1

Introductiejaar
2015

Haalbaarheid
-

Interactie / overlap
-

Literatuurverwijzingen
Babu, P. (2002): An overview of activities within countries participating in Task 20/33; Task: 33: Thermal Gasi-

fication of Biomass, International Energy Agency (IEA), IEA bioenergy, 
http://www.ieabioenergy.com/media/18_AR1999Task20colour.pdf, Parijs, June 2002.

Hilten van O., T. Gerlagh (2000): Bedrijfseconomische en beleidsmatige evaluatie van elektriciteit- en warmte-
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opwekking uit afval en biomassa, deelrapport taak 3 van het Marsroute-project, ECN-C--00-100, no-
vember 2000.

Ruijgrok, W.J.A., E.J.W. van Sambeek (2003): Kosten duurzame elektriciteit - Grootschalige inzet van biomassa 
in centrales, ECN-C--03-074/C, augustus 2003.

Auteurs
Beurskens, L.W.M.; Vries, H.J. de (ECN)
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa (lage kwaliteit) PJ
Elektriciteit PJe

Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ
Biomassa PJ
Biomassa (lage kwaliteit) PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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BIOMASSA MEESTOKEN IN GASCENTRALES
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Hernieuwbaar elektriciteit

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 128 219
Eindgebruiker €/ton -9,8 7,5
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 114 325
Eindgebruiker mln € -8,8 11,2
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,9 1,5
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt -0,1 -0,1
NOx kt -0,2 -0,3
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 -0,2 -0,3
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa (olie) PJ 19,8 33,1
Elektriciteit PJe -7,8 -13,0
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -15,9 -26,5
Biomassa (olie) PJ 19,8 33,1
Elektriciteit PJe

Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln € 1100
Overige operationele kosten/baten mln €/a 5,4 9,0
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln € 54,3
Operationele steun/heffing mln €/a 123 349
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -114 -190
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -114 -190
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Korte omschrijving
In Nederland is er in het huidige elektriciteitspark ongeveer 6000 MWe aan gasgestookt vermogen beschikbaar. 
Het is mogelijk om in een deel van dat vermogen biomassa in te zetten. Daartoe is het noodzakelijk om de bio-
massa in te zetten in een vorm die in te passen is in een gascentrale (meestoken) of in een STEG (bijstoken, zie 
de optie ‘Biomassa bijstoken in gascentrales’, factsheet nr. 595). Het verschil tussen mee- en bijstoken is hierbij 
dat in meestook de biomassa niet of nauwelijks hoeft te worden voorbewerkt, terwijl dat in bijstook wel gebeurt. 
Meestoken is mogelijk op diverse manieren, waarbij steeds de technische randvoorwaarden van de centrale van 
belang zijn. Is er sprake van een gasgestookte stoomketel, dan kan er bio-olie meegestookt worden in die ketel, 
met speciale branders. Ook is het technisch mogelijk om bio-olie te verbranden in een gasturbine (tenminste als 
de specificaties van de gasturbine dat toestaan), maar dat levert tegelijkertijd een aantal technische problemen 
op. De eerste optie kan gebruikt worden bij alle gasgestookte stoomketels, de tweede alleen bij combi-eenheden 
(gasturbine voorgeschakeld aan een stoomketel). Het bijstoken in combicentrales gebeurt reeds in centrales die 
ontworpen zijn om op twee brandstoffen te kunnen functioneren: dit zijn de Harculocentrale (350 MW, Electra-
bel) en de Clauscentrale (1280 MW, Essent). In het jaar 2003 is in deze centrales door bio-olie mee te stoken 4 
GWh aan duurzame elektriciteit opgewekt (Cuperus, 2004).
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Voor de inzet van biomassa in gasgestookte centrale is nog geen overeenkomst gesloten tussen de sector en 
de overheid. Vanwege de potentieel grotere CO2-emissiereductie bij substitutie van kolen door biomassa ligt 
deze optie minder voor de hand.

Samenhang met bestaand beleid
Er is inmiddels een specifiek MEP-tarief voor meestook van bio-olie in centrales. In dual-fuel combicentrales 
is meestoken van bio-olie makkelijk te implementeren. Het is echter niet de verwachting dat ook de enkel-
voudig gasgestookte ketels aangepast worden zonder aanvullend beleid, omdat de meerinvesteringen en de 
risico’s in de huidige elektriciteitsmarkt voor de exploitant niet opwegen tegen de voordelen van inzet van 
bio-olie.

Maatschappelijk draagvlak
Omdat gascentrales in het algemeen gezien worden als een relatief schone elektriciteitsopwekkingoptie is er, 
mits er gebruik gemaakt wordt van schone biomassastromen, weinig maatschappelijke weerstand te verwach-
ten. Bij het gebruik van afvalstromen, wat om financiële redenen interessant is, zijn mogelijk wel problemen 
te verwachten. Ook wordt de duurzaamheid van de winning van de bio-olie ter discussie gesteld (Milieude-
fensie, 2005). De momenteel meegestookte bio-olie is voornamelijk palmolie afkomstig uit de tropen. De 
groei van palmolieplantages wordt in landen als Indonesië en Maleisië vaak in verband gebracht met de ont-
ginning van tropisch regenwoud. Deze discussie kan van invloed zijn op het maatschappelijk draagvlak voor 
bio-olie.

Draagvlak bij doelgroep
Uit een inventarisatie (Zwart, 2003) blijkt dat de sector niet veel voelt voor de inzet van biomassa in bestaan-
de gasgestookte installaties: er wordt gevreesd voor technische problemen, en ze zien het bovendien niet als 
hun kernactiviteit. Ook geven ze aan bijstook in gascentrales minder zinvol te vinden dan de inzet ervan in 
kolencentrales.

Barrières/randvoorwaarden
Het potentieel is in eerste instantie begrensd door het bestaande vermogen aan gasgestookte stoomketels bij 
centrales. Ook zijn er technische problemen bij meestoken in gasturbines te verwachten (bij combi-centrales 
en gasturbines). Het ombouwen van single-fueled gascentrales om ze geschikt te maken voor het meestoken 
van bio-olie vormt voor de exploitanten een grote barrière.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

Hoog, in eerste instantie begrensd door de bestaande capaciteit aan gascentrales.
Robuustheid

Elektriciteit wordt gezien als een energiedrager die in bij verduurzaming van de energiehuishouding waar-
schijnlijk steeds belangrijker wordt. Daarmee is deze optie robuust te noemen. Ook wanneer wordt ingezet op 
CO2-afvang en -opslag bij gascentrales is meestook een zinvolle optie: per saldo kan een centrale dan zelfs 
CO2-negatief worden. Alleen in een toekomst met een sterk gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking past 



CO2-ENE-06 Bijlage bij Optiedocument 2010/2020 33
Versie: 13 maart 2006

Biomassa meestoken in gascentrales

deze optie minder goed.
Rijpheid techniek

Er zijn twee centrales die momenteel al bio-olie meestoken. Dit zijn echter dual fuel centrales.
Innovatieve werking

De innovatieve werking is beperkt: het gaat om bekende technologieën.
Onzekerheden
Kort

De grootste onzekerheid is de bereidheid van exploitanten te investeren. Dat hangt in hoge mate af van de 
prijzen van bio-olie en die van aardgas, en de MEP-tarieven voor inzet van bio-olie. Exploitanten kunnen hier 
overigens zeer strategisch mee omgaan: zij kunnen bio-olie inkopen op momenten dat de prijzen voor bio-
olie laag zijn en deze vervolgens inzetten op momenten dat de vraag naar aardgas in Nederland (en daarmee 
de aardgasprijs) hoog is.

Uitgebreid
-

Interactie/overlap met andere opties
Deze optie komt (behalve in dual-fueled combicentrales) pas in beeld wanneer het potentieel voor meestoken en 
bijstoken in kolencentrales is uitgeput. Wat betreft de concurrentie om feedstock heeft deze optie interactie met 
andere opties die gebaseerd zijn op olie-achtige grondstoffen, bijvoorbeeld biobrandstoffen (biodiesel).
Beschrijving intensiteiten en varianten
De eerste variant bestaat uit het volledig benutten van het meestook potentieel voor bio-olie bij de centrales Har-
culo en Claus. Variant 2 gaat uit van investeringen bij de bestaande gasgestookte stoomketels om daar ook bio-
olie als brandstof te kunnen inzetten. Een derde variant, het ombouwen van bestaande gascentrales wordt niet 
nader beschouwd, omdat de technische risico’s te hoog en het aantal vollasturen te laag wordt geacht.
Marktomvang optie
Toelichting

In het GE-scenario staat in zowel 2010 als in 2020 ongeveer 5200 MW aan combi-eenheden en gas- en/of 
oliegestookte stoomturbines opgesteld. Hiervan komen Harculo en Claus voor 1200 MWe in aanmerking 
voor variant 1. Van de overige centrales wordt aangenomen dat het bij de helft mogelijk is om oliebranders te 
installeren in de stoomketel: in totaal 2000 MW, waarvan voor het jaar 2010 maximaal 400 MW gerealiseerd 
kan zijn.

2010 2020
Referentieraming 0 0
Intensiteit / Variant 1 1200 1200
Intensiteit / Variant 2 400 2000
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
-
Toelichting opbouw kosten
Voor het meestoken is aangenomen dat er geen investeringskosten zijn voor variant 1, terwijl voor variant 2 de 
extra voorzieningen 220 €/kWth bedragen (gelijk aan meestoken bij kolencentrales) en dat er geen kostenreductie 
optreedt in de periode tot 2020. 
Het aantal vollasturen wordt ook constant verondersteld en is relatief laag omdat deze gasgestookte centrales 
veelal ingezet worden als piekcentrale: aangenomen wordt dat het aantal vollasturen 1800 uren per jaar bedraagt. 
De O&M kosten bedragen 0,25 ct/kWh. 
De brandstofprijs van bio-olie wordt gesteld op 9 €/GJ.
Voor variant 1 is er van uitgegaan dat de MEP uitbetaald wordt ook na het verstrijken van de beleidsperiode. 
Vanwege de hoge kosten van de bio-olie zal het meestoken namelijk onmiddellijk stoppen als er geen MEP-geld 
meer voor beschikbaar is.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Er zijn grofweg twee typen gascentrales die in aanmerking komen voor het meestoken van bio-olie: stoom-
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turbines met gasgestookte ketels en gasturbines. Bij de eerste variant kan nog onderscheid gemaakt worden 
tussen combi-centrales, die een gasturbine voor de stoomketel geschakeld hebben en centrales die die voor-
ziening niet hebben (centrales met slechts een gasgestookte stoomketel zonder voorgeschakelde gasturbine) 
Het meestoken van olie in een gasgestookte stoomketel is relatief makkelijk. Meestoken in een gasturbine is 
veel lastiger. In Nederlands zijn twee grote combi-eenheden (Harculocentrale (350 MW, Electrabel) en de 
Clauscentrale (1280 MW, Essent)) ontworpen als dual-fuel centrales. Dat betekent dat ze voor wat betreft het 
stoomgedeelte probleemloos volledig op olie kunnen branden. Deze twee centrales kunnen dus zonder noe-
menswaardige meerinvesteringen overschakelen op olie, en dat is dan ook de reden waarom dit gebeurt. 
Meestoken kan tot 100% bio-olie, alleen zit daar een risico in m.b.t. de gasturbine: er is weinig ervaring met 
het meestoken van olie in de gasturbine, hoewel het technisch wel mogelijk is (met kleine aanpassingen aan 
de turbine).
Zou een conventionele combi-centrale (anders dan Harculo en Claus) die niet is uitgerust als dual-fuel omge-
bouwd worden, dan vereist dit investeringen om de voorzieningen aan te brengen om olie mee te kunnen sto-
ken, plus de benodigde technische kennis en ervaring om olie mee te stoken en vertrouwen in techniek.
In Nederland wordt op beperkte schaal reeds bio-olie bijgestookt in gascentrales. Voor 2004 worden hierover 
(gemiddelde) emissiefactoren van 4 g SO2/GJ, 10 g stof/GJ en 60 g NOx/GJ bio-olie gemeld (Seebregts, 
2005). Omdat NOx onder het NOx-handelssysteem valt wordt dit in het systeem verrekend met de verschillen 
in de brandstofinzet.

Introductiejaar
In geschikte centrales wordt bio-olie reeds meegestookt. De aanpassing van bestaande combicentrales om 
olie mee te kunnen stoken is zeer onwaarschijnlijk, maar kan op korte termijn gerealiseerd worden. Hiervoor 
zullen echter altijd geschikte momenten worden afgewacht, waardoor de werkelijke penetratie slechts lang-
zaam op gang komt.

Haalbaarheid
-

Interactie / overlap
Beschikbaar vermogen Combi-oud en Olie/gas.

Literatuurverwijzingen
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 142 235
Eindgebruiker €/ton -30,9 -13,1
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 124 68,5
Eindgebruiker mln € -27,1 -3,8
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,9 0,3
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt -0,1 0,0
NOx kt -0,2 -0,1
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 -0,2 -0,1
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa (olie) PJ 19,8 6,6
Elektriciteit PJe -7,8 -2,6
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -15,6 -5,2
Biomassa (olie) PJ 19,8 6,6
Elektriciteit PJe

Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln € 220
Overig operationele kosten/baten mln €/a 5,4 1,8
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln € 10,9
Operationele steun/heffing mln €/a 123 69,8
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -124 -41,4
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -95,8 -31,9
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Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Hernieuwbaar elektriciteit

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa (hoge kwaliteit) PJ
Elektriciteit PJe

Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ
Biomassa PJ
Biomassa (hoge kwaliteit) PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overige operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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Korte omschrijving
In kolencentrales kan biomassa worden meegestookt. In geval van bijv. olijfpitten, cacaodoppen of houtpellets 
kan dit zonder voorbewerking gedaan worden. De biomassa wordt dan op de kolenband gemengd met de kolen, 
aansluitend verkleind in de reeds aanwezige kolenmolens en samen met het kolenpoeder via de bestaande bran-
ders aan de centrale gevoed en verbrand m.b.v. conventionele kolenbranders (directe meestook). Niet alle bio-
massastromen lenen zich daarvoor, wat vooral samenhangt met de maalbaarheid van de biomassa. Daarom wordt 
in sommige gevallen de biomassa separaat verpoederd en aan de centrale gevoed m.b.v. speciale branders. Er 
wordt dan gesproken over indirecte meestook.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

De eigenaren van de acht Nederlandse kolencentrales hebben met de Staat een convenant getekend om tij-
dens de Kyoto-periode hun CO2-uitstoot met 5,8 mln ton te verminderen. Een deel van deze reductie vindt 
plaats door het gebruik van biomassa in centrales. Gezamenlijk hebben de eigenaren van kolencentrales zich 
verplicht om een hoeveelheid biomassa in te zetten die correspondeert met een vermogen van 503 MWe. Dit 
betreft omgerekend ruim 12% van het opgestelde kolenvermogen in Nederland. De inzet resulteert in een 
CO2-reductie van naar schatting 3,2 mln ton.
Voor de toepassing van biomassa in deze centrales geldt dat de prijs van biomassa in hoofdzaak de onrenda-
bele top van opwekking bepaalt. De vraag is dan ook hoe de prijsontwikkeling van biomassa op de langere 
termijn zal zijn. Het is aannemelijk dat veranderingen in de prijs van biomassa tot uitdrukking komen in het 
MEP-tarief.

Samenhang met bestaand beleid
Het huidige Kolenconvenant is van belang voor de inzet van biomassa bij de grootschalige elektriciteitspro-
ductie.
Een andere samenhang ligt er op het gebied van regelgeving m.b.t. emissies.

Maatschappelijk draagvlak
De marktpartijen die elektriciteit uit biomassa aanbieden blijken grofweg in twee groepen te delen: een deel 
van de markt richt zich op ‘zo schoon mogelijk’, terwijl een ander deel zich richt op de laagst mogelijke 
brandstofprijs binnen de technische mogelijkheden. Dit vindt zijn weerslag in de steun die deze partijen ont-
vangen uit de samenleving. Er wordt door sommige milieugerelateerde NGO’s weinig waardering uitgespro-
ken voor partijen die handelen volgens het laatstgenoemde principe, terwijl partijen die zich richten op zo 
schoon mogelijke biomassa positiever worden benaderd. De verschillende strategieën hangen mede samen 
met de technische risicobeheersing van de installatie, financiële randvoorwaarden en marketing van duurza-
me elektriciteit.

Draagvlak bij doelgroep
Door het ondertekenen van het kolenconvenant hebben de eigenaren van centrales zich gecommitteerd aan 
een te behalen reductie van de CO2-uitstoot, onder andere door de inzet van biomassa. Het draagvlak daar-
voor is voorhanden, mits het convenant nagekomen kan worden binnen de daarin geschetste financiële rand-
voorwaarden.

Barrières/randvoorwaarden
Potentieel van de brandstofvoorziening, samenhangend met het ondersteuningsregime in Nederland en de an-
dere Europese landen. Ook kan een kolencentrale niet volledig op biomassa gestookt worden, omdat dat al-
lerlei technische problemen oplevert. De in het convenant genoemde streefwaarde van ruim 500 MWe geldt 
hier als aannemelijke bovengrens tot 2010. Verdere groei van de meestookcapaciteit is afhankelijk van de 
eventuele nieuwbouw van bijv. KV-STEG’s. Ook is er technisch gezien de mogelijkheid een hoger percenta-
ge meestook toe te passen: tot maximaal 20% van het opgestelde kolenvermogen. Boven dit aandeel zal het 
moeilijk worden het verbrandingsproces van de mengstroom goed genoeg te controleren.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

Hoog, aangezien de optie aangrijpt op een zeer CO2-intensief deel van de elektriciteitsproductie. Zoals ge-
zegd is er wel een bovengrens van ca 20% aan de meestook.

Robuustheid
Elektriciteit wordt gezien als een energiedrager die in bij verduurzaming van de energiehuishouding waar-
schijnlijk steeds belangrijker wordt. Daarmee is deze optie robuust te noemen. Ook wanneer wordt ingezet op 



CO2-ENE-07 Bijlage bij Optiedocument 2010/2020 39
Versie: 13 maart 2006

Biomassa meestoken in kolencentrales

CO2-afvang en -opslag bij kolencentrales is meestook een zinvolle optie: per saldo kan een centrale dan zelfs 
CO2 afvangen. Alleen in een toekomst met een sterk gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking past deze op-
tie minder goed.

Rijpheid techniek
Op grote schaal wordt er in Nederland en daarbuiten al biomassa meegestookt. De optie is dus al rijp.

Innovatieve werking
Wat betreft de technologie van elektriciteitsproductie gaat er van deze optie nauwelijks innovatieve werking 
uit. Het opzetten van betrouwbare logistieke ketens voor een continue levering van biomassa is nog wel in-
novatief te noemen, hoewel daar inmiddels ook al de nodige ervaring mee is.

Onzekerheden
Kort

Ontwikkelingen op de biomassa-brandstofmarkt, nieuwbouw kolenvermogen, maximum meestookpercenta-
ge. Het uiteenlopen van subsidieniveaus in Europa kan de lokale prijzen voor biomassa beïnvloeden, en 
daarmee de beschikbaarheid van biomassa op de Nederlandse markt. Voor Nederland kan dit betekenen dat 
de prijs van biomassa hoger wordt als het nationale aanbod onder het Europese niveau ligt. Er kan dan name-
lijk verwacht worden, dat aanbieders van biomassa hun markt buiten Nederland zoeken tenzij de prijs hier 
stijgt. Een ander beeld ontstaat er als in Nederland hogere biomassaprijzen mogelijk zijn dan in het buiten-
land door ons subsidiebeleid. Onder deze condities is het aannemelijk dat ons land biomassa aantrekt uit het 
buitenland vanwege de hogere prijzen. Harmonisatie in tarieven zou dit mechanisme tegengaan.

Uitgebreid
-

Interactie/overlap met andere opties
Andere mogelijkheden om elektriciteit uit biomassa te produceren kunnen de inzet beperken wegens het eindige 
biomassa-aanbod (afhankelijk van de prijs). Vanwege concurrentie om de biomassa-feedstock is er ook overlap 
met biobrandstoffen, de productie van materialen uit biomassa en de productie van groen gas uit biomassa.
Beschrijving intensiteiten en varianten
Omdat in het GE-scenario de benuttingsgraad van het meestookpotentieel in het jaar 2020 reeds maximaal: 20%. 
De enige varianten die daarop nog additioneel te definiëren zijn betreffen het jaar 2010: daarin is in het GE-
scenario sprake van 12% meestook.
Marktomvang optie
Toelichting

De genoemde vermogens zijn gebaseerd op de in het GE-scenario aanwezige kolencentrales. Wanneer het 
kolenvermogen verandert, verandert ook het absolute meestookvermogen. Dit kan nooit meer dan het eerder 
genoemde technisch maximum van 20% bedragen.

2010 2020
Referentieraming 500 MW 1200 MW
Intensiteit / Variant 1 610 MW 1200 MW
Intensiteit / Variant 2 830 MW 1200 MW
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
-
Toelichting opbouw kosten
Voor het meestoken is aangenomen dat de investeringskosten voor de extra voorzieningen 220 €/kWth bedragen. 
Het aantal vollasturen wordt ook constant verondersteld: 7000 uren per jaar. Onderhoudskosten en operationele 
kosten variëren met het toenemende meestookpercentage. In het GE-scenario bedragen de O&M kosten 1,2 
ct/kWh, terwijl voor variant 1 een bedrag van 1,3 ct/kWh gebruikt wordt, en voor variant 2 een bedrag van 1,4 
ct/kWh. De gebruikte brandstofprijs bedraagt 5 €/GJ en de energie-inhoud van de brandstof bedraagt 17 GJ/ton.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

In kolencentrales kan onder voorwaarden biomassa worden meegestookt. Afhankelijk van de specificaties 
van de biomassa kan dit zonder voorbewerking gedaan worden (directe meestook), of dient de biomassa nog 
verkleind en/of gedroogd te worden (indirecte meestook). Bij directe meestook wordt de biomassa al op de 
kolenband gemengd met de kolen, aansluitend verkleind in de reeds aanwezige kolenmolens en vervolgens 
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kolenband gemengd met de kolen, aansluitend verkleind in de reeds aanwezige kolenmolens en vervolgens 
via de bestaande steenkoolvoeding aan de centrale gevoed en verbrand m.b.v. conventionele kolenbranders. 
Qua brandstof gaat het daarbij om bijv. cacaodoppen, olijfpitten en houtpellets. Bij indirecte meestook wordt 
de biomassa separaat verpoederd en aan de centrale gevoed en verbrand m.b.v. speciale branders. De brand-
stof bestaat met name uit afvalhout en andere biomassastromen die (o.a. vanwege de vezelstructuur) lastiger 
te malen zijn.
Op dit moment wordt er in alle Nederlandse kolencentrales biomassa meegestookt. In totaal gaat het naar 
schatting om zo'n 160 MWe aan centraal vermogen waar biomassa een toepassing vindt (Ruijgrok, 2003). Uit 
technische overwegingen is het percentage biomassa dat meegestookt kan worden beperkt tot maximaal 20% 
van het opgestelde kolenvermogen. Operationele problemen die op kunnen treden hebben m.n. betrekking op 
corrosie, slakvorming, teer en de kwaliteit van de vliegas, maar ook op de controleerbaarheid van het ver-
brandingsproces. Om deze problemen zoveel mogelijk te beperken heeft het de voorkeur om homogene stro-
men zuivere biomassa met zo min mogelijk verontreiniging mee te stoken. Deze brandstoffen zijn echter re-
latief duur t.o.v. minder homogene stromen die wellicht ook nog verontreinigingen bevatten. In de praktijk is 
er dus een zeker verband tussen de biomassaprijs en de operationele kosten. Naarmate de biomassaprijs lager 
is zullen de operationele kosten toenemen.
Op termijn zal er een internationale markt voor biomassa ontstaan waar de belangrijkste commodity hout-
chips zal zijn. Naarmate deze markt toe gaat nemen in omvang zal de prijs voor houtchips zich gaan stabilise-
ren op een prijsniveau van 4-5 €/GJ. Omdat houtchips niet direct in de kolenmolens vermalen kan worden zal 
m.n. de indirecte route toepassing gaan krijgen en zullen voorbewerkingstechnieken als torrefactie (het ther-
misch voorbehandelen van de chips waardoor de maalbaarheid toeneemt) een rol gaan spelen.
Ook biomassa bevat zwavel, hoewel minder dan kolen, en levert ook fijn stof emissie op. De afname van ko-
lenstook wordt verrekend via de emissiefactoren 65 g SO2/GJ en 2 g stof/GJ kolen die hiervoor in het reken-
model van het Optiedocument zitten. Voor de meestook van biomassa worden de emissiefactoren ingeschat 
op 5 g SO2/GJ en 2 g stof/GJ biomassa.

Introductiejaar
Wordt reeds volop toegepast.

Haalbaarheid
-

Interactie / overlap
Beschikbaar kolenvermogen.
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 66,3 67,8
Eindgebruiker €/ton -39,9 -38,4
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 38,6 118
Eindgebruiker mln € -23,3 -67,1
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,6 1,7
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,4 1,1
NOx kt 0,0 0,0
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,0 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa (hoge kwaliteit) PJ 7,5 22,3
Elektriciteit PJe -2,8 -8,4
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 0,0 0,0
Biomassa PJ -0,9 -2,6
Biomassa (hoge kwaliteit) PJ 7,5 22,3
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -6,2 -18,6
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln € 65,0 195
Overig operationele kosten/baten mln €/a 10,3 33,6
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln € 3,0 9,1
Operationele steun/heffing mln €/a 47,8 143
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 7,6 22,9
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -4,2 -12,4
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BOUW NIEUWE KERNCENTRALE(S)
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Kernenergie

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 8,6 8,6 8,6 8,6
Eindgebruiker €/ton -17,5 -17,5 -17,5 -17,5
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 36,5 73,1 110 146
Eindgebruiker mln € -74,3 -149 -223 -297
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 4,3 8,5 12,8 17,0
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 1,8 3,6 5,4 7,1
NOx kt 2,6 5,1 7,7 10,3
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,1 0,1 0,2 0,2
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Elektriciteit PJe -28,4 -56,8 -85,2 -114
Winning PJ 85,2 170 256 341
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -29,9 -59,8 -89,7 -120
Biomassa PJ -6,9 -13,9 -20,8 -27,7
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -27,4 -54,9 -82,3 -110
Winning PJ 85,2 170 256 341
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 1500 3000 4500 6000
Investering elektro/mechanisch mln € 375 750 1125 1500
Overige operationele kosten/baten mln €/a 118 236 354 472
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 204 408 612 816
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 419 837 1256 1674



CO2-ENE-08 Bijlage bij Optiedocument 2010/2020 44
Versie: 13 maart 2006

Bouw nieuwe kerncentrale(s)

Korte omschrijving
Een nieuwe kerncentrale kan een bijdrage leveren aan reductie van CO2-emissies, omdat kerncentrales geen sig-
nificante CO2-emissies met zich meebrengen. Nieuwe kerncentrales kunnen dus bijdragen aan reductie van de 
emissie van CO2, andere broeikasgassen en verzurende stoffen als SO2 en NOx en fijn stof. De vermeden emis-
sies zijn afhankelijk van welke andere referentietechnologie door een nieuwe kerncentrale wordt vervangen. 
Omdat de voorbereidings- en bouwtijd van een kerncentrale ca. tien jaar is, zal de optie pas vanaf 2015 effect 
kunnen hebben.
Overige effecten (kwalitatief)
De overige effecten betreffen: externe veiligheid, radioactief afval en proliferatie.
Een in Nederland te bouwen kerncentrale zal een veiligheidsprofiel hebben dat overeenkomt met de ‘state-of-
the-art’ van het type (bijvoorbeeld de lichtwaterreactor) dat in 2015-2020 beschikbaar is. Andere effecten betref-
fen de opslag van radioactief afval (over zeer lange termijn: > 1000 jaar) en proliferatie.
Uitbreiding van het aantal kerncentrales - een of meer kerncentrales van 1000 MWe of groter - vergt op termijn 
(2020) een uitbreiding van de opslagcapaciteit voor het hoogradioactieve afval. De huidige oplossing bestaat uit 
middellange termijn opslag (100 jaar) bij de COVRA, en daarna eindberging over een zeer lange termijn. Er is 
nog geen definitieve keuze gemaakt voor de wijze van eindberging en de locatie, maar in de kosten zijn wel re-
serveringen opgenomen voor eindberging. De uiteindelijke risico’s en kosten van eindberging zijn nog met grote 
onzekerheden omgeven. Het zeer lange termijnaspect relativeert de betekenis van de kostenschatting en vergt 
een aparte (politieke) beoordeling op duurzaamheid.
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Er zijn geen specifieke instrumenten voorzien, naar verwachting nemen elektriciteitsbedrijven het initiatief. 
Doorwerking van de prijs van verhandelbare CO2-emissierechten in de elektriciteitsprijs kan de kosteneffec-
tiviteit van de bouw van nieuwe kerncentrale(s) ten goede komen.

Samenhang met bestaand beleid
Belangrijk voor deze optie is de Kernenergiewet, die mede gebaseerd is op internationale richtlijnen opge-
steld door het International Atomic Energy Agency (IAEA). Nieuwe kerncentrales zullen moeten voldoen 
aan de (nieuwe) Kernenergiewet en het VROM-beleid ten aanzien van risico’s (individueel risico, groepsrisi-
co). De randvoorwaarden in de Kernenergiewet voor de bouw van nieuwe kerncentrales dienen nog te wor-
den vastgesteld door het parlement. Afhankelijk van hoe deze voorwaarden zullen worden vastgesteld, zal het 
voor exploitanten aantrekkelijker of minder aantrekkelijk zijn om initiatieven te ontwikkelen voor nieuwe 
kerncentrales.
Verder zal bij de bouw van een nieuwe kerncentrale aandacht moeten worden geschonken aan planologische 
aspecten (MER/PKB-procedure). Er zijn in het verleden ruimtelijke reserveringen gemaakt voor kerncentra-
les op de locaties Eemshaven, Maasvlakte en Borssele. Deze reserveringen zullen, indien nodig, opnieuw 
moeten worden bezien.
De wettelijke aansprakelijkheid van exploitanten voor evt. schade wordt geregeld via de Wet Aansprakelijk-
heid kernongevallen (WAKO, 1979). Hierin is opgenomen dat exploitanten aansprakelijk  kunnen worden 
gehouden tot een bedrag van maximaal € 227 miljoen.
‘CO2 emission trading’ binnen de EU kan de kosteneffectiviteit van de bouw van nieuwe kerncentrale(s) ten 
goede komen vanwege de doorwerking van de prijs van CO2-emissierechten in de elektriciteitsprijs.

Maatschappelijk draagvlak
Of er in de nabije toekomst voldoende draagvlak is voor de bouw van een nieuwe kerncentrale, valt moeilijk 
te bepalen. De maatschappelijke acceptatie hangt af van de perceptie van de risico’s van kernenergie, die van 
klimaatproblematiek en die van voorzieningszekerheid. Recent lijkt de discussie over en de belangstelling 
voor nieuwe kerncentrales in Nederland weer te zijn toegenomen, onder invloed van klimaatproblematiek, 
voorzieningszekerheid en de stijgende energieprijzen.

Draagvlak bij doelgroep
Alleen grote energiebedrijven (met een park van centrales) zijn in staat om te investeren in kernenergie. Nu 
bestaat er aarzeling om in kernenergie te investeren vanwege gebrek aan acceptatie in Nederland. Het huidige 
investeringsklimaat lijkt niet onderverdeeld gunstig voor nieuwe kernenergie in Nederland (Scheepers, 2005), 
ondanks de hernieuwde discussie. Delta heeft aangegeven te willen investeren in een nieuwe kerncentrale 
(FD, 2005). Essent, Electrabel en Nuon hebben juist aangegeven niet in nieuwe kerncentrales te willen inves-
teren (Stromen, 2005).
De beslissing tot het bouwen van een nieuwe elektriciteitscentrale wordt door elektriciteitsproducenten voor-
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al genomen op basis van inschattingen over de ontwikkelingen van de elektriciteitsvraag en het aanbod. In 
eerste instantie is de ontwikkeling van de nationale markt van belang, maar voor de Nederlandse elektrici-
teitsmarkt spelen, gelet op de relatief grote verbindingen met het buitenland, ook de ontwikkelingen van de 
elektriciteitsmarkt in Noordwest Europa een rol. Door de relatief lage variabele productiekosten kan een 
kerncentrale goed concurreren in de basislast.

Barrières/randvoorwaarden
De belangrijkste randvoorwaarde is voldoende maatschappelijk draagvlak. Dat draagvlak zal in de loop der 
jaren moeten ontstaan. Verder zijn de kosten van groot belang. Bij de bouw van een lichtwaterreactor (een 
reactor zoals bij Borssele) gaat het om een vermogen van 900-1600 MWe en een investering van € 1,7-3,0 
miljard. Hogere kosten als gevolg van nadere randvoorwaarden kunnen een extra barrière vormen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

De voornaamste onzekerheid is de maatschappelijke acceptatie. In de komende jaren zal moeten blijken of er 
voldoende draagvlak is. Een reactorongeval zoals ‘Tsjernobyl’ of een terroristische aanslag op een kerncen-
trale zou de acceptatie van kernenergie - in Nederland, maar ook elders - dramatisch kunnen doen afnemen. 
Dit is al gebleken ten tijde van de ramp met de reactor in Tsjernobyl in 1986. 
Door de CO2-arme elektriciteitsproductie stijgen de opbrengsten van een kerncentrale indien de CO2-
emissieprijzen toenemen, als gevolg van aanscherping van het klimaatbeleid. Over de mate waarin aanscher-
ping zal plaatsvinden en wat daarvan het effect is voor de prijs van CO2-emissierechten, bestaan echter nog 
grote onzekerheden.

Uitgebreid
De hoogte van de investeringskosten is een onzekere factor. Dat geldt voor een lichtwaterreactor (LWR, be-
wezen technologie), maar nog in hogere mate voor een Pebble Bed Modular Reactor, die nog geen bewezen 
en beproefde technologie is. Voor de PBMR geldt dat het demonstratiestadium nog succesvol moet worden 
doorlopen (in Zuid-Afrika)
Met de gebruikte kostengetallen zijn de kosten voor kernenergie naar de huidige stand van kennis zo goed 
mogelijk ingeschat. Daarbij bestaan nog de volgende onzekerheden:
Voor de kosten wordt uitgegaan van de huidige wettelijke richtlijnen. Aanvullende eisen worden niet meege-
nomen. Dit is van belang als er bij de behandeling van de nieuwe Kernenergiewet bijvoorbeeld nieuwe eisen 
zouden worden gesteld ten aanzien van veiligheid, reactorontwerp of verwerking van kernafval.
Zoals gesteld bij ‘toelichting kosten’is er een financiële reservering meegenomen voor de eindberging van 
kernafval. Of deze financiële reservering zal overeenkomen met de uiteindelijke kosten van eindberging is 
onbekend. Ten eerste is er onduidelijkheid of eindberging in een stabiel geologisch reservoir uiteindelijk mo-
gelijk zal zijn. Hierover verschillen wetenschappers nog van mening. Ook keuzes omtrent bijvoorbeeld de 
‘terughaalbaarheid’ van kernafval maken dat dit onderwerp nog diverse onzekerheden kent. Daarnaast geldt 
dat indien geologische eindberging mogelijk is, nu nog onduidelijk is hoe dat zal worden georganiseerd; een 
oplossing voor alleen Nederland zal duurder zijn dan een oplossing in internationaal verband.
Soortgelijke onzekerheden zijn van toepassing op de verzekeringspremie tegen nucleaire ongelukken. Het 
schatten van de kosten van nucleaire ongevallen kent grote onzekerheden. Er is gekozen voor het opnemen 
van de kosten van een verzekeringspremie in de operationele kosten. Daarbij kunnen de volgende kantteke-
ningen worden gemaakt. Ten eerste kan bij een ernstig ongeval niet-materiële schade optreden (zoals doden 
en stralingszieken). De kosten hiervan worden door verschillende groepen (bijv. omwonenden) verschillend 
beoordeeld. Ten tweede zal de verzekering de kosten van ongevallen vergoeden tot het bedrag van maximale 
aansprakelijkheid van exploitanten dat wettelijk is vastgelegd, zijnde € 227 miljoen (WAKO, 1979). Het is 
niet te voorzien of deze dekking  voldoende is om de werkelijke kosten te dekken.
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Interactie/overlap met andere opties
Deze optie moet worden gezien als een alternatief voor een nieuwe basislastcentrale in het GE-scenario. Opties 
als CO2-afvang bij nieuwe kolencentrales kunnen daarom met deze optie concurreren.
Beschrijving intensiteiten en varianten
Een representatief vermogen van een lichtwaterreactor (LWR) is 1000-1500 MWe. Uitgaande van een capaci-
teitsfactor van 90% (Cummins, 2004), produceert een LWR van 1000 MWe 7,9 TWh per jaar. 
De Finse European Pressurized Water Reactor (EPR) heeft een vermogen van 1600 MWe. Indien een keuze zou 
worden gemaakt voor zo’n min of meer gestandaardiseerd ontwerp, dan is een dergelijke vermogensgrootte ook 
in de Nederlandse situatie denkbaar. 
Indien voor een meer geavanceerd ontwerp als de PBMR zou worden gekozen, is er naar verwachting meer 
flexibiliteit in de schaalgrootte en kunnen ook kleinere eenheden worden geplaatst.
In plaats van 1000 MW zou ook een groter vermogen geplaatst kunnen worden (1500 of 2000 MW) of meerdere 
reactoren. Hiermee is in de varianten rekening gehouden.
De parameters qua geleverde elektriciteit en kosten gaan dan naar rato omhoog.
Marktomvang optie
Toelichting

In de Referentieramingen, GE-scenario, wordt ervan uitgegaan dat de kerncentrale Borssele na 2013 in be-
drijf blijft. De bouw van nieuwe kerncentrales is niet voorzien in de Referentieraming.
Aangenomen is dat de capaciteitsfactor van een nieuwe kerncentrale 90% is. Dit is stand van de techniek. 
Eind juni 2003 stond de cumulatieve capaciteitsfactor van de drie meest moderne PWR’s in Duitsland (1300 
MWe elk, gebouwd door Siemens) op 87,7%, 91% en 93% (NEI, 2003d).
Een kerncentrale van 1000 MWe kan bij een capaciteitsfactor van 90% ca. 7,9 TWh/jaar produceren, over-
eenkomend met ca. 5% van de vraag naar elektriciteit in 2020. De marktomvang voor nieuwe kerncentrales 
bedraagt maximaal 4000 MW, er komt in dat geval geen nieuw kolenvermogen bij.

2010 2020
Referentieraming Geen nieuwe kerncentrale
Intensiteit / Variant 1 1000 MW
Intensiteit / Variant 2 2000 MW
Intensiteit / Variant 3 3000 MW
Intensiteit / Variant 4 4000 MW
Toelichting effecten energiegebruik
De voorbereidings- en bouwtijd van een kerncentrale bedraagt ca. tien jaar. Daarom kan een nieuwe kerncentrale 
op zijn vroegst in 2015 bijdragen aan de elektriciteitsopwekking.
Toelichting opbouw kosten
De investeringskosten voor een European Pressurized Water Reactor met een vermogen van 1600 MWe bedra-
gen ca. € 3 mld, overeenkomend met € 1875/kWe. Dit bedrag wordt representatief geacht voor een lichtwaterre-
actor. De specifieke investeringskosten van een Pebble Bed Modular Reactor zouden lager kunnen, maar omdat 
er sprake is van nieuwe technologie is daarover nog veel onzekerheid en kunnen er nog geen harde uitspraken 
over worden gedaan. 
Voordeel van de PMBR zijn niet zozeer de kosten, maar het veiligheidsconcept en wellicht de schaalgrootte. 
Verder is aangenomen dat 80% van de kosten aan bouwtechnische voorzieningen zijn toe te rekenen en 20% aan 
elektromechanische onderdelen. De kosten zijn inclusief ontmanteling en verwerking van de centrale aan het 
einde van de exploitatieperiode.
De operationele kosten van een kerncentrale bedragen € 15/MWh (Menkveld, 2004, p. 26, LichtWaterReactor). 
Voor een vermogen van 1000 MWe komt dit (bij 90% beschikbaarheid) overeen met operationele kosten van € 
118 miljoen per jaar. In deze operationele kosten zitten o.a. de volgende kostenposten: Onderhoud- en bedie-
ningskosten, kosten voor (de huidige) wettelijk vereiste veiligheidsvoorzieningen, een premie voor een verzeke-
ring tegen ongevallen (tot een schadedekking van € 227 miljoen) en splijtstofkosten. 
Omdat in de operationele kosten een verzekeringspremie voor ongevallen is opgenomen, worden de kosten van 
een (groot) ongeval niet anderszins in rekening gebracht, om dubbeltelling te voorkomen.
De splijtstofkosten omvatten de aanschaf van splijtstofelementen en het bovengronds opbergen van kernafval tot 
100 jaar na sluiting van de centrale. Tevens wordt gedurende de bedrijfstijd van 40 jaar een financiële reserve-
ring opgebouwd voor de eindberging van het afval van in totaal circa € 20 miljoen (prijspeil 2005), wat 100 jaar 
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na sluiting van de centrale overeenkomt met een bedrag van circa € 1,0 miljard (prijspeil 2005) waarbij is gere-
kend met een reële rente van 4% per jaar 
In het GE-scenario heeft een nieuwe poederkoolcentrale een rendement van 45%, specifieke investeringskosten € 
1150 per kWe, B&O-kosten € 20/kWe per jaar (Van Dril en Elzinga, 2005). 
De bouw van een kerncentrale van 1000 MWe kost € 1875 mln (investeringskosten kerncentrale, Finse EPR als 
uitgangspunt genomen) en bespaart € 835 mln (t.o.v. investeringskosten poederkoolcentrale, die met 85% de-
zelfde productie levert als een 1000 MW kerncentrale met 90% beschikbaarheid)..
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Deze optie komt overeen met ca. 7,9 TWh elektriciteit per jaar (ca. 28,4 PJ per jaar), op basis van een 1000 
MW kerncentrale en een beschikbaarheid van 90%. 
In 1968 kwam in Nederland de eerste LichtWaterReactor (LWR) van ca. 50 MWe bij Dodewaard in bedrijf. 
In 1998 werd ‘Dodewaard’ weer gesloten, voornamelijk op economische gronden. Sinds het midden van de 
jaren zeventig bedraagt het reactorvermogen van LWR’s ca. 1000 MWe en sinds het eind van de tachtiger ja-
ren ca. 1300 MWe. Commerciële LWR’s hebben tegenwoordig een vermogen van ca. 900-1600 MWe.
Framatome ANP en Siemens hebben de European Pressurized Water Reactor (EPR), met een vermogen van 
ca. 1600 MWe, ontwikkeld. In Finland is een order voor een EPR geplaatst. Een consortium onder leiding 
van Framatome ANP ondertekende op 18 december 2003 een contract met het Finse TVO voor de bouw van 
‘Olkiluoto 3’.
De kosten van ‘Olkiluoto’ bedragen € 3 mld en de reactor moet in 2009 in bedrijf komen (NEI, 2003a). De 
specifieke investeringskosten worden dus geschat op € 1875/kWe. Dit niveau komt overeen met de ervaring 
met de nieuwste reactoren van Siemens (Kim, 1991; Lako et al, 1998). Deze kosten zijn inclusief een reser-
vering voor ontmanteling van de reactor aan het eind van de exploitatieperiode.
Ten opzichte van de stand van de techniek in 2000 heeft de EPR o.a. de volgende verbeteringen:
- Additionele veiligheidsvoorzieningen, zoals een zogenoemde ‘core-catcher’.
- Lagere specifieke investeringskosten, o.a. door een groter vermogen dan tot nu toe toegepast.
EdF in Frankrijk heeft inmiddels plannen om op niet al te lange termijn ook nieuwe kerncentrales van het ty-
pe EPR te bouwen. De eerste is voorzien in Flamanville en zou over ca. 8 jaar gereed moeten kunnen zijn. 
EDF hoopt dat er rond 2020 een serie EPR-centrales in gebruik kunnen worden genomen.
In de V.S. wil het bedrijf Entergy een consortium vormen van maximaal vijf elektriciteitsbedrijven voor de 
bouw van een nieuwe kerncentrale. Er zijn voorlopige plannen voor de keuze van een locatie rond 2008, zo-
dat de kerncentrale in 2013 in bedrijf zou kunnen komen, maar de financiële haalbaarheid van het project is 
nog onzeker (NEI, 2003b). 
Een alternatief voor de LWR zou de (helium-gekoelde) Hoge Temperatuur Pebble Bed Modular Reactor 
(PBMR) kunnen zijn. Een consortium is van plan in Zuid Afrika een demonstratiereactor van het type PBMR 
(165 MWe) te bouwen en heeft tot nu toe $ 200 mln uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling. De totale 
projectkosten worden geschat op $ 1,35 miljard. De reactor zal in 2009 in bedrijf komen (Internet bron 1; 
NEI, 2003c).
De veiligheid van de PBMR is voornamelijk gebaseerd op de inherente veiligheid van de splijtstofeenheden 
en de gunstige eigenschappen van het koelmiddel helium. Een kernsmeltongeval is daardoor uitgesloten.
De PBMR heeft ook een hoog rendement. Het relatief beperkte vermogen van een PBMR biedt voordelen 
wat betreft de benodigde investeringen per module. Commerciële PBMR’s kunnen een vermogen van 200-
250 MWe hebben. De specifieke investeringskosten, inclusief reservering voor ontmanteling, van een com-
merciële PBMR worden geschat op € 1800/kWe in 2020.

Introductiejaar
Een nieuwe kerncentrale kan op zijn vroegst in 2015 in bedrijf worden genomen vanwege de benodigde 
voorbereidings- en bouwtijd.

Haalbaarheid
De haalbaarheid van de bouw van nieuwe kerncentrales hangt voor een belangrijk deel af van het maatschap-
pelijk draagvlak, maar ook van marktpartijen de bereid zijn de investeringsrisico’s te dragen.
De investeringskosten van een kerncentrale zijn relatief hoog, maar de splijtstofcycluskosten (brandstofkos-
ten) zijn juist relatief laag. Voor de bouw van een kerncentrale is een ‘stabiel’ (economisch) klimaat nodig.
De wereldwijde voorraden van uranium en thorium zijn zo groot dat er geen grote kostenstijgingen wat be-
treft de splijtstofcyclus zijn te voorzien (Bunn et al, 2003).
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Interactie / overlap
Zie eerdere tabel
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Elektriciteit PJe
Winning PJ
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ
Biomassa PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Winning PJ
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie CO2-opslag centrales

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 35,5
Eindgebruiker €/ton 48,6
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 70,3
Eindgebruiker mln € 96,2
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 2,0
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,0
NOx kt -0,4
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 51,4
Elektriciteit PJe -22,1
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 8,9
Elektriciteit PJe

Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 286
Investering elektro/mechanisch mln € 46,6
Overige operationele kosten/baten mln €/a 25,5
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -36,1
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -47,1
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Korte omschrijving
Bij CO2-afvang en -opslag wordt bij een stationaire bron van CO2, bijvoorbeeld een chemische fabriek of een 
elektriciteitscentrale, het CO2 afgevangen en opgeslagen in een geologisch reservoir. Deze reservoirs kunnen le-
ge of nog producerende gasvelden zijn, uitgeputte of nog producerende olievelden, ondergrondse zouthoudende 
waterlagen (aquifers), of diepliggende kolen lagen. Het CO2 kan tienduizenden jaren in de reservoirs opgeslagen 
blijven. In termen van fysisch potentieel kan het significant bijdragen aan de reductie van broeikasgasuitstoot in 
Nederland. Punten van aandacht zijn de technische en ruimtelijke mogelijkheden om bij een bestaande centrale 
een afvanginstallatie te bouwen.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Zonder extra beleid is er voor de sector geen stimulans zal zijn om deze maatregel te treffen, gelet op de kos-
ten. Een belangrijke vraag is of deze extra kosten kunnen worden doorberekend aan (bepaalde groepen) eind-
verbruikers, of dat de sector door de overheid wordt gecompenseerd voor de extra kosten. Relevant voor de 
instrumenteerbaarheid is dat bij deze optie relatief weinig actoren betrokken zijn, het gaat om centrales die 
eigendom zijn van vier elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland (Electrabel Nederland, EPZ/Essent, 
E.On Benelux, Nuon). In te zetten instrumenten zijn:
- Convenant of regulering over een maximale CO2-emissie per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (per 
producent).
- Subsidieregeling voor producenten ter compensatie voor de extra kosten en voor een minder rendabele be-
drijfsvoering.
- Doorberekenen extra kosten via energiebelasting aan (bepaalde groepen) van eindverbruikers.
- Verhandelbare emissierechten (leidend tot een prijs voor CO2).

Samenhang met bestaand beleid
MEP-regeling noemt Klimaatneutrale energiedragers al. CO2-emissiehandel bestaat al.

Maatschappelijk draagvlak
Aan CO2-afvang en -opslag kleven nadelen die de implementatie, ook bij sterk klimaatbeleid zoals in de Re-
ferentieraming, in de weg kunnen staan. Problemen omtrent veiligheid, milieugevolgen en publieke perceptie 
spelen vooral op het vlak van opslag. Voordat CO2-afvang grootschalig kan worden ingezet, moet vaststaan 
dat opslag veilig genoeg kan worden toegepast.

Draagvlak bij doelgroep
Het draagvlak bij de sector zal laag zijn, indien zij niet voldoende financieel worden gecompenseerd. Het in-
standhouden van kolencentrales en CO2-emissies reduceren via afvang, biedt voordelen ten aanzien van 
brandstofdiversificatie en het zich indekken voor brandstofprijsfluctuaties.

Barrières/randvoorwaarden
Technisch moet er zowel qua afvang als opslag en een eventuele CO2-infrastructuur, nog veel ontwikkeling 
plaatsvinden voor een grootschalige, effectieve en efficiënte toepassing. In de afvang ligt de grootste uitda-
ging in de opschaling van de afvangtechnologie. In opslag ligt de grootste uitdaging in de permanentie van de 
opslag: veiligheid, wetgeving en monitoring technologie moeten nog worden ontwikkeld of bewezen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

- Maatschappelijk draagvlak gezien publieke perceptie (externe veiligheid, ‘end-op-pipe’ imago).
- Technische haalbaarheid.
- Kosten en effect op rendement centrales.
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Uitgebreid
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen

Interactie/overlap met andere opties
Deze optie zal naar verwachting pas ingevoerd worden na de opties:
- Verbeteren van rendement via veranderen operationele inzet.
De emissiereductie van deze optie verandert indien ook de volgende opties zijn getroffen:
- Verbeteren van rendement via veranderen operationele inzet (kan ook rendement van een gascentrale betref-
fen).
Beschrijving intensiteiten en varianten
Eerste aanname is dat er bij 3 STEG-eenheden van de Eemscentrale (in totaal ca. 1020 MWe, (3 × 341 MWe) in 
2020 CO2-afvang en -opslag kan worden gerealiseerd, waarbij de extra kosten voor de producent (deels) worden 
gecompenseerd. 
Verondersteld is dat vanwege de huidige stand der techniek en de noodzakelijke tijd in verband met regel- en 
vergunningverlening (CO2-opslag moet door een PKB (Planologische KernBeslissing) traject, 2010 niet haalbaar 
is om CO2-afvang bij elektriciteitscentrales te realiseren.
Marktomvang optie
Toelichting

Uit de studie (Hamelink et al., 2001) zijn schattingen voor de kosten van CO2-afvang bij bestaande gascentra-
les bekend, alsmede rendementsverliezen.
CO2-afvang bij de Eemscentrale is voor de gascentrales een van de meest kosteneffectieve. Tevens zijn er in 
de nabijheid van de Eemscentrale relatief gunstige opslagmogelijkheden (lege aardgasvelden).

2010 2020
Referentieraming MWe gasvermogen
Intensiteit / Variant 1 Bij 3 STEG-eenheden (totaal ruim 

1000 MWe) CO2 afvangen
Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
- Rendementsverlies is 9% (van 54% naar 45%).
- Afvangpercentage is 86%.
- De afvang- en rendementsverlies getallen zijn gebaseerd op (Hamelink et al, 2001). Uit die studie zijn schattin-
gen voor de kosten van CO2-afvang bij bestaande installaties, zoals kolencentrales, bekend. Ook het IPCC-
rapport (IPCC, 2005) geeft cijfers voor kosten en energiegebruik van afvang van bestaande centrales, die echter 
wat ongunstiger uitkomen dan de eerder genoemde studie. De cijfers uit de eerstgenoemde studie liggen binnen 
de bandbreedte van de IPCC-cijfers.
- Aanname is dat het aantal draaiuren van de eenheden gelijk blijft en daarmee de elektriciteitsproductie.
- Het verbruik aardgas zal stijgen door het rendementsverlies.
- De gebruikte wasvloeistof neemt namelijk nauwelijks NOx uit het rookgas op (IPCC, 2005). Door de rende-
mentsdaling en het daaruit volgende hogere brandstofverbruik, neemt per saldo de NOx-emissie in Nederland 
wel toe. Deze toename vindt plaats binnen het NOx-handelssysteem.
Toelichting opbouw kosten
De energiegerelateerde kosten bestaan uit de extra brandstofkosten doordat CO2-afvang ten koste van het rende-
ment gaat. 
Hoewel het rendementsverlies leidt tot hogere marginale kosten die wellicht niet (volledig) worden gecompen-
seerd, is verondersteld dat het aantal draaiuren gelijk blijft (6000 uren).
Er zijn investeringskosten en extra B&O-kosten (incl. MEA) met de optie gemoeid. In kader van de studie (No-
vem, 2001) zijn voor bestaande installaties, waaronder gascentrales, de extra kosten in kaart gebracht. 
Voor de betreffende eenheden levert dat, per afgevangen Mton CO2, ca.:
- 94 M€ investeringskosten (totaal dus 94 × 2,5 =233 M€),
- 9 M€/jaar B&O-kosten (totaal dus 9 × 2,5 = 22,5 M€).
Naast afvang moeten kosten voor transport en opslag worden gemaakt van. Investeringskosten zijn 40 €/ton af-
gevangen CO2, dus in totaal ca. 100 M€; B&O-kosten zijn 1,3 €/ton CO2/jaar, dus in totaal ruim 3M€. Deze ge-
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tallen per ton CO2 getransporteerd en opgeslagen, zijn gebaseerd op (Lako, 2004).
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Deze optie komt in plaats van 22,1 PJ (6,1 TWh) elektriciteitsproductie uit bestaand gasvermogen (2020). Dit 
komt overeen met ca. 1020 MWe aan vermogen, overeenkomend met 3 STEG-eenheden van de Eemscentra-
leen gemiddeld 6000 vollasturen.
Bij CO2-afvang en -opslag wordt bij een stationaire bron van CO2, bijvoorbeeld een chemische fabriek of een 
elektriciteitscentrale, het CO2 afgevangen en opgeslagen in een geologisch reservoir. Deze reservoirs kunnen 
lege of nog producerende gasvelden zijn, uitgeputte of nog producerende olievelden, ondergrondse zouthou-
dende waterlagen (aquifers), of diepliggende kolen lagen. Het CO2 kan tienduizenden jaren in de reservoirs 
opgeslagen blijven. In termen van fysisch potentieel kan het significant bijdragen aan de reductie van broei-
kasgasuitstoot in Nederland.
Het kost energie om de CO2 af te vangen. Voor nieuwe gascentrales worden rendementsverliezen van ca. 
8%-punt genoemd ten opzichte van hetzelfde type zonder afvang (Menkveld, 2004). Voor bestaande gascen-
trales worden rendementsverliezen van 9% genoemd (Hamelink et al., 2001). Aangezien zowel de rende-
mentsdaling als de kosten samenhangen met de zuiverheid van het uitgestoten CO2, zijn de bronnen met een 
hoge CO2-concentratie in de uitstoot (dus kolencentrales) wellicht relatief aantrekkelijk.

Introductiejaar
Afhankelijk van de ontwikkeling van de factoren geologische geschiktheid, publieke acceptatie, kosten en 
energiekosten zal CO2-afvang en -opslag in de Referentieraming in Nederland kunnen worden ingezet. In 
2010 en 2020 is er al ruimte in de kosten om CO2 uit de waterstof en ammoniaproductie af te vangen en op te 
slaan. Rond 2030 kunnen de kosten voldoende zijn gedaald en is de prijs van CO2-rechten hoog genoeg voor 
grootschalige toepassing van CO2-afvang en -opslag, zoals bij elektriciteitscentrales.
Indien de optie via subsidies wordt gestimuleerd en er geen maatschappelijke of technische belemmering is, 
kan CO2-afvang en -opslag in zekere omvang bij 1 of 2 centrales al in 2020 worden gerealiseerd.

Haalbaarheid
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen

Interactie / overlap
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ
Elektriciteit PJe

Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ
Elektriciteit PJe

Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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CO2-AFVANG BIJ BESTAANDE KOLENCENTRALES
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie CO2-opslag centrales

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 26,2
Eindgebruiker €/ton 46,0
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 183
Eindgebruiker mln € 322
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 7,0
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 2,5
NOx kt -1,2
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ 22,1
Elektriciteit PJe -32,1
Kolen PJ 88,6
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ 5,6
Elektriciteit PJe
Kolen PJ 23,3
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 757
Investering elektro/mechanisch mln € 97,4
Overige operationele kosten/baten mln €/a 76,3
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -68,6
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -85,0
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Korte omschrijving
Bij CO2-afvang en -opslag wordt bij een stationaire bron van CO2, bijvoorbeeld een chemische fabriek of een 
elektriciteitscentrale, het CO2 afgevangen en opgeslagen in een geologisch reservoir. Deze reservoirs kunnen le-
ge of nog producerende gasvelden zijn, uitgeputte of nog producerende olievelden, ondergrondse zouthoudende 
waterlagen (aquifers), of diepliggende kolen lagen. Het CO2 kan tienduizenden jaren in de reservoirs opgeslagen 
blijven. In termen van fysisch potentieel kan het significant bijdragen aan de reductie van broeikasgasuitstoot in 
Nederland. Punten van aandacht zijn de technische en ruimtelijke mogelijkheden om bij een bestaande centrale 
een afvanginstallatie te bouwen.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Zonder extra beleid is er voor de sector geen stimulans zal zijn om deze maatregel te treffen, gelet op de kos-
ten. Een belangrijke vraag is of deze extra kosten kunnen worden doorberekend aan (bepaalde groepen) eind-
verbruikers, of dat de sector door de overheid wordt gecompenseerd voor de extra kosten. Relevant voor de 
instrumenteerbaarheid is dat bij deze optie relatief weinig actoren betrokken zijn, het gaat om centrales die 
eigendom zijn van vier elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland (Electrabel Nederland, EPZ/Essent, 
E.On Benelux, Nuon). In te zetten instrumenten zijn:
- Convenant of regulering over een maximale CO2-emissie per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (per 
producent).
- Subsidieregeling voor producenten ter compensatie voor de extra kosten en voor een minder rendabele be-
drijfsvoering.
- Doorberekenen extra kosten via energiebelasting aan (bepaalde groepen) van eindverbruikers.
- Verhandelbare emissierechten (leidend tot een prijs voor CO2).
- Regulering dat kolencentrales dezelfde emissiefactor (/kWh) als gascentrales halen.

Samenhang met bestaand beleid
MEP-regeling noemt Klimaatneutrale energiedragers al. CO2-emissiehandel bestaat al.

Maatschappelijk draagvlak
Aan CO2-afvang en -opslag kleven nadelen die de implementatie, ook bij sterk klimaatbeleid zoals in de Re-
ferentieraming, in de weg kunnen staan. Problemen omtrent veiligheid, milieugevolgen en publieke perceptie 
spelen vooral op het vlak van opslag. Voordat CO2-afvang grootschalig kan worden ingezet, moet vaststaan 
dat opslag veilig genoeg kan worden toegepast.

Draagvlak bij doelgroep
Het draagvlak bij de sector zal laag zijn, indien zij niet voldoende financieel worden gecompenseerd. Het in-
standhouden van kolencentrales en CO2-emissies reduceren via afvang, biedt voordelen ten aanzien van 
brandstofdiversificatie en het zich indekken voor brandstofprijsfluctuaties.

Barrières/randvoorwaarden
Technisch moet er zowel qua afvang als opslag en een eventuele CO2-infrastructuur, nog veel ontwikkeling 
plaatsvinden voor een grootschalige, effectieve en efficiënte toepassing. In de afvang ligt de grootste uitda-
ging in de opschaling van de afvangtechnologie. In opslag ligt de grootste uitdaging in de permanentie van de 
opslag: veiligheid, wetgeving en monitoring technologie moeten nog worden ontwikkeld of bewezen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

- Maatschappelijk draagvlak gezien publieke perceptie (externe veiligheid, ‘end-op-pipe’ imago).
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- Technische haalbaarheid.
- Kosten en effect op rendement centrales.

Uitgebreid
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen.

Interactie/overlap met andere opties
Deze optie zal naar verwachting alleen ingevoerd worden na de opties:
- Verbeteren van rendement via veranderen operationele inzet.
Deze optie is ‘strijdig’ met:
- Kolencentrale overschakelen op aardgas.
- Kolencentrale eerder sluiten (is optie centrale met laag rendement eerder vervangen).
De emissiereductie van deze optie verandert indien ook de volgende opties zijn getroffen
- Verbeteren van rendement via veranderen operationele inzet (kan ook rendement van een kolencentrale betref-
fen).
- Biomassa meestook opties.
Beschrijving intensiteiten en varianten
Eerste aanname is dat er bij 2 kolencentrales in 2020 CO2-afvang en -opslag kan worden gerealiseerd, waarbij de 
extra kosten voor de producent (deels) worden gecompenseerd en vollasturen gelijk blijven. 
Aanname is afvang bij de 2 modernste kolencentrales (zullen langer in bedrijf blijven), de Amer-91 (van 1994)en 
de Hemweg-8 (1995), resp. 600 en 630 MWe. In totaal 1230 MWe.
Marktomvang optie
Toelichting

Uit de studie (Hamelink et al., 2001) zijn schattingen voor de kosten van CO2-afvang bij bestaande kolencen-
trales bekend, alsmede rendementsverliezen.
Verondersteld is dat vanwege de huidige stand der techniek en de noodzakelijke tijd in verband met regel- en 
vergunningverlening (CO2-opslag moet door een PKB (Planologische KernBeslissing) traject, 2010 niet 
haalbaar is om CO2-afvang bij elektriciteitscentrales te realiseren.

2010 2020
Referentieraming bijna 4200 MWe bestaand kolen-

vermogen
Intensiteit / Variant 1 Bij 2 kolencentrales ca. 1230 MWe

CO2 afvangen
Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
Rendementsverlies is 13% (van 42% naar 29%).
Afvangpercentage is 86%.
De afvang en rendementsverlies getallen zijn gebaseerd op (Hamelink et al, 2001). Uit die studie zijn schattingen 
voor de kosten van CO2-afvang bij bestaande installaties, zoals kolencentrales, bekend. Ook het IPCC-rapport 
(IPCC, 2005) geeft cijfers voor kosten en energiegebruik van afvang van bestaande centrales, die echter wat on-
gunstiger uitkomen dan de eerder genoemde studie. De cijfers uit de eerstgenoemde studie liggen binnen de 
bandbreedte van de IPCC-cijfers.
Rendement van de Amer-91 en Hemweg-8 is gemiddeld ca. 42% (gebaseerd op Milieuverslagen van de jaren 
2000-2003).
- Aanname is dat het aantal draaiuren van de kolencentrales gelijk blijft en daarmee de elektriciteitsproductie.
- Het verbruik kolen zal stijgen door het rendementsverlies. In kolencentrales is tevens meestook van biomassa 
verondersteld (20%).
- De emissie van biomassa telt niet meer voor de nationale emissie-inventaris. Echter, de afgevangen CO2 kan 
wel worden verrekend. De gehanteerde CO2-emissiefactor voor biomassa is gelijk aan de IPCC-default voor vast 
biomassa, 109,6 kg CO2/GJ (TNO, 2002).
- Aangenomen is dat de fijn stof emissie halveert van 2 naar 1 g/GJ brandstof.
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Toelichting opbouw kosten
De energiegerelateerde kosten bestaan uit de extra brandstofkosten doordat CO2-afvang ten koste van het rende-
ment gaat. 
Hoewel het rendementsverlies leidt tot hogere marginale kosten die wellicht niet (volledig) worden gecompen-
seerd, is verondersteld dat het aantal draaiuren gelijk blijft (7500 uren).
Er zijn investeringskosten en extra B&O-kosten (incl. MEA) met de optie gemoeid. In kader van de studie (Ha-
melink et al, 2001) zijn voor bestaande installaties, waaronder de kolencentrales, de extra kosten in kaart ge-
bracht. 
Voor de betreffende eenheden levert dat, per afgevangen Mton CO2, ca.:
- 53 M€ investeringskosten
- 7 M€/jaar B&O-kosten.
Naast afvang moeten kosten voor transport en opslag worden gemaakt van. Investeringskosten zijn 40 M€/Mton 
afgevangen CO2. B&O-kosten zijn 1,3 €/ton CO2/jaar.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Deze optie komt in plaats van 32,1 PJ (8,9 TWh) elektriciteitsproductie uit bestaand kolenvermogen (2020). 
Dit komt overeen met 1230 MWe aan kolenvermogen, overeenkomend met de koleneenheden Hemweg-8 en 
Amer-91en 7250 vollasturen.
Bij CO2-afvang en -opslag wordt bij een stationaire bron van CO2, bijvoorbeeld een chemische fabriek of een 
elektriciteitscentrale, het CO2 afgevangen en opgeslagen in een geologisch reservoir. Deze reservoirs kunnen 
lege gasvelden zijn, uitgeputte olievelden, ondergrondse zouthoudende waterlagen (aquifers), of diepliggende 
kolen lagen. Het CO2 kan tienduizenden jaren in de reservoirs opgeslagen blijven. In termen van fysisch po-
tentieel kan het significant bijdragen aan de reductie van broeikasgasuitstoot in Nederland.
Het kost energie om de CO2 af te vangen. Voor nieuwe kolencentrale worden rendementsverliezen van ca. 8 
tot 9% genoemd (Menkveld, 2004; Lako, 2004). Voor bestaande kolencentrales worden rendementsverliezen 
van 13%-punten genoemd in de gunstigste gevallen (Hamelink et al., 2001). Aangezien zowel de rende-
mentsdaling als de kosten samenhangen met de zuiverheid van het uitgestoten CO2, zijn de bronnen met een 
hoge CO2-concentratie in de uitstoot (dus kolencentrales) wellicht relatief aantrekkelijk. 
Het rapport over CO2-afvang en -opslag van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) geeft in 
hoofdstuk 3 aan dat voor verwijdering van CO2 uit rookgassen de absorptieroute de meest voor de hand lig-
gende is (IPCC, 2005).
Hierbij wordt de CO2 bij 40 tot 60 °C met een waterige amineoplossing (bijvoorbeeld met MEA; Mono-
ethanolamine) in een wastoren uit het rookgas gehaald. Als de oplossing hierna verwarmd wordt tot 100 tot 
140 °C laat de amine de CO2 weer los en ontstaat een vrij zuiver (nog natte) CO2-stroom. Na koeling kan de 
amine weer opnieuw gebruikt worden.
Probleem is dat de amine ook SO2 opneemt en NO2 (ongeveer 10% van de NOx is NO2) uit het rookgas, maar 
deze niet meer loslaat. Ook komt een deel van de nog aanwezige stofdeeltjes in de amineoplossing terecht. 
Ondanks dat de amineoplossing continue gefilterd en gezuiverd wordt moet toch ook continue nieuwe amine 
worden toegevoerd en niet meer werkzame amine worden afgevoerd. Hoe vuiler de rookgassen hoe meer 
amine er nodig is. Daarom moet, voordat de CO2 afgevangen wordt dus de NOx-uitstoot gereduceerd worden 
(niet alle kolencentrales hebben nu al rookgasreiniging met SCR; maar dit gaat wellicht wel gebeuren onder 
invloed van NOx-emissiehandel). Er wordt vrijwel geen NOx opgenomen, daarom neemt (door de rende-
mentsdaling) de NOx-emissie wel toe. Volgens (Rubin, 2005) neemt de SO2-emissie af doordat de amine bij-
na alle resterende SO2 opneemt. In het voorbeeld in tabel 3.5 van (IPPC, 2005) daalt de emissie van 30 g/GJ 
voor de aminewasser naar minder dan 0,1 g/GJ kolen na de aminewasser. In (Rubin, 2005) wordt uitgegaan 
van een ontzwavelingsrendement voor de aminewasser van 97,5%. In Nederland liggen deze rendementen 
rond de 92 á 93%. Dit betekent dat het Nederlandse rookgas, zonder additionele aanpassingen veel te veel 
zwavel bevat voor een goed werkende aminewasser. Toevoeging van adipinezuur aan de wasvloeistof, in 
combinatie met andere aanpassingen kan het ontzwavelingsrendement van de huidige kolencentrales nog wel 
wat verbeteren (Kema, 2003). De SO2-emissiefactor zal hierdoor vrijwel nul kunnen worden. Wordt rekening 
gehouden met storingen en overige oorzaken dan blijft toch een restemissie over. Hiervoor is 30% van de 
huidige SO2-emissie aangehouden.

Introductiejaar
Afhankelijk van de ontwikkeling van de factoren geologische geschiktheid, publieke acceptatie, kosten en 
energiekosten zal CO2-afvang en -opslag in de Referentieraming in Nederland kunnen worden ingezet. In 
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2010 en 2020 is er al ruimte in de kosten om CO2 uit de waterstof en ammoniaproductie af te vangen en op te 
slaan. Rond 2030 kunnen de kosten voldoende zijn gedaald en is de prijs van CO2-rechten hoog genoeg voor 
grootschalige toepassing van CO2-afvang en -opslag, zoals bij elektriciteitscentrales.
Indien de optie via subsidies wordt gestimuleerd en er geen maatschappelijke of technische belemmering is, 
kan CO2-afvang en -opslag in zekere omvang bij 1 of 2 centrales al in 2020 worden gerealiseerd.

Haalbaarheid
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen.

Interactie / overlap
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen.
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie CO2-opslag centrales

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 27,5
Eindgebruiker €/ton 47,9
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 42,4
Eindgebruiker mln € 73,7
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 1,5
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,0
NOx kt -0,2
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ 4,8
Elektriciteit PJe -7,1
Kolen PJ 19,0
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ 1,2
Elektriciteit PJe
Kolen PJ 4,6
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 186
Investering elektro/mechanisch mln € 26,8
Overige operationele kosten/baten mln €/a 18,4
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -13,7
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -17,0



CO2-ENE-11 Bijlage bij Optiedocument 2010/2020 64
Versie: 13 maart 2006

CO2-afvang bij bestaande kolencentrales: Buggenum

Korte omschrijving
Bij CO2-afvang en -opslag wordt bij een stationaire bron van CO2, bijvoorbeeld een chemische fabriek of een 
elektriciteitscentrale, het CO2 afgevangen en opgeslagen in een geologisch reservoir. Deze reservoirs kunnen le-
ge nog producerende gasvelden zijn, uitgeputte nog producerende olievelden, ondergrondse zouthoudende water-
lagen (aquifers), of diepliggende kolen lagen. Het CO2 kan tienduizenden jaren in de reservoirs opgeslagen blij-
ven. In termen van fysisch potentieel kan het significant bijdragen aan de reductie van broeikasgasuitstoot in Ne-
derland. Punten van aandacht zijn de technische en ruimtelijke mogelijkheden om bij een bestaande centrale een 
afvanginstallatie te bouwen.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Zonder extra beleid is er voor de sector geen stimulans zal zijn om deze maatregel te treffen, gelet op de kos-
ten. Een belangrijke vraag is of deze extra kosten kunnen worden doorberekend aan (bepaalde groepen) eind-
verbruikers, of dat de sector door de overheid wordt gecompenseerd voor de extra kosten. Relevant voor de 
instrumenteerbaarheid is dat bij deze optie relatief weinig actoren betrokken zijn, het gaat om centrales die 
eigendom zijn van vier elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland (Electrabel Nederland, EPZ/Essent, 
E.On Benelux, Nuon). In te zetten instrumenten zijn:
- Convenant of regulering over een maximale CO2-emissie per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (per 
producent).
- Subsidieregeling voor producenten ter compensatie voor de extra kosten en voor een minder rendabele be-
drijfsvoering.
- Doorberekenen extra kosten via energiebelasting aan (bepaalde groepen) van eindverbruikers.
- Verhandelbare emissierechten (leidend tot een prijs voor CO2).
- Regulering dat kolencentrales dezelfde emissiefactor (/kWh) als gascentrales halen.

Samenhang met bestaand beleid
-

Maatschappelijk draagvlak
Aan CO2-afvang en -opslag kleven nadelen die de implementatie, ook bij sterk klimaatbeleid zoals in de Re-
ferentieraming, in de weg kunnen staan. Problemen omtrent veiligheid, milieugevolgen en publieke perceptie 
spelen vooral op het vlak van opslag. Voordat CO2-afvang grootschalig kan worden ingezet, moet vaststaan 
dat opslag veilig genoeg kan worden toegepast.

Draagvlak bij doelgroep
Het draagvlak bij de sector zal laag zijn, indien zij niet voldoende financieel worden gecompenseerd. Het in-
standhouden van kolencentrales en CO2-emissies reduceren via afvang, biedt voordelen ten aanzien van 
brandstofdiversificatie en het zich indekken voor brandstofprijsfluctuaties.

Barrières/randvoorwaarden
Technisch moet er zowel qua afvang als opslag en een eventuele CO2-infrastructuur, nog veel ontwikkeling 
plaatsvinden voor een grootschalige, effectieve en efficiënte toepassing. In de afvang ligt de grootste uitda-
ging in de opschaling van de afvangtechnologie. In opslag ligt de grootste uitdaging in de permanentie van de 
opslag: veiligheid, wetgeving en monitoring technologie moeten nog worden ontwikkeld of bewezen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

- Maatschappelijk draagvlak gezien publieke perceptie (externe veiligheid, ‘end-op-pipe’ imago).
- Technische haalbaarheid.
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- Kosten en effect op rendement centrales.
Uitgebreid

Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen.
Interactie/overlap met andere opties
Deze optie zal naar verwachting alleen ingevoerd worden na de opties:
- Verbeteren van rendement via veranderen operationele inzet.
Deze optie is ‘strijdig’ met:
- Kolencentrale overschakelen op aardgas.
- Kolencentrale eerder sluiten (is optie centrale met laag rendement eerder vervangen).
De emissiereductie van deze optie verandert indien ook de volgende opties zijn getroffen:
- Verbeteren van rendement via veranderen operationele inzet (kan ook rendement van een kolencentrale betref-
fen).
- Biomassa meestook opties.
Beschrijving intensiteiten en varianten
Deze optie geeft de kengetallen voor de KV-STEG Buggenum (253 MWe).
Marktomvang optie
Toelichting

Uit de studie (Novem, 2001) zijn schattingen voor de kosten van CO2-afvang bij bestaande kolencentrales 
bekend, alsmede rendementsverliezen en afvangpercentages.
Verondersteld is dat vanwege de huidige stand der techniek en de noodzakelijke tijd in verband met regel- en 
vergunningverlening (CO2-opslag moet door een PKB (Planologische KernBeslissing) traject, 2010 niet 
haalbaar is om CO2-afvang bij elektriciteitscentrales te realiseren.

2010 2020
Referentieraming bijna 4200 MWe bestaand kolen-

vermogen
253 MWe is Buggenum

Intensiteit / Variant 1 Bij Buggenum CO2-afvang
Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
Rendementsverlies is 8% (van 38% naar 30%).
Afvangpercentage is 85%.
De afvang en rendementsverlies getallen zijn gebaseerd op (Hamelink et al, 2001). Uit die studie zijn schattingen 
voor de kosten van CO2-afvang bij bestaande installaties, zoals kolencentrales, bekend. Ook het IPCC-rapport 
(IPCC, 2005) geeft cijfers voor kosten en energiegebruik van afvang van bestaande centrales, die echter wat on-
gunstiger uitkomen dan de eerder genoemde studie. De cijfers uit de eerstgenoemde studie liggen binnen de 
bandbreedte van de IPCC-cijfers.
Rendement van Buggenum in de jaren 2000-2003 is ca. 38% geweest (gebaseerd op Milieuverslagen van die ja-
ren).
Aanname is dat het aantal draaiuren van de kolencentrales gelijk blijft en daarmee de elektriciteitsproductie.
Het verbruik kolen zal stijgen door het rendementsverlies. In kolencentrales is tevens meestook van biomassa 
verondersteld (20%).
De emissie van biomassa telt niet mee voor de nationale emissie-inventaris. Echter, de afgevangen CO2 kan wel 
worden verrekend. De gehanteerde CO2-emissiefactor voor biomassa is gelijk aan de IPCC-default voor vast bi-
omassa, 109,6 kg CO2/GJ (TNO, 2002).
Toelichting opbouw kosten
De energiegerelateerde kosten bestaan uit de extra brandstofkosten doordat CO2-afvang ten koste van het rende-
ment gaat. 
Hoewel het rendementsverlies leidt tot hogere marginale kosten die wellicht niet (volledig) worden gecompen-
seerd, is verondersteld dat het aantal draaiuren gelijk blijft (7500 uren).
Er zijn investeringskosten en extra B&O-kosten (incl. MEA) met de optie gemoeid. In kader van de studie (Ha-
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melink et al., 2001) zijn voor bestaande installaties, waaronder de kolencentrales, de extra kosten in kaart ge-
bracht. 
Voor de betreffende eenheid levert dat, per afgevangen Mton CO2, ca.:
- 68 M€ investeringskosten.
- 8 M€/jaar B&O-kosten.
Naast afvang moeten kosten voor transport en opslag worden gemaakt van. Investeringskosten zijn 40 M€/Mton 
afgevangen CO2. B&O-kosten zijn 1,3 €/ton CO2/jaar.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Deze optie komt in plaats van 7,1 PJ (2,0 TWh) elektriciteitsproductie uit bestaand kolenvermogen (2020). 
Dit komt overeen met de 253 MWe KV-STEG eenheid Buggenum, met ruim 7800 vollasturen.
Bij CO2-afvang en -opslag wordt bij een stationaire bron van CO2, bijvoorbeeld een chemische fabriek of een 
elektriciteitscentrale, het CO2 afgevangen en opgeslagen in een geologisch reservoir. Deze reservoirs kunnen 
lege nog producerende gasvelden zijn, uitgeputte nog producerende olievelden, ondergrondse zouthoudende 
waterlagen (aquifers), of diepliggende kolen lagen. Het CO2 kan tienduizenden jaren in de reservoirs opge-
slagen blijven. In termen van fysisch potentieel kan het significant bijdragen aan de reductie van broeikas-
gasuitstoot in Nederland.
Het kost energie om de CO2 af te vangen. Voor nieuwe kolencentrale worden rendementsverliezen van ca. 8 
tot 9% genoemd (Menkveld, 2004; Lako, 2004). Voor bestaande kolencentrales worden rendementsverliezen 
van 13%-punt genoemd in de gunstigste gevallen (Hamelink et al., 2001). Aangezien zowel de rendements-
daling als de kosten samenhangen met de zuiverheid van het uitgestoten CO2, zijn de bronnen met een hoge 
CO2-concentratie in de uitstoot (dus kolencentrales) wellicht relatief aantrekkelijk. 
Er zijn twee methoden in principe twee methoden om de CO2 af te vangen. Dit kan voor en na de verbranding 
in de gasturbine (IPCC, 2005). Omdat het een bestaande installatie betreft, is het afvangen uit het rookgas de 
meest voor de hand liggende wijze. In principe kan dit effect hebben op de emissies van bijvoorbeeld stof en 
SO2. Voor beide stoffen geldt dat de het grootste deel van de emissie van 1 resp. 11 g/GJ brandstof (2004 cij-
fers uit de milieujaarverslagen) niet via het rookgas plaatsvindt maar bij de kolen- en vliegashandeling of de 
fakkels. Het effect van CO2-verwijdering op deze emissies zal dan ook gering zijn.
Omdat in het rekenmodel van het optiedocument een aantal vaste emissiefactoren aan koleninzet is gekop-
peld en de uitstoot van Buggenum relatief laag is, zijn in deze sheet een aantal correcties voor de SO2 en fijn 
stof uitstoot opgenomen. De omvang van de correctie is gekoppeld aan het meerverbruik brandstof.

Introductiejaar
Afhankelijk van de ontwikkeling van de factoren geologische geschiktheid, publieke acceptatie, kosten en 
energiekosten zal CO2-afvang en -opslag in de Referentieraming in Nederland kunnen worden ingezet. In 
2010 en 2020 is er al ruimte in de kosten om CO2 uit de waterstof en ammoniaproductie af te vangen en op te 
slaan. Rond 2030 kunnen de kosten voldoende zijn gedaald en is de prijs van CO2-rechten hoog genoeg voor 
grootschalige toepassing van CO2-afvang en -opslag, zoals bij elektriciteitscentrales.
Indien de optie via subsidies wordt gestimuleerd en er geen maatschappelijke of technische belemmering is, 
kan CO2-afvang en -opslag in zekere omvang bij 1 of 2 centrales al in 2020 worden gerealiseerd.

Haalbaarheid
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen.

Interactie / overlap
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen.
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CO2-afvang bij bestaande kolencentrales: Buggenum

2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie CO2-opslag centrales

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 18,3
Eindgebruiker €/ton 38,6
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 254
Eindgebruiker mln € 535
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 13,9
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 10,3
NOx kt 0,8
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,3
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 178
Elektriciteit PJe -88,9
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 178
Biomassa PJ -39,5
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -158
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 2761
Investering elektro/mechanisch mln € 600
Overige operationele kosten/baten mln €/a 110
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -252
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -358
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Korte omschrijving
Bij CO2-afvang en -opslag wordt bij een stationaire bron van CO2, bijvoorbeeld een chemische fabriek of een 
elektriciteitscentrale, het CO2 afgevangen en opgeslagen in een geologisch reservoir. Deze reservoirs kunnen le-
ge of nog producerende gasvelden zijn, uitgeputte of nog producerende olievelden, ondergrondse zouthoudende 
waterlagen, of diepliggende kolen lagen. Het CO2 kan tienduizenden jaren in de reservoirs opgeslagen blijven. In 
termen van fysisch potentieel kan het significant bijdragen aan de reductie van broeikasgasuitstoot in Nederland. 
Een van de opties is CO2-afvang bij nieuwe gascentrales, in dit geval afvang bij een STEG.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Zonder extra beleid is er voor de sector geen stimulans zal zijn om deze maatregel te treffen, gelet op de kos-
ten. Een belangrijke vraag is of deze extra kosten kunnen worden doorberekend aan (bepaalde groepen) eind-
verbruikers, of dat de sector door de overheid wordt gecompenseerd voor de extra kosten. Relevant voor de 
instrumenteerbaarheid is dat bij deze optie relatief weinig actoren betrokken zijn, het gaat om centrales die 
eigendom zijn van vier elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland (Electrabel Nederland, EPZ/Essent, 
E.On Benelux, Nuon). In te zetten instrumenten zijn:
- Convenant of regulering over een maximale CO2-emissie per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (per 
producent).
- Subsidieregeling voor producenten ter compensatie voor de extra kosten en voor een minder rendabele be-
drijfsvoering (bijv. een soort MEP-regeling voor CO2-afvang).
- Doorberekenen extra kosten via energiebelasting aan (bepaalde groepen) van eindverbruikers.
- Verhandelbare emissierechten (leidend tot een prijs voor CO2).
- Regulering dat (nieuwe) kolencentrales dezelfde emissiefactor (/kWh) als gascentrales halen.

Samenhang met bestaand beleid
MEP-regeling noemt Klimaatneutrale energiedragers al. CO2-emissiehandel bestaat al.

Maatschappelijk draagvlak
Aan CO2-afvang en -opslag kleven nadelen die de implementatie, ook bij sterk klimaatbeleid zoals in de Re-
ferentieraming, in de weg kunnen staan. Problemen omtrent veiligheid, milieugevolgen en publieke perceptie 
spelen vooral op het vlak van opslag. Voordat CO2-afvang grootschalig kan worden ingezet, moet vaststaan 
dat opslag veilig genoeg kan worden toegepast.

Draagvlak bij doelgroep
Het draagvlak bij de sector zal laag zijn, indien zij niet voldoende financieel worden gecompenseerd. Het in-
vesteren in nieuwe kolencentrales en CO2-emissies reduceren via afvang, biedt voordelen ten aanzien van 
brandstofdiversificatie en het zich indekken voor brandstofprijsfluctuaties.

Barrières/randvoorwaarden
Technisch moet er zowel qua afvang als opslag en een eventuele CO2-infrastructuur, nog veel ontwikkeling 
plaatsvinden voor een grootschalige, effectieve en efficiënte toepassing. In de afvang ligt de grootste uitda-
ging in de opschaling van de afvangtechnologie. In opslag ligt de grootste uitdaging in de permanentie van de 
opslag: veiligheid, wetgeving en monitoring technologie moeten nog worden ontwikkeld of bewezen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

- Maatschappelijk draagvlak gezien publieke perceptie (externe veiligheid, ‘end-op-pipe’ imago).
- Technische haalbaarheid.
- Kosten.



CO2-ENE-12 Bijlage bij Optiedocument 2010/2020 71
Versie: 13 maart 2006

CO2-afvang bij nieuwe gascentrales

- Rendementsverlies (‘energy penalty’).
- Verschil tussen inzet centrale met en zonder afvang (‘load factor’).

Uitgebreid
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen.

Interactie/overlap met andere opties
Het is aannemelijk dat deze optie ingevoerd zal worden voor de optie:
- CO2-afvang bij bestaande gascentrales (CO2-afvang bij nieuwe gascentrales levert tegen minder kosten meer 
emissiereductie).
Vooraf is niet aan te geven of afvang bij nieuwe kolencentrales aantrekkelijker is. Wel is er in het GE-scenario 
een voorkeur voor (nieuw) kolenvermogen gezien de brandstofprijsontwikkeling in dat scenario.
Beschrijving intensiteiten en varianten
In de lange termijn ontwikkeling van de referentieraming, dwz het SE scenario, is het aantrekkelijk om rond 
2030 te investeren in KV-STEG met CO2-afvang. Technisch gezien lijkt het mogelijk dergelijke centrales ook 
voor 2020 te plaatsen.
In het GE-scenario worden geen nieuwe grootschalige gascentrales (m.u.v. decentraal WKK-vermogen) ge-
plaatst. Wel wordt er voor 2000 MWe aan nieuwe poederkoolcentrales geïnvesteerd.
Eerste aanname is dat in plaats van dit nieuwe vermogen dat (kort) voor 2020 wordt geplaatst er 2000 MWe
STEG met CO2-afvang en -opslag kan worden gerealiseerd. Aanname verder is dat het aantal draaiuren niet wij-
zigt (bijvoorbeeld doordat producent deels wordt gecompenseerd voor extra variabele kosten doordat extra 
brandstof wordt gebruikt).
Marktomvang optie
Toelichting

-
2010 2020

Referentieraming 2000 MWe nieuw kolengestookt 
vermogen (poederkool) erbij in 

periode 2015-2020
Intensiteit / Variant 1 2000 MWe STEG met CO2 afvan-

gen i.p.v. 2000 MWe poederkool 
vermogen.

Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
Het rendement van een STEG met CO2-afvang is 50%, 8% minder dan een STEG zonder afvang. Het afvangper-
centage is 90% (Menkveld, 2004). 
Opgemerkt zij dat in andere of recentere bronnen (zoals (Lako, 2004; De Coninck et al., 2005; IPCC, 2005) an-
dere rendementen, rendementsverliezen en afvangpercentages worden genoemd. Ter illustratie: (Lako, 2004): 
afvang 95%, rendementsverlies t.o.v. zonder afvang 8-9%, rendement 2020 45-48%; (De Coninck et al, 2005): 
afvang 85%, rendement 38% (onduidelijk voor welk jaar).
Vanwege consistentie en onderlinge vergelijkbaarheid zijn de parameters uit (Menkveld, 2004) en (Van Dril en 
Elzenga, 2005) zoveel mogelijk gehanteerd. De gekozen cijfers liggen binnen de bandbreedte van de IPCC-
cijfers.
Deze gegevens zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als in de Referentieraming (Van Dril en Elzenga, 
2005).
De gebruikte wasvloeistof neemt namelijk nauwelijks NOx uit het rookgas op (IPCC, 2005). Door de rende-
mentsdaling en het daaruit volgende hogere brandstofverbruik, neemt per saldo de NOx-emissie in Nederland 
wel toe. Deze toename vindt plaats binnen het NOx-handelssysteem.
Toelichting opbouw kosten
De energiegerelateerde kosten bestaan uit het verschil in brandstofkosten doordat CO2-afvang ten koste van het 
rendement gaat. Aanname is dat draaiuren ongewijzigd blijven, 6500 uren.
Er zijn investeringskosten met de optie gemoeid (Verwijdering CO2 uit uitlaatgassen). De meerkosten zijn ca. 
50% hoger dan bij een gas-STEG zonder afvang (525 €/kWe zonder afvang; met afvang is het ca. 50% hoger, 
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790). Eenzelfde ophoogfactor geldt voor de B&O-kosten (Menkveld, 2004).
De kosten zijn ca. 300 €/kW minder dan bij een poederkool eenheid zonder afvang (1100 - 790). Voor B&O-
kosten is het verschil gebaseerd op 20 €/kW/jaar (46-26), hetgeen voor 2000 MW neerkomt op 20 M€/jaar.
Naast afvang moeten kosten voor transport en opslag van CO2 worden gemaakt. Investeringskosten zijn 40 
M€/Mton CO2 afgevangen. B&O-kosten zijn 1,3 €/ton CO2/jaar. Er wordt 4,73 Mton afgevangen, dus dit levert 
resp. € 189 en 6,1 mln voor investering en B&O-kosten.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Deze optie betreft 46,8 PJe (33 TWh) elektriciteitsproductie. Dit komt overeen met 2000 MWe aan gasge-
stookt vermogen (6500 vollasturen), geplaatst in de periode 2015-2020. 
Bij CO2-afvang en -opslag wordt bij een stationaire bron van CO2, bijvoorbeeld een chemische fabriek of een 
elektriciteitscentrale, het CO2 afgevangen en opgeslagen in een geologisch reservoir. Deze reservoirs kunnen 
lege of nog producerende gasvelden zijn, uitgeputte of nog producerende olievelden, ondergrondse zouthou-
dende waterlagen, of diepliggende kolen lagen. Het CO2 kan tienduizenden jaren in de reservoirs opgeslagen 
blijven. In termen van fysisch potentieel kan het significant bijdragen aan de reductie van broeikasgasuitstoot 
in Nederland.
Het kost energie om de CO2 af te vangen. Het rendement van een moderne gasgestookte STEG daalt ca. 8% 
(Menkveld, 2004).

Introductiejaar
Afhankelijk van de ontwikkeling van de factoren geologische geschiktheid, publieke acceptatie, kosten en 
energiekosten zal CO2-afvang en -opslag in de Referentieraming in Nederland kunnen worden ingezet. In 
2010 en 2020 is er al ruimte in de kosten om CO2 uit de waterstof en ammoniaproductie af te vangen en op te 
slaan. Rond 2030 kunnen de kosten voldoende zijn gedaald en is de prijs van CO2-rechten hoog genoeg voor 
grootschalige en bedrijfseconomisch rendabele toepassing van CO2-afvang en -opslag, zoals bij elektriciteits-
centrales.
Indien de optie via subsidies wordt gestimuleerd en er geen maatschappelijke of technische belemmering is, 
kan CO2-afvang en -opslag in zekere omvang bij 1 of 2 centrales al in 2020 worden gerealiseerd.

Haalbaarheid
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen.

Interactie / overlap
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen.
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ
Elektriciteit PJe

Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ
Biomassa PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie CO2-opslag centrales

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 23,5
Eindgebruiker €/ton 43,1
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 461
Eindgebruiker mln € 847
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 19,6
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 8,8
NOx kt -0,9
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,1
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ 48,4
Elektriciteit PJe -99,2
Kolen PJ 194
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ 4,4
Elektriciteit PJe
Kolen PJ 17,3
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 6323
Investering elektro/mechanisch mln € 1368
Overige operationele kosten/baten mln €/a 237
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -51,8
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -64,3
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Korte omschrijving
Bij CO2-afvang en -opslag wordt bij een stationaire bron van CO2, bijvoorbeeld een chemische fabriek of een 
elektriciteitscentrale, het CO2 afgevangen en opgeslagen in een geologisch reservoir. Deze reservoirs kunnen le-
ge of nog producerende gasvelden zijn, uitgeputte of nog producerende olievelden, ondergrondse zouthoudende 
waterlagen, of diepliggende kolen lagen. Het CO2 kan tienduizenden jaren in de reservoirs opgeslagen blijven. In 
termen van fysisch potentieel kan het significant bijdragen aan de reductie van broeikasgasuitstoot in Nederland. 
Een van de opties is CO2-afvang bij nieuwe kolencentrales, in dit geval afvang bij een KV-STEG.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Zonder extra beleid is er voor de sector geen stimulans zal zijn om deze maatregel te treffen, gelet op de kos-
ten. Een belangrijke vraag is of deze extra kosten kunnen worden doorberekend aan (bepaalde groepen) eind-
verbruikers, of dat de sector door de overheid wordt gecompenseerd voor de extra kosten. Relevant voor de 
instrumenteerbaarheid is dat bij deze optie relatief weinig actoren betrokken zijn, het gaat om centrales die 
eigendom zijn van vier elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland (Electrabel Nederland, EPZ/Essent, 
E.On Benelux, Nuon). In te zetten instrumenten zijn:
- Convenant of regulering over een maximale CO2-emissie per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (per 
producent).
- Subsidieregeling voor producenten ter compensatie voor de extra kosten en voor een minder rendabele be-
drijfsvoering (bijv. een soort MEP-regeling voor CO2-afvang).
- Doorberekenen extra kosten via energiebelasting aan (bepaalde groepen) van eindverbruikers.
- Verhandelbare emissierechten (leidend tot een prijs voor CO2).
- Regulering dat (nieuwe) kolencentrales dezelfde emissiefactor (/kWh) als gascentrales halen.

Samenhang met bestaand beleid
MEP-regeling noemt Klimaatneutrale energiedragers al. CO2-emissiehandel bestaat al.

Maatschappelijk draagvlak
Aan CO2-afvang en -opslag kleven nadelen die de implementatie, ook bij sterk klimaatbeleid zoals in de Re-
ferentieraming, in de weg kunnen staan. Problemen omtrent veiligheid, milieugevolgen en publieke perceptie 
spelen vooral op het vlak van opslag. Voordat CO2-afvang grootschalig kan worden ingezet, moet vaststaan 
dat opslag veilig genoeg kan worden toegepast.

Draagvlak bij doelgroep
Het draagvlak bij de sector zal laag zijn, indien zij niet voldoende financieel worden gecompenseerd. Het in-
vesteren in nieuwe kolencentrales en CO2-emissies reduceren via afvang, biedt voordelen ten aanzien van 
brandstofdiversificatie en het zich indekken voor brandstofprijsfluctuaties.

Barrières/randvoorwaarden
Technisch moet er zowel qua afvang als opslag en een eventuele CO2-infrastructuur, nog veel ontwikkeling 
plaatsvinden voor een grootschalige, effectieve en efficiënte toepassing. In de afvang ligt de grootste uitda-
ging in de opschaling van de afvangtechnologie. In opslag ligt de grootste uitdaging in de permanentie van de 
opslag: veiligheid, wetgeving en monitoring technologie moeten nog worden ontwikkeld of bewezen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

- Maatschappelijk draagvlak gezien publieke perceptie (externe veiligheid, ‘end-op-pipe’ imago).
- Technische haalbaarheid.
- Kosten.
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- Rendementsverlies (‘energy penalty’).
- Verschil tussen inzet centrale met en zonder afvang (‘load factor’).

Uitgebreid
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen

Interactie/overlap met andere opties
Deze optie zal naar verwachting ingevoerd worden voor de opties:
- CO2-afvang bij bestaande kolencentrales.
- CO2-afvang bij nieuwe gascentrales.
Bij bestaande kolencentrales zijn de kosten van afvang relatief hoger en kunnen de kosten over minder lange tijd 
worden afgeschreven. Bij nieuwe gascentrales is het nadeel van een te grote afhankelijkheid van aardgas. Kolen-
centrales bieden een voordeel ten aanzien van brandstofdiversificatie.
De optie heeft verder mogelijk invloed op het potentieel van de opties:
- Nieuwe kerncentrale in plaats van een kolencentrale.
- Nieuwe gascentrales (zonder afvang) in plaats van nieuwe kolencentrales.
Deze opties hebben het karakter van: of de een, of de andere optie, dus niet gelijktijdig qua maximaal potentieel 
van de opties.
De emissiereductie van deze optie verandert indien ook de volgende opties zijn getroffen
- Opties die met biomassa meestook te maken hebben.
Beschrijving intensiteiten en varianten
In de lange termijn ontwikkeling van de referentieraming, dwz het SE-scenario, is het aantrekkelijk om rond 
2030 te investeren in KV-STEG met CO2-afvang. Technisch gezien is het mogelijk dergelijke centrales ook voor 
2020 te plaatsen.
In het GE-scenario wordt 2000 MWe aan nieuwe poederkoolcentrales geplaatst.
Eerste aanname is dat in plaats van dit nieuwe vermogen dat (kort) voor 2020 wordt geplaatst er 2000 MWe KV-
STEG met CO2-afvang en -opslag kan worden gerealiseerd. Aanname verder is dat het aantal draaiuren niet wij-
zigt (bijvoorbeeld doordat producent deels wordt gecompenseerd voor extra variabele kosten doordat extra 
brandstof wordt gebruikt).
Marktomvang optie
Toelichting

-
2010 2020

Referentieraming 2000 MWe nieuw kolengestookt 
vermogen (poederkool) erbij in 

periode 2015-2020
Intensiteit / Variant 1 2000 MWe KV-STEG met CO2-

afvangen i.p.v. 2000 MWe poeder-
kool vermogen.

Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
Het rendement van een KV-STEG met CO2-afvang is 41%, 8% minder dan een KV-STEG zonder afvang. Het 
afvangpercentage is 90% (Menkveld, 2004). 
Opgemerkt zij dat in andere of recentere bronnen (zoals (Lako, 2004; De Coninck et al., 2005; IPCC, 2005) an-
dere rendementen, rendementsverliezen en afvangpercentages worden genoemd. Ter illustratie: (Lako, 2004): 
afvang 95%, rendementsverlies t.o.v. zonder afvang 8-9%, rendement 2020 45-48%; (De Coninck et al, 2005): 
afvang 85%, rendement 38% (onduidelijk voor welk jaar).
Vanwege consistentie en onderlinge vergelijkbaarheid zijn de parameters uit (Menkveld, 2004) en (Van Dril en 
Elzenga, 2005) zoveel mogelijk gehanteerd. De gekozen cijfers liggen binnen de bandbreedte van de IPCC-
cijfers.
Aanname is dat draaiuren gelijk zijn aan draaiuren van een nieuwe poederkoolcentrales (7250 uren) met een ren-
dement van 45%.
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Deze gegevens zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als in de Referentieraming (Van Dril en Elzenga, 
2005).
In kolencentrales is tevens meestook van biomassa verondersteld (20%), dus ook die effecten dienen te worden 
verrekend.
Het verbruik kolen en biomassa zal dus stijgen (lager rendement). Omdat ook CO2 van biomassa wordt afgevan-
gen, is de uiteindelijke reductie (t.o.v. de referentiesituatie) groter dan de CO2-emissie in de referentiesituatie 
(10,2 versus 8,8, terwijl 11,1 Mton wordt afgevangen).
Toelichting opbouw kosten
De energiegerelateerde kosten bestaan uit het verschil in brandstofkosten doordat CO2-afvang ten koste van het 
rendement gaat. 
Aanname is dat draaiuren ongewijzigd blijven, 7250 uren.
Er zijn investeringskosten met de optie gemoeid (Verwijdering CO2 uit uitlaatgassen). De meerkosten zijn € 
650/kW meer dan bij een poederkool eenheid zonder afvang (1800 - 1150) (In de kostentabel boven de toelich-
ting zijn de ‘absolute’ kosten cijfers van de optie vermeld, dus niet de verschillen t.o.v. de referentiesituatie). 
Voor B&O-kosten is het verschil gebaseerd op 9 €/kW/jaar (55-46), hetgeen voor 2000 MW neerkomt op 18 
M€/jaar.
Naast afvang moeten kosten voor transport en opslag van CO2 worden gemaakt. Investeringskosten zijn 40 
M€/Mton CO2 afgevangen. B&O-kosten zijn 1,3 €/ton CO2/jaar. Er wordt 11,2 Mton afgevangen, dus dit levert 
resp. 448 en 14,6 mln € voor investering en B&O-kosten.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Deze optie komt overeen met 52,2 PJe (14,5 TWh) elektriciteitsproductie uit nieuwe poederkoolcentrales 
(‘referentiesituatie’). Dit komt overeen met 2000 MWe aan kolengestookt vermogen (7250 vollasturen), ge-
plaatst in de periode 2015-2020. Dit correspondeert met 8,8 Mton CO2.
Bij CO2-afvang en -opslag wordt bij een stationaire bron van CO2, bijvoorbeeld een chemische fabriek of een 
elektriciteitscentrale, het CO2 afgevangen en opgeslagen in een geologisch reservoir. Deze reservoirs kunnen 
lege gasvelden zijn, uitgeputte olievelden, ondergrondse zouthoudende waterlagen, of diepliggende kolen la-
gen. Het CO2 kan tienduizenden jaren in de reservoirs opgeslagen blijven. In termen van fysisch potentieel 
kan het significant bijdragen aan de reductie van broeikasgasuitstoot in Nederland.
Het kost energie kost om de CO2 af te vangen. CO2-afvang bij een KV-STEG is qua kosten aantrekkelijker 
dan bij een poederkoolcentrale (Menkveld, 2004; IPCC, 2005).
In Hoofdstuk 3 van het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) wordt aangege-
ven wat het effect is op de overige emissies van CO2-afvang bij een kolenvergassingsinstallatie (IPCC, 2005). 
Het gaat hierbij om een systeem waarbij de CO2 tussen de vergassing en de verbranding wordt verwijderd. 
Via een watergasshift reactie wordt alle na de vergassing aanwezige koolstof in CO2 omgezet (onder vorming 
van extra waterstof) gevolgd door een Selexol wasunit waarin de CO2 wordt afgevangen. Er wordt vanuit ge-
gaan dat het enige effect op de andere emissies een toename is, die samenhangt met de daling van het rende-
ment. Van de vergassingcentrale in Buggenum is bekend dat veel SO2 en fijn stof op een andere plaats vrij-
komt. In vergassingsinstallaties passeert deze dus niet de Selexol wasinstallatie, waardoor het effect op deze 
emissies beperkt is.
Het is ook mogelijk om de CO2 achter de gasturbine uit het rookgas te wassen (zie optie ‘CO2-afvang bij be-
staande kolencentrales: Buggenum’). Ook in dat geval is het effect op de andere emissies beperkt.
Hoewel het effect van de CO2-verwijdering op de overige emissies beperkt is, is er toch een groot effect om-
dat van een poederkool naar een schonere KV-STEG wordt overgestapt. Omdat in het rekenmodel van het 
Optiedocument een aantal vaste emissiefactoren aan koleninzet is gekoppeld zijn ook deze modelmatige ef-
fecten zijn in de emissie-effecten voor SO2 en fijn stof opgenomen. Overigens is het ook mogelijk om een 
deel van het SO2-effect te bereiken zonder CO2-verwijdering door scherpere eisen te stellen aan de ontzwave-
lingsinstallaties van nieuwe poederkoolcentrales.

Introductiejaar
Afhankelijk van de ontwikkeling van de factoren geologische geschiktheid, publieke acceptatie, kosten en 
energiekosten zal CO2-afvang en -opslag in de Referentieraming in Nederland kunnen worden ingezet. In 
2010 en 2020 is er al ruimte in de kosten om CO2 uit de waterstof en ammoniaproductie af te vangen en op te 
slaan. Rond 2030 kunnen de kosten voldoende zijn gedaald en is de prijs van CO2-rechten hoog genoeg voor 
grootschalige toepassing van CO2-afvang en -opslag, zoals bij elektriciteitscentrales.
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Indien de optie via subsidies wordt gestimuleerd en er geen maatschappelijke of technische belemmering is, 
kan CO2-afvang en -opslag in zekere omvang bij 1 of 2 centrales al in 2020 worden gerealiseerd.

Haalbaarheid
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen

Interactie / overlap
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie CO2-opslag centrales

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 35,3
Eindgebruiker €/ton 57,2
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 552
Eindgebruiker mln € 894
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 15,6
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 4,8
NOx kt -4,0
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,1
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ 55,8
Elektriciteit PJe -70,3
Kolen PJ 223
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ 19,7
Elektriciteit PJe
Kolen PJ 80,2
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 1984
Investering elektro/mechanisch mln € 265
Overige operationele kosten/baten mln €/a 204
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -238
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -295
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Korte omschrijving
Bij CO2-afvang en -opslag wordt bij een stationaire bron van CO2, bijvoorbeeld een chemische fabriek of een 
elektriciteitscentrale, het CO2 afgevangen en opgeslagen in een geologisch reservoir. Deze reservoirs kunnen le-
ge gasvelden zijn, uitgeputte olievelden, ondergrondse zouthoudende waterlagen (aquifers), of diepliggende ko-
len lagen. Het CO2 kan tienduizenden jaren in de reservoirs opgeslagen blijven. In termen van fysisch potentieel 
kan het significant bijdragen aan de reductie van broeikasgasuitstoot in Nederland. Punten van aandacht zijn de 
technische en ruimtelijke mogelijkheden om bij een bestaande centrale een afvanginstallatie te bouwen. Bij de 
oude centrales zal de optie alleen worden toegepast indien de centrale sowieso moet worden ‘gerefurnised’.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Zonder extra beleid is er, gelet op de kosten, voor de sector geen stimulans zal zijn om deze maatregel te tref-
fen, gelet op de kosten. Een belangrijke vraag is of deze extra kosten kunnen worden doorberekend aan (be-
paalde groepen) eindverbruikers, of dat de sector door de overheid wordt gecompenseerd voor de extra kos-
ten. Relevant voor de instrumenteerbaarheid is dat bij deze optie relatief weinig actoren betrokken zijn, het 
gaat om centrales die eigendom zijn van vier elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland (Electrabel Neder-
land, EPZ/Essent, E.On Benelux, Nuon). In te zetten instrumenten zijn:
- Convenant of regulering over een maximale CO2-emissie per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (per 
producent).
- Subsidieregeling voor producenten ter compensatie voor de extra kosten en voor een minder rendabele be-
drijfsvoering.
- Doorberekenen extra kosten via energiebelasting aan (bepaalde groepen) van eindverbruikers.
- Verhandelbare emissierechten (leidend tot een prijs voor CO2).
- Regulering dat kolencentrales dezelfde emissiefactor (/kWh) als gascentrales halen.

Samenhang met bestaand beleid
MEP-regeling noemt Klimaatneutrale energiedragers al. CO2-emissiehandel bestaat al.

Maatschappelijk draagvlak
Aan CO2-afvang en -opslag kleven nadelen die de implementatie, ook bij sterk klimaatbeleid zoals in de Re-
ferentieraming, in de weg kunnen staan. Problemen omtrent veiligheid, milieugevolgen en publieke perceptie 
spelen vooral op het vlak van opslag. Voordat CO2-afvang grootschalig kan worden ingezet, moet vaststaan 
dat opslag veilig genoeg kan worden toegepast.

Draagvlak bij doelgroep
Het draagvlak bij de sector zal laag zijn, indien zij niet voldoende financieel worden gecompenseerd. Het in-
standhouden van kolencentrales en CO2-emissies reduceren via afvang, biedt voordelen ten aanzien van 
brandstofdiversificatie en het zich indekken voor brandstofprijsfluctuaties.

Barrières/randvoorwaarden
Technisch moet er zowel qua afvang als opslag en een eventuele CO2-infrastructuur, nog veel ontwikkeling 
plaatsvinden voor een grootschalige, effectieve en efficiënte toepassing. In de afvang ligt de grootste uitda-
ging in de opschaling van de afvangtechnologie. In opslag ligt de grootste uitdaging in de permanentie van de 
opslag: veiligheid, wetgeving en monitoring technologie moeten nog worden ontwikkeld of bewezen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

- Maatschappelijk draagvlak gezien publieke perceptie (externe veiligheid, ‘end-op-pipe’ imago).
- Technische haalbaarheid.
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- Kosten en effect op rendement centrales.
Uitgebreid

Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen.
Interactie/overlap met andere opties
Deze optie zal naar verwachting alleen ingevoerd worden na de opties:
- Verbeteren van rendement via veranderen operationele inzet.
- CO2-afvang bij nieuwe centrales (bij nieuwe centrales kan het goedkoper).
- CO2-afvang bij minder oude kolencentrales (bijv. Amer-9, Hemweg-8 en Buggenum).
Deze optie is ‘strijdig’ met:
- Kolencentrale overschakelen op aardgas.
- Kolencentrale eerder sluiten (is optie centrale met laag rendement eerder vervangen).
De emissiereductie van deze optie verandert indien ook de volgende opties zijn getroffen:
- Verbeteren van rendement via veranderen operationele inzet (kan ook rendement van een kolencentrale betref-
fen).
- Biomassa meestook opties.
Beschrijving intensiteiten en varianten
Deze optie geeft de kengetallen voor de oudste 5 koleneenheden: Maasvlakte 1 en 2; Borssele-12; Amer-81 en 
Gelderland-13, tezamen bijna 2700 MWe.
Marktomvang optie
Toelichting

Uit de studie (Hamelink, 2001) zijn schattingen voor de kosten van CO2-afvang bij bestaande kolencentrales 
bekend, alsmede rendementsverliezen en afvangpercentages. Verondersteld is dat vanwege de huidige stand 
der techniek en de noodzakelijke tijd in verband met regel- en vergunningverlening (CO2-opslag moet door 
een PKB (Planologische KernBeslissing) traject, 2010 niet haalbaar is om CO2-afvang bij elektriciteitscentra-
les te realiseren.

2010 2020
Referentieraming bijna 4200 MWe bestaand kolen-

vermogen
2693 MWe betreft de oudste 5 een-
heden, die in de jaren 80 in gebruik 

zijn genomen
Intensiteit / Variant 1 Afvang bij alle 5 oudste koleneen-

heden
Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
Rendementsverlies is 13% (van ruim 38% naar 25%).
Afvangpercentage is 85%.
De afvang en rendementsverlies getallen zijn gebaseerd op (Hamelink et al, 2001). Uit die studie zijn schattingen 
voor de kosten van CO2-afvang bij bestaande installaties, zoals kolencentrales, bekend. Ook het IPCC-rapport 
(IPCC, 2005) geeft cijfers voor kosten en energiegebruik van afvang van bestaande centrales, die echter wat on-
gunstiger uitkomen dan de eerder genoemde studie. De cijfers uit de eerstgenoemde studie liggen binnen de 
bandbreedte van de IPCC-cijfers.
Rendement van de betreffende koleneenheden is in de jaren 2000-2003 iets meer dan 38% geweest (gebaseerd 
op Milieuverslagen van die jaren).
Aanname is dat het aantal draaiuren van de kolencentrales gelijk blijft en daarmee de elektriciteitsproductie.
Het verbruik kolen zal stijgen door het rendementsverlies. In kolencentrales is tevens meestook van biomassa 
verondersteld (20%).
De emissie van biomassa telt niet meer voor de nationale emissie-inventaris. Echter, de afgevangen CO2 kan wel
worden verrekend. De gehanteerde CO2-emissiefactor voor biomassa is gelijk aan de IPCC-default voor vast bi-
omassa, 109,6 kg CO2/GJ (TNO, 2002).
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Toelichting opbouw kosten
De energiegerelateerde kosten bestaan uit de extra brandstofkosten doordat CO2-afvang ten koste van het rende-
ment gaat. 
Hoewel het rendementsverlies leidt tot hogere marginale kosten die wellicht niet (volledig) worden gecompen-
seerd, is verondersteld dat het aantal draaiuren gelijk blijft (7500 uren).
Er zijn investeringskosten en extra B&O-kosten (incl. MEA) met de optie gemoeid. In kader van de studie (Ha-
melink et al, 2001) zijn voor bestaande installaties, waaronder de oudste 5 koleneenheden, de extra kosten in 
kaart gebracht. 
Voor de betreffende eenheden levert dat, per afgevangen Mton CO2, ca.:
- 57,1 M€ investeringskosten.
- 7,5 M€/jaar B&O-kosten.
Naast afvang moeten kosten voor transport en opslag worden gemaakt van. Investeringskosten zijn 40 M€/Mton 
afgevangen CO2. B&O-kosten zijn 1,3 €/ton CO2/jaar.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Deze optie komt in plaats van 70,3 PJ (19,5 TWh) elektriciteitsproductie uit bestaand kolenvermogen (2020). 
Dit komt overeen met de bijna 2700 MWe, met ruim 7250 vollasturen.
Bij CO2-afvang en -opslag wordt bij een stationaire bron van CO2, bijvoorbeeld een chemische fabriek of een 
elektriciteitscentrale, het CO2 afgevangen en opgeslagen in een geologisch reservoir. Deze reservoirs kunnen 
lege gasvelden zijn, uitgeputte olievelden, ondergrondse zouthoudende waterlagen (aquifers), of diepliggende 
kolen lagen. Het CO2 kan tienduizenden jaren in de reservoirs opgeslagen blijven. In termen van fysisch po-
tentieel kan het significant bijdragen aan de reductie van broeikasgasuitstoot in Nederland.
Ook de energie die het kost om het CO2 af te vangen is niet onaanzienlijk. Voor nieuwe kolencentrale worden 
rendementsverliezen van ca. 8 tot 9% genoemd (Menkveld, 2004; Lako, 2004). Voor bestaande kolencentra-
les worden rendementsverliezen van 13% genoemd (Novem, 2001). Aangezien zowel de rendementsdaling 
als de kosten samenhangen met de zuiverheid van het uitgestoten CO2, zijn de bronnen met een hoge CO2-
concentratie in de uitstoot (dus kolencentrales) vaak aantrekkelijker.
Het effect op de overige emissies is uitgebreid beschreven in de optie CO2-afvang bij kolencentrales. Voor 
SO2 komt het er op neer dat de emissie behoorlijk daalt. Allereerst zal het rendement van de ontzwavelings-
installatie verbeterd worden. De daarna resterende SO2 zal, voor zover deze door de CO2-
verwijderingsinstallatie gaat, hierin vrijwel volledig door de wasvloeistof worden afgevangen. De opgeno-
men SO2 wordt met vervuilde wasvloeistof afgevoerd. Een tweede wastoren zal ook nog een deel van het res-
terende stof verwijderen.

Introductiejaar
Afhankelijk van de ontwikkeling van de factoren geologische geschiktheid, publieke acceptatie, kosten en 
energiekosten zal CO2-afvang en -opslag in de Referentieraming in Nederland kunnen worden ingezet. In 
2010 en 2020 is er al ruimte in de kosten om CO2 uit de waterstof en ammoniaproductie af te vangen en op te 
slaan. Rond 2030 kunnen de kosten voldoende zijn gedaald en is de prijs van CO2-rechten hoog genoeg voor 
grootschalige toepassing van CO2-afvang en -opslag, zoals bij elektriciteitscentrales.
Indien de optie via subsidies wordt gestimuleerd en er geen maatschappelijke of technische belemmering is, 
kan CO2-afvang en -opslag in zekere omvang bij 1 of 2 centrales al in 2020 worden gerealiseerd.

Haalbaarheid
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen.

Interactie / overlap
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen.
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CO2-afvang bij oudste 5 koleneenheden

2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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GASCENTRALES IN PLAATS VAN NIEUWE KOLENCENTRALES
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Brandstofsubstitutie

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton -0,5 -1,2 14,8
Eindgebruiker €/ton 28,2 26,1 43,8
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € -3,5 -8,7 128
Eindgebruiker mln € 197 193 378
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 7,0 7,4 8,6
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 11,5 11,5 11,5
NOx kt 2,0 2,3 3,1
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,4 0,4 0,4
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 171 164 142
Elektriciteit PJe -99,2 -99,2 -99,2
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 171 164 142
Biomassa PJ -44,1 -44,1 -44,1
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -176 -176 -176
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 1596 1763 3116
Investering elektro/mechanisch mln € 399 441 779
Overige operationele kosten/baten mln €/a 76,0 83,6 182
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -170 -141 -50,5
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -254 -217 -98,8
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Gascentrales in plaats van nieuwe kolencentrales

Korte omschrijving
In de Referentieraming wordt in het GE-scenario in de periode kort voor 2020 2000 MW aan nieuwe poeder-
koolcentrales geplaatst. Indien in plaats daarvan nieuwe gascentrales zouden worden geplaatst kan dit veel emis-
siereductie opleveren. De emissiefactor van kolen is ongeveer 1,7 keer zo groot als voor aardgas. Bovendien 
hebben nieuwe gascentrales een hoger rendement dan een nieuwe poederkoolcentrale. Als varianten worden be-
schouwd: een ‘gewone’ STEG met rendement 58%, een STEG gebaseerd op een Kalina cycle (60,5%) en een 
SOFC STEG (70%).
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Zonder extra beleid is er voor de sector geen stimulans zal zijn om deze maatregel te treffen, gelet op de kos-
ten. Een belangrijke vraag is of deze extra kosten kunnen worden doorberekend aan (bepaalde groepen) eind-
verbruikers, of dat de sector door de overheid wordt gecompenseerd voor de extra kosten. Relevant voor de 
instrumenteerbaarheid is dat bij deze optie relatief weinig actoren betrokken zijn, het gaat om centrales die 
eigendom zijn van vier elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland (Electrabel Nederland, EPZ/Essent, 
E.On Benelux, Nuon). In te zetten instrumenten zijn:
- Convenant of regulering over een maximale CO2-emissie per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (per 
producent).
- Subsidieregeling voor producenten ter compensatie voor de extra kosten en voor een minder rendabele be-
drijfsvoering.
- Doorberekenen extra kosten via energiebelasting aan (bepaalde groepen) van eindverbruikers.
- Verhandelbare emissierechten (leidend tot een prijs voor CO2).

Samenhang met bestaand beleid
CO2- en NOx-emissiehandel bestaat al.

Maatschappelijk draagvlak
Het imago van aardgas is ‘schoner’ dan van kolen. Maatschappelijk draagvlak lijkt op dat punt geen pro-
bleem. Echter, doorrekening van de kosten of subsidies via bijvoorbeeld energiebelasting aan de eindverbrui-
kers, kan negatief uitpakken ten aanzien van het draagvlak.
Ten aanzien van efficiëntere opwekking gelden dezelfde overwegingen. 
Kalina STEG (variant 2): Het gebruik van een ammoniak-water-mengsel voor de ‘bottoming cycle’ is niet 
zonder gevaar. Risicoanalyse zal nodig zijn om te beoordelen of bepaalde risicocontouren moeten worden 
gehanteerd.

Draagvlak bij doelgroep
Het draagvlak bij de sector zal laag zijn, indien zij niet voldoende financieel worden gecompenseerd. De ge-
projecteerde ontwikkeling van de brandstofprijzen, met name de verhouding tussen de aardgas- en kolenprijs 
en de CO2-prijs is mede de reden dat in het GE-scenario na 2015 wordt gekozen om weer te investeren in 
nieuwe kolencentrales. Dat biedt voordelen ten aanzien van brandstofdiversificatie en het zich indekken voor 
brandstofprijsfluctuaties.

Barrières/randvoorwaarden
Geen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

- Bereidheid sector om te investeren in nieuw gasvermogen in plaats van nieuw kolenvermogen.



CO2-ENE-15 Bijlage bij Optiedocument 2010/2020 89
Versie: 13 maart 2006

Gascentrales in plaats van nieuwe kolencentrales

- Kosten en rendementen van toekomstige (typen van) centrales, met name voor geavanceerde ontwerpen.
Uitgebreid

Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen.
Interactie/overlap met andere opties
De optie heeft verder mogelijk invloed op het potentieel van de opties:
- Nieuwe kerncentrale in plaats van een kolencentrale.
- Nieuwe kolencentrale met CO2-afvang.
- Nieuwe kolencentrale met hoger rendement (bijv. door een KV-STEG).
Deze opties hebben het karakter van: of de een, of de andere optie, dat wil zeggen niet gelijktijdig qua maximaal 
potentieel van de opties.
De emissiereductie van deze optie verandert indien ook de volgende opties zijn getroffen:
Opties die met biomassa meestook te maken hebben.
Beschrijving intensiteiten en varianten
In het GE-scenario in de periode kort voor 2020 2000 MWe aan nieuwe poederkoolcentrales geplaatst.
Eerste aanname is dat in plaats van dit nieuwe vermogen er 2000 MWe wordt geplaatst als gasgestookt vermo-
gen. Daarbij worden drie varianten geschetst, een ‘gewone’ STEG, een STEG gebaseerd op een Kalina cycle en 
een SOFC STEG (in volgorde van toenemend rendement).
Nieuwe gascentrales met CO2-afvang zijn onder een andere optie behandeld (Nieuwe gascentrales met CO2-
afvang).
Marktomvang optie
Toelichting

Er zijn concepten denkbaar en realiseerbaar op de termijn van 2020 met een hoger rendement dan een ‘gewo-
ne’ STEG, bijv. een STEG-concept gebaseerd op de Kalina cycle (‘variant 2’, rendement 2,5% hoger), of een 
SOFC STEG (‘variant 3’, 12% hoger rendement).

2010 2020
Referentieraming Geen nieuwe kolencentrales 2000 MWe nieuw kolenvermogen 

(poederkool)
Intensiteit / Variant 1 2000 MWe ‘gewone’ STEG
Intensiteit / Variant 2 2000 MWe STEG, Kalina cycle
Intensiteit / Variant 3 2000 MWe SOFC STEG
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
Aanname is dat draaiuren gelijk zijn aan draaiuren van een nieuwe poederkoolcentrales (7250 uren) met een ren-
dement van 45%.
Deze gegevens zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als in de Referentieraming (Van Dril en Elzenga, 
2005).
In kolencentrales is tevens meestook van biomassa verondersteld (20%), dus ook die effecten dienen te worden 
verrekend.
Toelichting opbouw kosten
De kosten verschillen zijn bepaald in vergelijking met de referentie nieuwe poederkoolcentrale. De geschatte 
kosten zijn gebaseerd op (Van Dril en Elzenga, 2005), (Menkveld, 2004) en expert judgement.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

De referentiesituatie is 52,2 PJ (2020) elektriciteitsproductie uit nieuwe poederkool centrales met een rende-
ment van 45%. Dit komt overeen met 1000 MWe en 7250 draaiuren.
In principe kunnen nieuwe gascentrales ook als vervanging van bestaand vermogen worden ingezet. Die mo-
gelijkheid kan via de reken tool worden ingebracht. Vervanging van bestaand en relatief oud gasgestookt 
vermogen is onder optie (‘Eerdere vervanging centrales met laag rendement’) opgenomen.
‘Gewone’ STEG: het rendement van een STEG op de termijn van 2015-2020 is in de Referentieraming op 
58% gesteld (Van Dril en Elzenga, 2005). Dit is wat lager dan de lange termijn verwachting die in (Menk-
veld, 2004) is wordt verwacht (bijv. voor 2020 61%). In de referentieraming is verondersteld dat de operatio-
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nele rendementen in de praktijk lager liggen dan de nominale ‘optimale’ rendementen. 
SOFC STEG. Een brandstofcel is een toestel dat verbrandingswarmte direct omzet in energie, zoals bijvoor-
beeld stroom. Brandstofcellen kunnen gevoed worden met aardgas, alcohol, benzine of waterstof en leveren 
stroom en warmte. De toestellen zijn schoon, onderhoudsarm en voor zowel klein- als grootschalige energie-
voorziening te gebruiken. Sinds januari 1998 heeft de experimentele brandstofcel (type Solid Oxide Fuel 
Cell, SOFC) in Westervoort meer dan 16000 uren elektriciteit en warmte geleverd aan het openbare net in 
Duiven en Westervoort (110 kWe, rendement 46%). 
Siemens-Westinghouse heeft voor 2004 in de V.S. een demonstratieproject gepland. Het betreft een SOFC-
unit, CHP250 genaamd, van 250 kWe en 170 kWth vermogen. Siemens-Westinghouse heeft met een aantal 
partners ook de ‘hybride’ PH200 ontwikkeld, een unit van 220 kW die inmiddels meer dan 3.000 uur heeft 
gedraaid bij een rendement van 53%. Het brandstofcelsysteem is hierbij gekoppeld aan een microturbine van 
75 kW.
Het SOFC-type biedt gezien rendement en hoge werkingstemperatuur (ca. 1000 °C) de meeste perspectieven 
voor opschaling naar grootschalige elektriciteitsopwekking. 
Het rendement van een SOFC STEG wordt in 2020 12% hoger ingeschat dan een gewone STEG. Dit is on-
geveer hetzelfde verschil als in (Menkveld, 2004) is verondersteld.
Kalina STEG. Een Kalina STEG is een combinatie van een gasturbine als ‘topping cycle’ en een ammoniak-
water-cyclus als ‘bottoming cycle’ (Korobitsyn, 1998). Deze laatstgenoemde ‘bottoming cycle’ heeft een ho-
ger rendement dan de meest geavanceerde stoomcyclus. Daardoor kan het rendement van een Kalina STEG 
(op basis van aardgas) enkele procentpunten hoger zijn dan dat van een STEG met een geavanceerde stoom-
cyclus.
Als de stoomcyclus wordt vervangen door een cyclus op basis van een ammoniak-water-mengsel (de Kalina 
STEG), wordt het rendement zo’n 2,5% hoger, dus 60,5% (2020). Deze technologie is nog niet commercieel 
beschikbaar. Er worden kleine installaties geleverd, waarmee elektriciteit kan worden opgewekt op basis van 
geothermische energie. Het Amerikaanse General Electric heeft het patent op de Kalina STEG. Naar ver-
wachting zal de ontwikkeling van commerciële Kalina STEG 5-10 jaar vergen.

Introductiejaar
Ten aanzien van de varianten 2 en 3 is het introductie jaar sterk afhankelijk van de technische ontwikkeling 
en dus evt. ook van bepaalde R&D-support om tot een concept te komen dat grootschalig realiseerbaar is.

Haalbaarheid
SOFC: Technische haalbaarheid van een SOFC STEG lijkt geen probleem (Menkveld, 2004). 
Kalina cycle: De technische haalbaarheid is geen probleem. De cyclus van ammoniak-water (bijvoorbeeld 
70% ammoniak, 30% water) wordt al toegepast voor elektriciteitsopwekking op basis van geothermische 
energie.

Interactie / overlap
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen.
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ
Elektriciteit PJe

Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ
Biomassa PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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GROEN GAS UIT (CO)VERGISTING VAN MEST (EN BIOMASSA)
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Gasvoorziening
Categorie Groen gas

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 209 199 215 215
Eindgebruiker €/ton 181 172 190 191
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 164 324 518 687
Eindgebruiker mln € 142 279 460 611
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,8 1,6 2,4 3,2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt -0,2 -0,3 -0,5 -0,6
NOx kt -0,2 -0,4 -0,6 -0,8
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -14,0 -29,0 -43,0 -57,0
Biomassa (coferment) PJ 18,0 36,0 54,0 71,0
e-inhoud mest PJ 19,0 37,0 56,0 74,0
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -14,0 -29,0 -43,0 -57,0
Biomassa (coferment) PJ 18,0 36,0 54,0 71,0
e-inhoud mest PJ 19,0 37,0 56,0 74,0
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 446 892 1519 2025
Investering elektro/mechanisch mln € 289 578 867 1156
Overige operationele kosten/baten mln €/a 67,0 134 219 292
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -33,0 -62,0 -95,0 -123
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 20,8 47,1 67,9 91,8
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Korte omschrijving
Dierlijke mest, eventueel in combinatie met verteerbare biomassa, wordt onder zuurstofloze omstandigheden 
vergist tot methaan en kooldioxide. Het digestaat dat overblijft wordt als meststof gebruikt (iets betere eigen-
schappen dan de oorspronkelijke mest). 
Het geproduceerde biogas wordt, na zuivering en conditionering op Slochterenkwaliteit, teruggeleverd aan het 
aardgasnet. De rest van de gasleveringsketen blijft dus gelijk, vergelijkbaar met de input van groene stroom in 
het elektriciteitsnet.
Overige effecten (kwalitatief)
Doordat de mest vergist wordt vóór ze uit te rijden over het land nemen de methaanemissies toe te rekenen aan 
de veehouderij aanzienlijk af. 
Vergistingsinstallaties hebben een (beperkt) explosiegevaar en kunnen lokale geuremissies opleveren. Daarnaast 
kunnen grootschalige installaties leiden tot extra vrachtverkeer voor mest en co-ferment.
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Vergelijkbaar met mogelijkheden voor groene stroom: terugleververgoeding, minimumverplichting aan Gas-
unie, REB-vrijstelling.

Samenhang met bestaand beleid
Op dit gebied geen bestaand beleid.

Maatschappelijk draagvlak
Groot: eindverbruiker hoeft niet te veranderen. Gas is vooral voor huishoudens een comfortabele energiedra-
ger. 
Waarschijnlijk wel lokale weerstanden bij grootschalige (co)vergistingsinstallaties: (geur, explosiegevaar, 
verkeersbewegingen).

Draagvlak bij doelgroep
Groot: vergelijkbaar effect te verwachten als bij de introductie van groene stroom.

Barrières/randvoorwaarden
Ontwikkeling arrangementen voor teruglevering groen gas aan het net.
Ervaring opdoen met vergunningverlening (momenteel vaak bottleneck).
Goedkeuring co-fermenten in het kader van de meststoffenwet.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

Hoog. Potentieel wordt uiteindelijk beperkt door beschikbare hoeveelheden mest en co-fermenten.
Robuustheid

Tamelijk groot: meststromen en co-fermenten zullen in Nederland beschikbaar zijn zolang er veehouderij is; 
de technologie is relatief eenvoudig. Beperkende factor: als het aardgasnet volledig over gaat op waterstof 
wordt deze optie lastig inpasbaar.

Rijpheid techniek
In Nederland matig. Met name in Duitsland en Denemarken is (co)vergisting al een vergaand ontwikkelde 
techniek. Wat betreft de gaszuiveringsstappen geen fundamentele technische problemen, alleen nog weinig 
praktijkervaring bij vergisters.

Innovatieve werking
Beperkt. Het is meer een optie om de warmtevraag bij de sector huishoudens te vergroenen met behoud van 
de bestaande aardgasinfrastructuur en -eindverbruikstechnologie.

Onzekerheden
Kort

Meer beleidsmatig dan technisch van aard: leidt dit tot een goed systeem voor teruglevering aan het net? Be-
langrijkste onzekerheid is of het niet lonender is voor een agrarisch bedrijf om het biogas te gebruiken voor 
‘eigen’ WKK voor stroom(terug)levering en stalverwarming.

Uitgebreid
-

Interactie/overlap met andere opties
Wat betreft de inputs: beperkte concurrentie met andere toepassingen om biomassa (alleen voor verteerbare, voor 
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houtige biomassa).
Wat betreft de toepassingen: overlap met bijvoorbeeld warmtepompen, zonneboilers en andere vergroeningsop-
ties voor huishoudelijke warmtevraag. 
Bovendien: aanwending van dit gas als groen gas concurreert met directe conversie tot groene elektriciteit.
Beschrijving intensiteiten en varianten
100% in de tabel over marktomvang betekent: 
Var 1: 100% van alle dierlijke mest wordt covergist met co-fermenten, 20% van het gas wordt teruggeleverd aan 
het aardgasnet.
Var 2: 100% van alle dierlijke mest wordt covergist met co-fermenten, 40% van het gas wordt teruggeleverd aan 
het aardgasnet.
Var 3: 100% van alle dierlijke mest wordt covergist met co-fermenten, 60% van het gas wordt teruggeleverd aan 
het aardgasnet.
Var 4: 100% van alle dierlijke mest wordt covergist met co-fermenten, 80% van het gas wordt teruggeleverd aan 
het aardgasnet.
Marktomvang optie
Toelichting

-
2010 2020

Referentieraming 0% 0%
Intensiteit / Variant 1 30% 100%
Intensiteit / Variant 2 30% 100%
Intensiteit / Variant 3 30% 100%
Intensiteit / Variant 4 30% 100%
Toelichting effecten energiegebruik
Biogas verdringt alleen fossiel aardgas in het leidingnet.
Toelichting opbouw kosten
Bouwtechnische investeringen: kosten bouw vergister.
Investering mech: kosten bouw gasreiniging en conditionering.
Let op: voor het co-ferment zijn geen kosten in rekening gebracht. Geschikte stromen zijn natte verteerbare 
(agrarische) reststromen: bedorven agrarische producten, aardappelloof, overjarig kuilgras, etc. 
Let op: voor de mest zijn evenmin kosten in rekening gebracht. Prijzen van mest en digestaat zijn zeer volatiel, 
vuistregel is dat vergiste mest ca 2 €/ton meer waard is dan verse mest. 
Inputs aan mest en biomassa:

Inputs: var. 1 var. 2 var. 3 var. 4
mest 2010 3.965 7.931 11.896 15.862 kton/jr

of 6 11 17 22 PJ/jr
coferment 2010 268 535 803 1.070 kton droge stof / jr

of 5 11 16 21 PJ/jr

mest 2020 13.218 26.436 39.654 52.872 kton/jr
of 19 37 56 74 PJ/jr

coferment 2020 892 1.784 2.676 3.567 kton droge stof / jr
of 18 36 54 71 PJ/jr

Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Op elke PJ aardgas die afgeleverd wordt, wordt circa 0,72 PJ biogas intern verbruikt bij het verwarmen van te 
vergistingstromen in de gasreiniging.
Omdat het vooral om verwarmingsvraag gaat is hier verondersteld dat dit met een schone brander gebeurt die 
aan de eis van 70 mg NOx/m3 gas voldoet. De installatie is te klein voor NOx-handelssysteem zodat met een 
emissie van 20 g/GJ gerekend wordt. In principe zou ook een WKK-gasmotor geplaatst kunnen worden maar 
dit is niet verondersteld.
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Volgens een vergunning aanvraag in Limburg blijkt in de praktijk blijkt de resulterende zwavelwaterstof 
concentratie bij mestvergisters na biologische ontzwaveling tussen de 50 en 300 ppm te liggen. De ontzwave-
ling vindt plaats omdat motorfabrikanten voor hun garantie een meestal een eis van 500 ppm stellen (Lim-
burg, 2005). De 50 tot 300 ppm is equivalent met circa 7-40 g SO2/GJ. Hier is gekozen voor 15 g/GJ. Omdat 
het eigen gebruik van biogas niet als energiestroom is aangegeven, worden hier de totale emissie effecten 
vermeld.

Introductiejaar
2005

Haalbaarheid
-

Interactie / overlap
-

Literatuurverwijzingen
Limburg (2005): Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg over aanvraag van 7 april 2005 van Laarakker 

Groenteverwerking B.V. voor een revisievergunning. Kenmerk 2005/17215, 
http://www.limburg.nl/upload/vergunningen/050720LaarakkerBesluit.pdf, 12 juli 2005.

Tijmensen, M.J.A., R.C.A. van den Broek, R. Wasser, A. Kool, R.M. de Mol en M.A. Hilhorst (2002): Mestver-
gisting op boerderijschaal in bestaande opslagsystemen. Ecofys/CLM/IMAG, Utrecht/Wageningen. 

Vries, H.J. de (2004): Berekening van de onrendabele top bij de productie van Groen Gas; Verkennend Onder-
zoek. ECN, Petten.

Willers, H.C., M. Londo en R.W. Melse (2002): Van mest en organische reststoffen tot hoogwaardige meststof-
fen en energie; een project van het programma Meervoudig Duurzaam Landgebruik Winterswijk. 
IMAG/KDO Advies, Wageningen/Leiden.

Auteurs
Londo, H.M.; Vries, H.J. de (ECN)
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 258 232 255 259
Eindgebruiker €/ton 221 191 219 224
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 57,8 117 186 247
Eindgebruiker mln € 49,6 96,6 159 213
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,2 0,5 0,7 1,0
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,0 -0,1 -0,1 -0,2
NOx kt -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -4,0 -9,0 -13,0 -17,0
Biomassa (coferment) PJ 5,0 11,0 16,0 21,0
e-inhoud mest PJ 6,0 11,0 17,0 22,0
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -4,0 -9,0 -13,0 -17,0
Biomassa (coferment) PJ 5,0 11,0 16,0 21,0
e-inhoud mest PJ 6,0 11,0 17,0 22,0
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 141 283 481 641
Investering elektro/mechanisch mln € 111 223 334 446
Overig operationele kosten/baten mln €/a 24,0 48,0 79,0 105
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -11,1 -23,7 -34,8 -45,9
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 8,0 18,8 26,9 35,0
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GROEN GAS UIT STORTGAS, RWZI'S
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Gasvoorziening
Categorie Groen gas

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton -41,8
Eindgebruiker €/ton -61,9
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € -11,3
Eindgebruiker mln € -16,7
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,3
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,0
NOx kt 0,0
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -4,8
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -4,8
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 9,9
Investering elektro/mechanisch mln € 23,0
Overige operationele kosten/baten mln €/a 4,8
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 19,5
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 26,3
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Groen gas uit stortgas, RWZI's

Korte omschrijving
Methaan dat vrijkomt bij vuilstort en methaan dat wordt geproduceerd bij de vergisting van riool- en zuiverings-
slib. Het geproduceerde biogas wordt, na zuivering en conditionering op Slochterenkwaliteit, teruggeleverd aan 
het aardgasnet. De rest van de aardgasleveringsketen blijft dus gelijk, vergelijkbaar met de input van groene 
stroom in het elektriciteitsnet.
Overige effecten (kwalitatief)
Met name voor vuilstorten geldt dat de winning van stortgas de methaanemissies naar de atmosfeer sterk doet 
verminderen.
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Vergelijkbaar met mogelijkheden voor groene stroom: terugleververgoeding, minimumverplichting aan Gas-
unie, REB-vrijstelling.

Samenhang met bestaand beleid
Op dit gebied geen bestaand beleid.

Maatschappelijk draagvlak
Groot: eindverbruiker hoeft niet te veranderen. Aardgas is vooral voor huishoudens een comfortabele ener-
giedrager. 
Waarschijnlijk wel lokale weerstanden bij grootschalige (co)vergistingsinstallaties: (geur, explosiegevaar, 
verkeersbewegingen).

Draagvlak bij doelgroep
Groot: vergelijkbaar effect te verwachten als bij de introductie van groene stroom.

Barrières/randvoorwaarden
Ontwikkeling arrangementen voor teruglevering groen gas aan het net.
Ervaring opdoen met vergunningverlening (momenteel vaak bottleneck).
Goedkeuring co-fermenten in het kader van de meststoffenwet.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

Beperkt: 
- Het potentieel van stortgas daalt in de komende decennia door een stop op nieuwe plaatsen en het vollopen 
van bestaande, waardoor stortgas in de toekomst wordt uitgefaseerd. 
- De potentiëlen van slibvergisting worden beperkt door de beschikbaarheid van slib.

Robuustheid
Tamelijk groot: de optie hangt af van de beschikbaarheid van stortgas en slib, en die ontwikkeling is vrij au-
tonoom. Beperkende factor: als het aardgasnet volledig over gaat op waterstof wordt deze optie lastig inpas-
baar.

Rijpheid techniek
Optie wordt op diverse terreinen reeds toegepast, maar veelal in combinatie met elektriciteitsopwekking uit 
het gewonnen (bio)gas). Wat betreft de gaszuiveringsstappen geen fundamentele technische problemen, en-
kele installaties draaien al.

Innovatieve werking
Beperkt. Het is meer een optie om de warmtevraag bij de sector huishoudens te vergroenen met behoud van 
de bestaande gasinfrastructuur en -eindverbruikstechnologie.

Onzekerheden
Kort

Meer beleidsmatig dan technisch van aard: leidt dit tot een goed systeem voor teruglevering aan het net?
Uitgebreid

Weinig
Interactie/overlap met andere opties
Wat betreft de inputs geen overlap.
Wat betreft de toepassingen: overlap met bijvoorbeeld warmtepompen, zonneboilers en andere vergroeningsop-
ties voor huishoudelijke warmtevraag.
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Bovendien: aanwending van dit gas als groen gas concurreert met directe conversie tot groene elektriciteit.
Beschrijving intensiteiten en varianten
Geen varianten benoemd: het is een optie met beperkt, vrij zeker potentieel.
Marktomvang optie
Toelichting

-
2010 2020

Referentieraming 0 0
Intensiteit / Variant 1
Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
Biogas verdringt fossiel aardgas uit het leidingennet.
Toelichting opbouw kosten
In rekening gebracht zijn:
- Voor stortgas alleen de extra kosten van onttrekkingsinstallatie, gaszuivering en conditionering. Andere kosten 
worden gedekt uit de stortkosten. 
- Voor R/AWZI’s alleen de extra kosten van gaszuivering en conditionering. De andere kosten van de optie wor-
den al gedekt uit de vermindering van de hoeveelheid af te voeren slib. 
Bij deze opties is geen rekening gehouden met leereffecten, omdat het potentieel beperkt is en de techniek al re-
delijk ontwikkeld.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

-
Introductiejaar

2005
Haalbaarheid

Goed.
Interactie / overlap

-

Literatuurverwijzingen
Daey Ouwens, J. (2004): Groen gas, gas uit biomassa van aardgaskwaliteit. Concept 3 mei 2004. Utrecht, No-

vem. 

Vries, H.J. de (2004): Berekening van de onrendabele top bij de productie van Groen Gas; Verkennend Onder-
zoek. ECN, Petten.

Website www.verantwoordgroen.nl: http://www.verantwoordgroen.nl/site/content.php?id=155, geraadpleegd 3-
10-2005.

Auteurs
Londo, H.M.; Vries, H.J. de (ECN)
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton -29,5
Eindgebruiker €/ton -45,3
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € -12,9
Eindgebruiker mln € -19,8
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,4
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,0
NOx kt 0,0
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -7,8
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -7,8
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 17,0
Investering elektro/mechanisch mln € 39,7
Overig operationele kosten/baten mln €/a 8,2
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 27,1
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 36,3
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GROEN GAS UIT VERGASSING VAN BIOMASSA
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Gasvoorziening
Categorie Groen gas

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 248 278 217
Eindgebruiker €/ton 274 308 236
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 26,5 208 740
Eindgebruiker mln € 29,2 230 806
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,1 0,7 3,4
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,0 0,0 0,0
NOx kt 0,0 0,0 0,0
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -1,9 -13,3 -60,9
Biomassa (hout) PJ 3,4 27,8 108
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -1,9 -13,3 -60,9
Biomassa (hout) PJ 3,4 27,8 108
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 18,5 119 391
Investering elektro/mechanisch mln € 30,0 193 634
Overige operationele kosten/baten mln €/a 12,3 91,4 345
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -9,3 -84,9 -292
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -10,0 -94,0 -314
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Groen gas uit vergassing van biomassa

Korte omschrijving
Biomassa wordt door vergassing en methanisering omgezet in synthetisch aardgas (SNG). 
Het geproduceerde biogas wordt, na zuivering en conditionering op Slochterenkwaliteit, teruggeleverd aan het 
aardgasnet. De rest van de gasleveringsketen blijft dus gelijk, vergelijkbaar met de input van groene stroom in 
het elektriciteitsnet.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Aangezien de technologie nog in ontwikkeling is (Mozaffarian en Zwart, 2003) lijkt stimulering van R&D 
momenteel meer opportuun dan stimuleren van implementatie.

Samenhang met bestaand beleid
Op dit gebied geen bestaand beleid.

Maatschappelijk draagvlak
Groot: eindverbruiker hoeft niet te veranderen. Gas is vooral voor huishoudens een comfortabele energiedra-
ger.

Draagvlak bij doelgroep
Groot: vergelijkbaar effect te verwachten als bij de introductie van groene stroom, op voorwaarde dat de ver-
gassingsinstallatie beperkte externe effecten veroorzaakt.

Barrières/randvoorwaarden
Technologieontwikkeling.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

Hoog. Afgezien van mogelijke beperkingen in de beschikbaarheid van biomassa wordt de optie feitelijk al-
leen beperkt door de toepassingsmogelijkheden van aardgas. Aangezien de verduurzaming aan het begin van 
de keten plaatsvindt is de hele keten vervolgens duurzamer.

Robuustheid
Tamelijk groot, wanneer er van wordt uitgegaan dat Nederland een aardgasland wil blijven. Beperkende fac-
tor: als het aardgasnet volledig over gaat op waterstof wordt deze optie lastig inpasbaar.

Rijpheid techniek
De techniek is nog in ontwikkeling. Mozaffarian en Zwart (2003) schatten dat de meest kansrijke route voor 
groen gas uit vergassing pas rond 2013 commercieel beschikbaar zal zijn.

Innovatieve werking
Groot. Mede omdat het vergassingsproces van deze route ook van belang is voor andere toepassingen van bi-
omassa, bijvoorbeeld de productie van biobrandstoffen als FT-diesel en methanol.

Onzekerheden
Kort

Onzekerheden zitten vooral nog in het R&D-traject. Hoewel er geen fundamentele technische beperkingen 
zijn is nog onzeker waar de kosten van de productieprocessen precies uit zullen komen.

Uitgebreid
Belangrijkste input is biomassa. In deze berekeningen de brandstofprijs gesteld op 2,3 €/GJ. In de opscha-
lingsvarianten is geen rekening gehouden met mogelijke prijsstijgingen van biomassa bij de (extreme) groei 
van de vraag in deze varianten. Bijbehorend spreadsheet biedt wel de mogelijkheid om met een prijselastici-
teit van biomassa te rekenen; de invloed van deze elasticiteit op de O&M-kosten is groot. 
In de berekeningen is wel rekening gehouden met leereffecten in de conversietechnologie, met een progress 
ratio van 0,9.

Interactie/overlap met andere opties
Wat betreft de inputs: beperkte concurrentie met andere toepassingen om biomassa.
Wat betreft de toepassingen: overlap met bijvoorbeeld warmtepompen, zonneboilers en andere vergroeningsop-
ties voor huishoudelijke warmtevraag. 
Bovendien: aanwending van dit gas als groen gas concurreert met directe conversie tot groene elektriciteit.
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Beschrijving intensiteiten en varianten
Var 1: bescheiden ontwikkeling tot 2020: één installatie van 100 MWth.
Var 2: voorspoedige ontwikkeling tot 2020 volgens schattingen Mozzafarian en Zwart (2003).
Var 3: Agressieve ontwikkeling tot 2020, vermogen vier maal zo hoog als in var 2.
Marktomvang optie
Toelichting

-
2010 2020

Referentieraming 0 PJ/jr 0 PJ
Intensiteit / Variant 1 0 PJ/jr 1,9 PJ/jr (100 MWth)
Intensiteit / Variant 2 0 PJ/jr 13,3 PJ/jr (800 MWth)
Intensiteit / Variant 3 0 PJ/jr 60,9 PJ/jr (3200 MWth)
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
Biogas verdringt alleen fossiel aardgas in het leidingnet.
Toelichting opbouw kosten
Bij investeringskosten is gerekend met een progress ratio van 0,9. 
Als input van biomassa is gerekend met hout. Totale inputs per variant:
Var 1: 184.486 ton/jaar
Var 2: 1.475.888 ton/jaar
Var 3: 5.903.552 ton /jaar
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

De verkenning in dit optieformat is gebaseerd op Mozaffarian en Zwart (2003) en de berekeningen van De 
Vries (2003) op basis daarvan. Daarbij komt de technologie beschikbaar na 2013. 
Na de vergasser wordt met behulp van een katalysator het synthesegas zoveel mogelijk in methaan omgezet, 
het hoofdbestanddeel van aardgas. De katalysator van de methanisering is echter erg gevoelig voor verontrei-
nigingen. Stof en zwavelverbindingen worden daarom vooraf uit het synthese gas verwijdert. In principe zijn 
er verschillend varianten. In één variant wordt de overblijvende houtskool gebruik om energie aan het proces 
te leveren (dit zou een bron voor extra emissies kunnen zijn). In een andere variant wordt gebruik gemaakt 
van zuiver zuurstof als extra grondstof voor de vergasser. Ook deze zuurstofproductie kan extra emissies op-
leveren. Gezien de grote verschillen tussen beide mogelijkheden, en omdat deze ook niet zijn bepaald (Mo-
zaffarian, 2003), zijn er aan deze optie (nog) geen additionele emissies gekoppeld.

Introductiejaar
2013

Haalbaarheid
-

Interactie / overlap
-

Literatuurverwijzingen
Mozaffarian, M. en R.W.R. Zwart (2003): Feasibility of biomass/waste-related SNG production technologies. 

ECN, Petten.

Vries, H.J. de (2004): Berekening van de onrendabele top bij de productie van Groen Gas; Verkennend Onder-
zoek. ECN, Petten.

Auteurs
Londo, H.M.; Vries, H.J. de (ECN)
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ
Biomassa (hout) PJ
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ
Biomassa (hout) PJ
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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HOGER AANTAL DRAAIUREN GASCENTRALES IN PLAATS VAN 
DRAAIUREN BESTAANDE KOLENCENTRALES
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Brandstofsubstitutie

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 33,4
Eindgebruiker €/ton 70,5
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 22,8
Eindgebruiker mln € 48,0
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,7
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 1,0
NOx kt 0,2
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 13,6
Elektriciteit PJe -7,5
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 13,6
Biomassa PJ -3,9
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -15,3
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overige operationele kosten/baten mln €/a 18,9
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -9,2
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -14,8
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Korte omschrijving
De emissiefactor van aardgas is gunstiger dan die van kolen (56,1 om 94,7 kg/GJ). Tevens is het gemiddeld ren-
dement van gasgestookte centrales (STEG’s) hoger dan van kolencentrales (2020 gemiddeld: STEG’s: ca. 55%; 
kolen 41%; dit betreft zowel bestaande als nieuw geplaatst vermogen). Indien gascentrales een deel van de elek-
triciteitsproductie van kolencentrales overnemen, kan dat dus een forse reductie in de uitstoot van CO2 opleve-
ren.
Overige effecten (kwalitatief)
Minder inzet van kolen heeft ook een dalende SO2-emissie tot gevolgen kan daaraan gekoppeld ook financiële 
voordelen hebben (‘synergie’).
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Zonder extra beleid is er voor de sector geen stimulans zal zijn om deze maatregel te treffen, gelet op de extra 
kosten. Een belangrijke vraag is of deze extra kosten kunnen worden doorberekend aan (bepaalde groepen) 
eindverbruikers, of dat de sector door de overheid wordt gecompenseerd voor de extra kosten of mindere op-
brengsten. Relevant voor de instrumenteerbaarheid is dat bij deze optie relatief weinig actoren betrokken zijn, 
het gaat om kolencentrales die eigendom zijn van vier elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland (Electra-
bel Nederland, EPZ/Essent, E.On Benelux, Nuon). In te zetten instrumenten zijn:
- Convenant over energie efficiency.
- Convenant of regulering over een maximale CO2-emissie per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (per 
producent of per centrale).
- Subsidieregeling voor producenten ter compensatie voor extra kosten of verminderde opbrengst bij een be-
drijfseconomische minder rendabele bedrijfsvoering.
- Verhandelbare emissierechten (leidend tot een prijs voor CO2).

Samenhang met bestaand beleid
Voor 2008-2012 (2010) is er een samenhang met beleid in het kader van het Convenant Benchmarking Ener-
gie-efficiency, het Kolenconvenant en de CO2 en NOx-emissiehandel.

Maatschappelijk draagvlak
Milieu organisaties zullen een brandstof switch van kolen naar aardgas ondersteunen. Aardgas is schoner dan 
kolen.

Draagvlak bij doelgroep
Het draagvlak bij de sector zal laag zijn, indien zij niet financieel worden gecompenseerd voor extra kos-
ten/minder opbrengsten. Regulering en eisen beknotten de vrijheid van handelen en flexibiliteit in de be-
drijfsvoering en zal daarom niet in goede aarde vallen.

Barrières/randvoorwaarden
Geen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

Belangrijkste onzekerheden zijn:
- Bereidheid sector om bedrijfsvoering aan te passen.
- Brandstofprijzen, met name de verhouding tussen de kolen- en aardgasprijs.

Uitgebreid
Belangrijkste onzekerheden zijn:
- Mate waarin beleid een gewijzigde operationele bedrijfsvoering kan bewerkstelligen, gezien de geliberali-
seerde elektriciteitsmarkt waarbij de producenten zelf over hun brandstofinzet, bedrijfsvoering en investerin-
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gen beslissen op basis van bedrijfseconomische overwegingen.
- Brandstofprijzen aardgas, kolen en biomassa, die bepalend zijn voor de inzet van centrales op basis van 
marginale kosten.

Interactie/overlap met andere opties
-
Beschrijving intensiteiten en varianten
De aanname is dat gemiddeld de draaiuren van STEG’s met 1000 uur worden verhoogd.
Daarmee neemt de elektriciteitsproductie van gas toe met 14,4 PJ (2010 en 2020en van kolen dezelfde hoeveel-
heid afname).
Marktomvang optie
Toelichting

Genoemde vermogens en draaiuren betreffen de centrale elektriciteitsproductie.
2010 2020

Referentieraming bijna 4200 MWe kolenvermogen, 
draaiuren 7200,

ca. 4000 MWe gas-STEG vermogen,
draaiuren 6000

bijna 6200 MWe kolenvermogen, 
draaiuren 7280,

ca. 4000 MWe gas-STEG vermo-
gen,

draaiuren 5400
Intensiteit / Variant 1 STEG’s 7000 uur

kolencentrales 6240 uur
STEG’s 6400 uur

kolencentrales 6630 uur
Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
Aannames:
a. De hogere elektriciteitsproductie van gascentrales gaat ten koste van de elektriciteitsproductie van kolencen-
trales, waarbij de elektriciteitsproductie uit de meestook van biomassa op 12% (2010) of 20% (2020) blijft. De 
productie door biomassa meestook gaat dus ook omlaag (ca. 3 PJ in 2020).
b. De draaiuren van kolencentrales worden naar rato teruggeschroefd zodat aanname a geldig is.
c. Warmteproductie is onveranderd. De Amer-81/91, Gelderland-13en sinds 2004 ook de Maasvlakte centrales 
leveren ook warmte. Het is daarom misschien relatief minder aantrekkelijk om die centrales terug te schroeven in 
draaiuren, in vergelijking met puur elektriciteitsproductie. 
d. De uitsplitsing naar bestaand en nieuw kolen is gebaseerd op een aandeel van 2000/6173 voor nieuw kolen.
Op basis van a. en b. worden de draaiuren van kolencentrales ruim 6600 (2020) en ruim 6200 (2010) .
Toelichting opbouw kosten
Aanname is dat qua kosten alleen de brandstofgerelateerde kosten wijzigen. Aardgas is duurder dan kolen, maar 
de brandstofinzet is relatief minder omdat het rendement van gascentrales gemiddeld hoger ligt. Netto nemen de 
brandstofkosten toe.
B&O-kosten zijn geschat uit (vaste+variabele O&M)/TWh en productie. B&O-kosten bestaande gascentrales is 
ca. 9 €/MWh dus 9 mln €/TWh.
Er zijn geen investeringskosten met de optie gemoeid. Het betreft hier puur een andere bedrijfsvoering. De ove-
rige operationele kosten zijn verwaarloosbaar. Minder draaiuren voor kolencentrales zullen gemiddeld tot wat 
meer opstartkosten leiden (vaker starten/stoppen in plaats van doordraaien is voor kolencentrales ongunstiger 
dan voor STEG’s), maar wordt als verwaarloosbaar gezien ten opzichten van de energiegerelateerde kosten.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

De referentiesituatie is 162 PJ (2020) elektriciteitsproductie uit bijna 6200 MW kolencentrales en 78PJ 
(2020) elektriciteitsproductie uit ca. 4000 MW (centrale) STEG’s.
(2010: 108,2 PJe ; 4200 MWe kolen; 4000 MWe gas)
De emissiefactor van aardgas is gunstiger dan die van kolen (56,1 om 94,7 kg/GJ). 
Tevens is het gemiddeld rendement van gasgestookte centrales (STEG’s) hoger dan van kolencentrales (2020 
gemiddeld: STEG’s: ca. 55%; kolen 41%; dit betreft zowel bestaande als nieuw geplaatst vermogen). Indien 
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gascentrales een deel van de elektriciteitsproductie van kolencentrales overnemen, kan dat dus een forse re-
ductie in de uitstoot van CO2 opleveren.
Doordat de marginale kosten van kolencentrales een stuk lager zijn dan die van gasgestookte centrales (kolen 
zijn goedkoper dan aardgas), zijn de draaiuren van kolencentrales een stuk hoger (typisch basislastvermo-
gen). Voor GE is dat gemiddeld 7280 uren voor kolencentrales en gemiddeld 5400 uren voor STEG’s (2020).

Introductiejaar
Kan technisch gezien op zeer korte termijn worden gerealiseerd. Maatregelen om kosten nadelen voor sector 
te compenseren zijn ook op korte termijn te realiseren (binnen 2 jaar) indien de politieke wil aanwezig is en 
onder voorwaarde dat instrumenten niet in strijd zijn met EU-regelgeving.

Haalbaarheid
ZIE EERSTE TABEL, niet meer toelichting nodig.

Interactie / overlap
Er is een interactie met de opties: 
- Overschakelen kolencentrales op aardgas. Indien (een deel van) kolencentrales overschakelt, is deze ‘draai-
uren’ optie niet meer in beeld voor betreffende centrales.
- Verbeteren van het rendement via veranderen operationele inzet. Een hoger rendement van gascentrales kan 
namelijk ook al leiden tot meer draaiuren van gascentrales, ten koste van kolencentrales. Het potentieel van 
de ‘draaiuren’ optie neemt daarmee wellicht wat af.
- CO2-afvangopties (zowel bij bestaande als nieuwe centrales). Vanwege lagere rendementen (afvang kost 
energie) en hogere kosten hebben die opties mogelijk invloed op de inzet van centrales. Daarnaast hebben af-
vangpercentages invloed op de toegerekende reducties van CO2 als meerdere opties tegelijk en in een bepaal-
de verhouding worden toegepast.

Literatuurverwijzingen
Van Dril, A.W.M., H. Elzenga (2005). Referentieramingen Energie en Emissies 2005-2020, ECN/RIVM, Pet-

ten/Bilthoven, ECN-C-05-018, maart 2005.

Auteurs
Seebregts, A.J. (ECN)
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 25,0
Eindgebruiker €/ton 63,8
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 26,3
Eindgebruiker mln € 67,1
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 1,1
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 1,4
NOx kt 0,3
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 17,6
Elektriciteit PJe -9,8
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 17,6
Biomassa PJ -3,0
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -21,7
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a 24,5
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -8,6
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -30,6
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HOGER AANTAL DRAAIUREN GASCENTRALES IN PLAATS VAN 
DRAAIUREN NIEUWE KOLENCENTRALES
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Brandstofsubstitutie

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 7,7
Eindgebruiker €/ton 26,3
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 3,5
Eindgebruiker mln € 11,9
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,5
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,8
NOx kt 0,1
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 12,5
Elektriciteit PJe -6,9
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 12,5
Biomassa PJ -3,1
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -12,3
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overige operationele kosten/baten mln €/a 17,2
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -14,2
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -20,8
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Korte omschrijving
De emissiefactor van aardgas is gunstiger dan die van kolen (56,1 om 94,7 kg/GJ). Tevens is het gemiddeld ren-
dement van gasgestookte centrales (STEG’s) hoger dan van kolencentrales (2020 gemiddeld: STEG’s: ca. 55%; 
kolen 41%; dit betreft zowel bestaande als nieuw geplaatst vermogen). Indien gascentrales een deel van de elek-
triciteitsproductie van kolencentrales overnemen, kan dat dus een forse reductie in de uitstoot van CO2 opleve-
ren.
Overige effecten (kwalitatief)
Minder inzet van kolen heeft ook een dalende SO2-emissie tot gevolgen kan daaraan gekoppeld ook financiële 
voordelen hebben (‘synergie’).
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Zonder extra beleid is er voor de sector geen stimulans zal zijn om deze maatregel te treffen, gelet op de extra 
kosten. Een belangrijke vraag is of deze extra kosten kunnen worden doorberekend aan (bepaalde groepen) 
eindverbruikers, of dat de sector door de overheid wordt gecompenseerd voor de extra kosten of mindere op-
brengsten. Relevant voor de instrumenteerbaarheid is dat bij deze optie relatief weinig actoren betrokken zijn, 
het gaat om kolencentrales die eigendom zijn van vier elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland (Electra-
bel Nederland, EPZ/Essent, E.On Benelux, Nuon). In te zetten instrumenten zijn:
- Convenant over energie efficiency.
- Convenant of regulering over een maximale CO2-emissie per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (per 
producent of per centrale).
- Subsidieregeling voor producenten ter compensatie voor extra kosten of verminderde opbrengst bij een be-
drijfseconomische minder rendabele bedrijfsvoering.
- Verhandelbare emissierechten (leidend tot een prijs voor CO2).

Samenhang met bestaand beleid
Voor 2008-2012 (2010) is er een samenhang met beleid in het kader van het Convenant Benchmarking Ener-
gie-efficiency, het Kolenconvenant en de CO2 en NOx-emissiehandel.

Maatschappelijk draagvlak
Milieu organisaties zullen een brandstof switch van kolen naar aardgas ondersteunen. Aardgas is schoner dan 
kolen.

Draagvlak bij doelgroep
Het draagvlak bij de sector zal laag zijn, indien zij niet financieel worden gecompenseerd voor extra kos-
ten/minder opbrengsten. Regulering en eisen beknotten de vrijheid van handelen en flexibiliteit in de be-
drijfsvoering en zal daarom niet in goede aarde vallen.

Barrières/randvoorwaarden
Geen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

Belangrijkste onzekerheden zijn:
- Bereidheid sector om bedrijfsvoering aan te passen.
- Brandstofprijzen, met name de verhouding tussen de kolen- en aardgasprijs.

Uitgebreid
Belangrijkste onzekerheden zijn:
- Mate waarin beleid een gewijzigde operationele bedrijfsvoering kan bewerkstelligen, gezien de geliberali-
seerde elektriciteitsmarkt waarbij de producenten zelf over hun brandstofinzet, bedrijfsvoering en investerin-
gen beslissen op basis van bedrijfseconomische overwegingen.
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- Brandstofprijzen aardgas, kolen en biomassa, die bepalend zijn voor de inzet van centrales op basis van 
marginale kosten.

Interactie/overlap met andere opties
-
Beschrijving intensiteiten en varianten
De aanname is dat gemiddeld de draaiuren van STEG’s met 1000 uur worden verhoogd.
Daarmee neemt de elektriciteitsproductie van gas toe met 14,4 PJ (2010 en 2020en van kolen dezelfde hoeveel-
heid afname).
Marktomvang optie
Toelichting

Genoemde vermogens en draaiuren betreffen de centrale elektriciteitsproductie.
2010 2020

Referentieraming bijna 4200 MWe kolenvermogen, 
draaiuren 7200,

ca. 4000 MWe gas-STEG vermogen,
draaiuren 6000

bijna 6200 MWe kolenvermogen, 
draaiuren 7280,

ca. 4000 MWe gas-STEG vermo-
gen,

draaiuren 5400
Intensiteit / Variant 1 STEG’s 7000 uur

kolencentrales 6240 uur
STEG’s 6400 uur

kolencentrales 6630 uur
Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
Aannames:
a. De hogere elektriciteitsproductie van gascentrales gaat ten koste van de elektriciteitsproductie van kolencen-
trales, waarbij de elektriciteitsproductie uit de meestook van biomassa op 12% (2010) of 20% (2020) blijft. De 
productie door biomassa meestook gaat dus ook omlaag (ca. 3 PJ in 2020).
b. De draaiuren van kolencentrales worden naar rato teruggeschroefd zodat aanname a geldig is.
c. De uitsplitsing naar bestaand en nieuw kolen is gebaseerd op een aandeel van 2000/6173 voor nieuw kolen.
Op basis van a. en b. worden de draaiuren van kolencentrales ruim 6600 (2020) en ruim 6200 (2010).
Toelichting opbouw kosten
Aanname is dat qua kosten alleen de brandstofgerelateerde kosten wijzigen. Aardgas is duurder dan kolen, maar 
de brandstofinzet is relatief minder omdat het rendement van gascentrales gemiddeld hoger ligt. Netto nemen de 
brandstofkosten toe.
B&O-kosten zijn geschat uit (vaste+variabele O&M)/TWh en productie. B&O-kosten bestaande gascentrales is 
ca. 9 €/MWh dus 9 mln €/TWh.
Er zijn geen investeringskosten met de optie gemoeid. Het betreft hier puur een andere bedrijfsvoering. De ove-
rige operationele kosten zijn verwaarloosbaar. Minder draaiuren voor kolencentrales zullen gemiddeld tot wat 
meer opstartkosten leiden (vaker starten/stoppen in plaats van doordraaien is voor kolencentrales ongunstiger 
dan voor STEG’s), maar wordt als verwaarloosbaar gezien ten opzichten van de energiegerelateerde kosten.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

De referentiesituatie is 162 PJ (2020) elektriciteitsproductie uit bijna 6200 MW kolencentrales en 78PJ 
(2020) elektriciteitsproductie uit ca. 4000 MW (centrale) STEG’s.
(2010: 108,2 PJe ; 4200 MWe kolen; 4000 MWe gas)
De emissiefactor van aardgas is gunstiger dan die van kolen (56,1 om 94,7 kg/GJ). 
Tevens is het gemiddeld rendement van gasgestookte centrales (STEG’s) hoger dan van kolencentrales (2020 
gemiddeld: STEG’s: ca. 55%; kolen 41%; dit betreft zowel bestaande als nieuw geplaatst vermogen). Indien 
gascentrales een deel van de elektriciteitsproductie van kolencentrales overnemen, kan dat dus een forse re-
ductie in de uitstoot van CO2 opleveren.
Doordat de marginale kosten van kolencentrales een stuk lager zijn dan die van gasgestookte centrales (kolen 
zijn goedkoper dan aardgas), zijn de draaiuren van kolencentrales een stuk hoger (typisch basislastvermo-
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gen). Voor GE is dat gemiddeld 7280 uren voor kolencentrales en gemiddeld 5400 uren voor STEG’s (2020).
Introductiejaar

Kan technisch gezien op zeer korte termijn worden gerealiseerd. Maatregelen om kosten nadelen voor sector 
te compenseren zijn ook op korte termijn te realiseren (binnen 2 jaar) indien de politieke wil aanwezig is en 
onder voorwaarde dat instrumenten niet in strijd zijn met EU-regelgeving.

Haalbaarheid
ZIE EERSTE TABEL, niet meer toelichting nodig.

Interactie / overlap
Er is een interactie met de opties:
- Overschakelen kolencentrales op aardgas. Indien (een deel van) kolencentrales overschakelt, is deze ‘draai-
uren’ optie niet meer in beeld voor betreffende centrales.
- Verbeteren van het rendement via veranderen operationele inzet. Een hoger rendement van gascentrales kan 
namelijk ook al leiden tot meer draaiuren van gascentrales, ten koste van kolencentrales. Het potentieel van 
de ‘draaiuren’ optie neemt daarmee wellicht wat af.
- CO2-afvangopties (zowel bij bestaande als nieuwe centrales). Vanwege lagere rendementen (afvang kost 
energie) en hogere kosten hebben die opties mogelijk invloed op de inzet van centrales. Daarnaast hebben af-
vangpercentages invloed op de toegerekende reducties van CO2 als meerdere opties tegelijk en in een bepaal-
de verhouding worden toegepast.

Literatuurverwijzingen
Van Dril, A.W.M., H. Elzenga (2005). Referentieramingen Energie en Emissies 2005-2020, ECN/RIVM, Pet-

ten/Bilthoven, ECN-C-05-018, maart 2005.

Auteurs
Seebregts, A.J. (ECN)
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton -53,8
Eindgebruiker €/ton 1,3
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € -27,3
Eindgebruiker mln € 0,7
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,5
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,7
NOx kt 0,1
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 8,4
Elektriciteit PJe -4,7
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 8,4
Biomassa PJ -1,4
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -10,4
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a 11,7
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 39,0
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 11,0
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KOLENCENTRALES OVERSCHAKELEN NAAR AARDGAS
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Brandstofsubstitutie

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 72,0
Eindgebruiker €/ton 159
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 329
Eindgebruiker mln € 725
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 4,6
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 12,3
NOx kt 0,0
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,4
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 236
Elektriciteit PJe -93,3
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 236
Biomassa PJ -47,9
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -190
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overige operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -393
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -548
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Korte omschrijving
Bij het merendeel van de bestaande kolencentrales in Nederland is het technisch mogelijk de kolen als brandstof 
te vervangen door aardgas. De emissiefactor van kolen is een factor 1,69 (94,7/56,1) ongunstiger dan aardgas. In 
1997 heeft de Minister van Economische Zaken in een brief aan de Kamer de consequenties van deze optie be-
schreven (EZ, 1997). De optie is ook beschreven in het vorige Optiedocument (ECN, RIVM, 1998). Het be-
staande Kolenconvenant biedt al een mogelijkheid voor omschakeling naar aardgas als alternatief voor bij- en 
meestook van biomassa.
Overige effecten (kwalitatief)
Overschakeling van kolen naar aardgas heeft dalende SO2, NOx en fijn stof emissies tot gevolgen kan daaraan 
gekoppeld ook financiële voordelen hebben (‘synergie’). In de rekenmodule van het Optiedocument wordt dit 
verwerkt via de standaard emissiecoëfficiënten die op de brandstoffen staan. Overschakeling op aardgas leidt 
ertoe, dat aardgas met een relatief laag rendement wordt omgezet in elektriciteit en daarmee tot een minder effi-
ciënte benutting van aardgas.
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Zonder extra beleid is er voor de sector geen stimulans zal zijn om deze maatregel te treffen, gelet op de kos-
ten. Een belangrijke vraag is of deze extra kosten kunnen worden doorberekend aan (bepaalde groepen) eind-
verbruikers, of dat de sector door de overheid wordt gecompenseerd voor de extra kosten. Relevant voor de 
instrumenteerbaarheid is dat bij deze optie relatief weinig actoren betrokken zijn, het gaat om centrales die 
eigendom zijn van vier elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland (Electrabel Nederland, EPZ/Essent, 
E.On Benelux, Nuon). In te zetten instrumenten zijn:
- Convenant over energie efficiency.
- Convenant of regulering over een maximale CO2-emissie per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (per 
producent of per centrale).
- Subsidieregeling voor producenten ter compensatie voor extra kosten of verminderde opbrengst bij een be-
drijfseconomische minder rendabele bedrijfsvoering.
- Verhandelbare emissierechten (leidend tot een prijs voor CO2).

Samenhang met bestaand beleid
Het bestaande Kolenconvenant biedt al een mogelijkheid voor omschakeling naar aardgas als alternatief voor 
bij- en meestook van biomassa. 
Indien de sector financieel wordt gecompenseerd, zijn er mogelijk problemen met Europese regelgeving.

Maatschappelijk draagvlak
Het imago van aardgas is ‘schoner’ dan van kolen. Maatschappelijk draagvlak lijkt op dat punt geen pro-
bleem. Echter, doorrekening van de kosten aan de eindverbruikers kan negatief uitpakken t.a.v. draagvlak.

Draagvlak bij doelgroep
Het draagvlak bij de sector zal laag zijn, indien zij niet financieel worden gecompenseerd. Ten aanzien van 
brandstofdiversificatie beperkt het op termijn de mogelijkheden van de sector, zowel ten aanzien van de aan-
voer als ten aanzien van het zich indekken voor brandstofprijsfluctuaties.

Barrières/randvoorwaarden
Geen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

Belangrijkste onzekerheid is de bereidheid van de sector om over te schakelen.
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Uitgebreid
Belangrijkste onzekerheden zijn:
- Mate waarin beleid overschakeling kan bewerkstelligen, gezien de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt 
waarbij de producenten zelf over hun brandstofinzet, bedrijfsvoering en investeringen beslissen op basis van 
bedrijfseconomische overwegingen.
- Brandstofprijzen (kolen versus aardgas).
- Draaiuren kolencentrales

Interactie/overlap met andere opties
-
Beschrijving intensiteiten en varianten
Het biomassa meestook percentage is 12% in 2010 en 20% in 2020. 
Aanname is dat overschakeling op aardgas ten koste gaat van biomassa meestook met uitzondering van Bugge-
num-7 (KV-STEG)en dat overschakeling geen effect heeft op draaiuren. Dat laatste betekent dat de extra brand-
stofkosten worden gecompenseerd door bijv. subsidies. 
Mogelijke varianten: alle kolencentrales met minder draaiuren (d.w.z. reductie na overschakeling en dus extra 
(andere) gascentrales laten draaien).
Marktomvang optie
Toelichting

Aannames:
- Voor Buggenum (KV-STEG, 250 MW) blijft biomassa meestook gehandhaafd. 
- Voor de in aanmerking komende poederkoolcentrales (ruim 3300 MW) vervalt de biomassa meestook (in 
2010 bijna 400 MW; in 2020 ruim 660 MW).
- Geen effect op draaiuren na overschakeling (2020: 7280 vollasturen; 2010: 7200 vollasturen).

2010 2020
Referentieraming max. ruim 3600 bestaande kolencen-

trales direct overschakelbaar
max. ruim 3600 bestaande kolen-
centrales direct overschakelbaar

Intensiteit / Variant 1 alles overschakelen alles overschakelen
Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
Vanwege de hogere meestook in 2020, is de koleninzet minder dan in 2010en daarmee de gereduceerde PJ kolen 
minder dan in 2010.
Netto geproduceerde elektriciteit blijft gelijk.
Toelichting opbouw kosten
Het grootste deel van de kosten van het omschakelen van kolen op aardgas bestaat uit het verschil in brandstof-
prijs tussen kolen en aardgas. Deze brandstofprijzen kunnen variëren in de tijd. 
Bij de kostenberekening is dus geen rekening gehouden met een veranderde optimalisatie van de elektriciteits-
productie in termen van bedrijfstijd (bijv. minder draaiuren), met andere (verminderde) bedienings- en onder-
houdskosten, verminderde opbrengst kolenreststoffen, werkgelegenheidseffecten, etc. Het valt echter niet te 
verwachten, dat die aspecten een substantieel effect hebben op de kosten.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Deze optie komt in plaats van 93,6 PJ (26,0 TWh) elektriciteitsproductie uit kolenvermogen (2020). Dit komt 
overeen met bijna 3600 MWe aan bestaande kolencentrales, met gemiddeld 7280 draaiuren.
(2010: 92,6 PJ, 25,7 TWh, 7200 draaiuren).
Bij het merendeel van de bestaande kolencentrales in Nederland is het technisch mogelijk de kolen als brand-
stof te vervangen door aardgas. De emissiefactor van kolen is een factor 94,7/56,1 ongunstiger.
In 1997 heeft de Minister van Economische Zaken in een brief aan de Kamer de consequenties van deze optie 
beschreven (EZ, 1997). De optie is ook beschreven in het vorige Optiedocument (ECN, RIVM, 1998).
In het Kolenconvenant (II, artikel 3) is het inzetten van aardgas als mogelijk alternatieve reductiemaatregel 
voor de inzet van biomassa genoemd.
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Er zijn momenteel 8 kolencentrales in bedrijf, met in totaal bijna 4200 MWe vermogen. De Gelderland-13 
centrale (602 MWe, Electrabel) kan niet direct overgeschakeld worden naar aardgas. De levensduur van die 
centrale (uit 1982) is onlangs verlengd tot 2018. Dus ca. 3600 MWe van het bestaande kolenvermogen komt 
in aanmerking voor overschakeling (2010 en 2020). In het GE-scenario is verondersteld dat de Amer-81 cen-
trale (645 MWe, in bedrijf 1981) in 2020 nog in bedrijf is. In het Kolenconvenant is met de sector afgespro-
ken hoe voor de periode 2008-2012 een CO2-reductie tot stand kan en moet komen. Een belangrijk deel daar-
van is de inzet van biomassa. Het Kolenconvenant noemt 475 MWe van 3875 MWe op basis van 7500 draai-
uren (exclusief Willem-Alexander centrale, Buggenum, 250 MWe). Dat deel hoeft dus niet overgeschakeld 
op aardgas.

Introductiejaar
Kan op korte termijn worden gerealiseerd. Vóór beide zichtjaren 2010 en 2020.

Haalbaarheid
Zie eerdere kopje Haalbaarheid.

Interactie / overlap
Het vervangen van kolen door aardgas kan bij enkele centrales mogelijk consequenties hebben dat de 
meestook van biomassa niet meer mogelijk is. In dat geval wordt biomassa vervangen door aardgas en neemt 
de CO2-reductie door meestook van biomassa daarvan af. Verondersteld is dat alleen bij de KV-STEG Bug-
genum biomassa meestook mogelijk blijft.
Andere opties met interactie/overlap:
- CO2-afvang bestaande kolencentrales.
- Hoger aantal draaiuren gascentrales ten koste van draaiuren kolencentrales.

Literatuurverwijzingen
ECN, RIVM (1998). Optiedocument voor emissiereductie van broeikasgassen - Inventarisatie in het kader van de 

Uitvoeringsnota Klimaatbeleid, ECN/RIVM-98, Petten/Bilthoven, oktober 1998.

EZ (1997). Reductie CO2-emissies, Brief van de minister van Economische Zaken aan Tweede Kamer, 18 april 
1997, Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, nr. 3

Van Dril, A.W.M., H. Elzenga (2005). Referentieramingen Energie en Emissies 2005-2020, ECN/RIVM, Pet-
ten/Bilthoven, ECN-C-05-018, maart 2005.

Auteurs
Seebregts, A.J. (ECN)
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 39,3
Eindgebruiker €/ton 120
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 247
Eindgebruiker mln € 757
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 6,3
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 13,4
NOx kt 0,0
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,4
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 234
Elektriciteit PJe -93,3
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 234
Biomassa PJ -28,4
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -207
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a -312
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a -643
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NIEUWE KOLENCENTRALES MET HOGER RENDEMENT
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Rendement opwekking

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 134 74,8
Eindgebruiker €/ton 341 148
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 95,7 163
Eindgebruiker mln € 243 322
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,7 2,2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,5 1,5
NOx kt 0,4 1,2
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,1 0,1
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ 21,3 17,4
Elektriciteit PJe -52,2 -52,2
Kolen PJ 85,2 69,6
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ -1,9 -5,8
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -7,6 -23,2
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 2480 2880
Investering elektro/mechanisch mln € 620 720
Overige operationele kosten/baten mln €/a 94,0 170
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 22,7 69,2
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 28,1 85,8
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Korte omschrijving
In de Referentieraming wordt in het GE-scenario in de periode kort voor 2020 2000 MW aan nieuwe poeder-
koolcentrales geplaatst. Indien in plaats daarvan kolencentrales met een hoger rendement zouden worden ge-
plaatst, kan dit emissiereductie opleveren. Als varianten voor een poederkoolcentrale worden beschouwd: (1) een 
‘gewone’ KV-STEG en (2) een KV-STEG SOFC.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Zonder extra beleid is er voor de sector geen stimulans zal zijn om deze maatregel te treffen, gelet op de kos-
ten. Een belangrijke vraag is of deze extra kosten kunnen worden doorberekend aan (bepaalde groepen) eind-
verbruikers, of dat de sector door de overheid wordt gecompenseerd voor de extra kosten. Relevant voor de 
instrumenteerbaarheid is dat bij deze optie relatief weinig actoren betrokken zijn, het gaat om centrales die 
eigendom zijn van vier elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland (Electrabel Nederland, EPZ/Essent, 
E.On Benelux, Nuon). In te zetten instrumenten zijn:
- Convenant over energie efficiency.
- Convenant of regulering over een maximale CO2-emissie per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (per 
producent of per centrale).
- Subsidieregeling voor producenten ter compensatie voor extra kosten of verminderde opbrengst bij een be-
drijfseconomische minder rendabele bedrijfsvoering.
- Verhandelbare emissierechten (leidend tot een prijs voor CO2).

Samenhang met bestaand beleid
CO2-emissiehandel

Maatschappelijk draagvlak
Het imago van efficiënter opwekkingsvermogen is op zich een pre. Maatschappelijk draagvlak lijkt op dat 
punt geen probleem. Echter, doorrekening van de extra kosten of subsidies via bijvoorbeeld energiebelasting 
aan de eindverbruikers, kan negatief uitpakken ten aanzien van het draagvlak.

Draagvlak bij doelgroep
Het draagvlak bij de sector zal laag zijn, indien zij niet voldoende financieel worden gecompenseerd voor 
met name de hogere investeringskosten van de genoemde typen. De geprojecteerde ontwikkeling van de 
brandstofprijzen, met name de verhouding tussen de aardgas- en kolenprijs en de CO2-prijs is mede de reden 
dat in het GE-scenario na 2015 wordt gekozen om weer te investeren in nieuwe kolencentrales. Dat biedt 
voordelen ten aanzien van brandstofdiversificatie en het zich indekken voor brandstofprijsfluctuaties.

Barrières/randvoorwaarden
Geen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

- Bereidheid sector om te investeren in duurder kolenvermogen in plaats van ‘gewone’ poederkoolcentrales.
- Kosten en rendementen van toekomstige (typen van) centrales, met name voor geavanceerde ontwerpen.

Uitgebreid
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen

Interactie/overlap met andere opties
De optie heeft verder mogelijk invloed op het potentieel van de opties:
- Nieuwe kerncentrale in plaats van een kolencentrale.
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- Nieuwe kolencentrale of gascentrale met CO2-afvang.
- Nieuwe gascentrales in plaats van nieuwe kolencentrales.
- Vervroegde vervanging van centrales met laag rendement
Deze opties hebben het karakter van: of de een, of de andere optie, dat wil zeggen niet gelijktijdig qua maximaal 
potentieel van de opties.
De emissiereductie van deze optie verandert indien ook de volgende opties zijn getroffen:
- Opties die met biomassa meestook te maken hebben.
Beschrijving intensiteiten en varianten
In het GE-scenario in de periode kort voor 2020 2000 MWe aan nieuwe poederkoolcentrales geplaatst.
Eerste aanname is dat in plaats van dit nieuwe vermogen er 2000 MWe wordt geplaatst als KV-STEG. Daarbij 
worden twee varianten geschetst, een ‘gewone’ KV-STEG en een KV-STEG SOFC. Bij de laatste optie wordt 
een SOFC gekoppeld aan een KV-STEG, hetgeen tot nog hogere rendementen kan leiden.
In theorie kunnen deze typen nieuwe kolencentrales ook als vervanging van bestaand productievermogen dienen. 
Iets dergelijks past dan eerder onder de optie ‘Vervroegde vervanging centrales met laag rendement’.
Marktomvang optie
Toelichting

-
2010 2020

Referentieraming Geen nieuwe kolencentrales 2000 MWe nieuw kolenvermogen 
(poederkool)

Intensiteit / Variant 1 2000 MWe ‘gewone’ KV-STEG
Intensiteit / Variant 2 2000 MWe KV-STEG met SOFC
Intensiteit / Variant 3 1
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
Aanname is dat draaiuren gelijk zijn aan draaiuren van een nieuwe poederkoolcentrales (7250 uren) met een ren-
dement van 45%.
Deze gegevens zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als in de Referentieraming (Van Dril en Elzenga, 
2005).
In kolencentrales is tevens meestook van biomassa verondersteld (20%), dus ook die effecten dienen te worden 
verrekend.
Toelichting opbouw kosten
De rendementsverschillen en kostenverschillen tussen een poederkool en een KV-STEG zijn grotendeels geba-
seerd op (Van Dril en Elzenga, 2005) en (Menkveld, 2004). 
KV-STEG: investeringskosten per kW zijn 1550 €, 400 € hoger dan een poederkool, rendement is 4% hoger 
(49%), B&O-kosten zijn vast 1 €/kW.jaar hoger, variabele B&O-kosten zijn 2 €/MWh hoger.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

De referentiesituatie is 52,2 PJ (2020) elektriciteitsproductie uit nieuwe poederkool centrales met een rende-
ment van 45%. Dit komt overeen met 2000 MWe en 7250 draaiuren.
Als alternatieven worden een KV-STEG en een KV-STEG SOFC beschouwd. Een KV-STEG is een bewe-
zen technologie, terwijl een KV-STEG SOFC vooralsnog alleen op papier bestaat (Menkveld, 2004).

Introductiejaar
Ten aanzien van de variant 2, KV-STEG SOFC, is het introductie jaar sterk afhankelijk van de technische 
ontwikkeling en dus evt. ook van bepaalde R&D-support om tot een concept te komen dat grootschalig reali-
seerbaar is.
Variant 1, een ‘gewone’ KV-STEG, kan op een termijn van ca. 5 jaar worden gerealiseerd. Dergelijke instal-
laties zijn al gebouwd en operationeel.

Haalbaarheid
-

Interactie / overlap
Zie eerste, korte tabel. Niets aan toe te voegen
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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VERBETEREN RENDEMENT VIA VERANDEREN OPERATIONELE 
INZET
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Rendement opwekking

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 54,9
Eindgebruiker €/ton 33,0
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 14,5
Eindgebruiker mln € 8,7
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,3
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,0
NOx kt 0,2
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -4,7
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -4,7
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overige operationele kosten/baten mln €/a 33,6
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 19,1
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 24,9
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Verbeteren rendement via veranderen operationele inzet

Korte omschrijving
Sinds de liberalisering van de elektriciteitsmarkt is er geen centraal geleide landelijke geoptimaliseerde planning 
voor de inzet van de centrales. Voorheen gebeurde dat door de Sep. Nu optimaliseert en plant iedere producent 
voor zichzelf. Dat beïnvloedt het totale rendement van de opwekkingen met name het rendement van sommige 
gascentrales, die veel meer op deellast lijken te draaien. Typische basislast centrales (kolen en kern) lijken niet 
anders te worden bedreven. In de Referentieraming is verondersteld dat de operationele rendementen van een 
aantal gascentrales wat lager zijn dan de ‘vroegere, meer nominale rendementen. Indien de rendementen hoger 
zouden liggen, bespaart dat de inzet van aardgas.
Overige effecten (kwalitatief)
Minder fossiel brandstofgebruik door verbeterd rendement, heeft ook een dalende SO2-emissie tot gevolgen kan 
daaraan gekoppeld ook financiële voordelen hebben (‘synergie’).
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Zonder extra beleid is er voor de sector geen stimulans zal zijn om deze maatregel te treffen, gelet op de extra 
kosten of mindere opbrengsten. Een belangrijke vraag is of deze extra kosten kunnen worden doorberekend 
aan (bepaalde groepen) eindverbruikers, of dat de sector door de overheid wordt gecompenseerd voor de ex-
tra kosten of mindere opbrengsten. Relevant voor de instrumenteerbaarheid is dat bij deze optie relatief wei-
nig actoren betrokken zijn, het gaat om centrales die eigendom zijn van vier elektriciteitsproductiebedrijven 
in Nederland (Electrabel Nederland, EPZ/Essent, E.On Benelux, Nuon). In te zetten instrumenten zijn:
- Convenant over energie efficiency.
- Convenant of regulering over een maximale CO2-emissie per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (per 
producent of per centrale).
- Subsidieregeling voor producenten ter compensatie voor extra kosten of verminderde opbrengst bij een be-
drijfseconomische minder rendabele bedrijfsvoering.
- Verhandelbare emissierechten (leidend tot een prijs voor CO2).

Samenhang met bestaand beleid
Voor 2008-2012 (2010) valt de optie onder het kader van het Convenant Benchmarking Energie-efficiency.

Maatschappelijk draagvlak
Milieu organisaties zullen het efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen ondersteunen.

Draagvlak bij doelgroep
Het draagvlak bij de sector zal laag zijn, indien zij niet financieel worden gecompenseerd voor extra kos-
ten/minder opbrengsten. Regulering en eisen ten aanzien van energie efficiency beknot de vrijheid van han-
delen en flexibiliteit in de bedrijfsvoering en zal daarom niet in goede aarde vallen.

Barrières/randvoorwaarden
Geen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

Belangrijkste onzekerheden zijn:
- Bereidheid sector om bedrijfsvoering aan te passen en om rendementsverbetering te bewerkstelligen.
- Effect op inzet (bedrijfstijd) centrales
- Effect op opbrengst uit elektriciteitsproductie bij een andere bedrijfsvoering (hoeveel minder).

Uitgebreid
Belangrijkste onzekerheden zijn:
- Mate waarin beleid een gewijzigde operationele bedrijfsvoering kan bewerkstelligen, gezien de geliberali-
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seerde elektriciteitsmarkt waarbij de producenten zelf over hun brandstofinzet, bedrijfsvoering en investerin-
gen beslissen op basis van bedrijfseconomische overwegingen.
- De grootte van de mindere opbrengsten door de andere wijze van bedrijfsvoering.
- Draaiuren gascentrales bij hoger rendement.
- Brandstofprijs aardgas

Interactie/overlap met andere opties
-
Beschrijving intensiteiten en varianten
Voor 2008-2012 (2010) valt de optie onder het kader van het Convenant Benchmarking Energie-efficiency.
Voor 2010 is de aanname dat er gemiddeld 1% rendementsverbetering mogelijk is, voor 2020 gemiddeld 2% 
(Alleen gascentrales).
Marktomvang optie
Toelichting

-
2010 2020

Referentieraming 131 PJe aardgas productie, gem. ren-
dement 50%

121 PJe aardgas productie, gem. 
rendement 50%

Intensiteit / Variant 1 1% verbetering elektr. rendement 1% verbetering elektr. rendement
Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
Aannames:
- Bedrijfstijden worden niet beïnvloed (zowel aardgas en kolen).
- 1% verbetering rendement in 2010; 1% verbetering in 2020.
- Thermische rendementen en warmteproductie onveranderd.
T.a.v. bedrijfstijd zijn er twee tegengestelde effecten: gascentrales zullen qua bedrijfstijd enerzijds meer willen 
draaien bij een gunstiger rendement (en als gevolg meer elektriciteit produceren). Echter, de opbrengsten uit 
elektriciteit zijn anderzijds mogelijk lager (er wordt niet zonder reden meer op deellast gedraaid dan vroeger). 
Het netto effect is lastig in te schatten en daarom netto op nul gesteld.
Toelichting opbouw kosten
De kosten bestaan uit minder opbrengst uit elektriciteitsproductie doordat centrales op energetisch optimaler 
vermogen draaien, maar tegen minder gunstige bedrijfseconomische condities (netto 1 €/MWh minder opbrengst 
t.o.v. oorspronkelijke operationele inzet).
De baten bestaan uit besparing omdat er minder aardgas nodig is voor dezelfde hoeveelheid elektriciteitsproduc-
tie.
Er zijn geen investeringskosten met de rendementsverbetering gemoeid. Het betreft hier puur een andere be-
drijfsvoering.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Deze optie omvat 131 PJe (2010) en 121 PJe (2020) elektriciteitsproductie uit bestaande gascentrales.
De referentietechnologie omvat dezelfde hoeveelheid elektriciteitsproductie uit hetzelfde vermogen gascen-
trales.
De elektriciteitsmarkt is sinds 1998 geliberaliseerd. Voor de liberalisering was de economische optimalisatie 
vooral gericht op efficiënt brandstofgebruik, dat wil zeggen een operationele economische efficiëntie. Sinds 
de liberalisering gaan de producenten zowel bij investeringen als bij de inzet van de centrales uit van een 
economische optimalisatie. Het is gebleken dat bestaande centrales en eenheden anders en meer flexibel wor-
den bedreven en dat de vroegere nominale en ‘optimalere’ energierendementen soms niet meer worden ge-
haald. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het meer flexibel reageren op de marktprijs van elektriciteit.
Gemiddeld lijkt het elektrisch rendement in de periode 2000-2002 voor gascentrales zo’n 1 tot 2% minder te 
zijn dan in de periode daarvoor (Seebregts & Volkers, 2005; Menkveld et al., 2005).
Indien de rendementen hoger zouden liggen, bespaart dat de inzet van aardgas.
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Introductiejaar
Kan technisch op korte termijn worden gerealiseerd. Qua beleidsvoorbereiding e.d. wordt geschat dat het 2 
jaar nodig heeft.

Haalbaarheid
Zie eerdere kopje Haalbaarheid, niet meer toelichting nodig.

Interactie / overlap
Het verhogen van het rendement van met name gascentrales, onder aanname van gelijkblijvende of zelfs gro-
tere bedrijfstijd, kan leiden tot minder behoefte aan nieuw vermogen. Dus er is een mogelijke interactie met 
alle opties die nieuw vermogen betreffen.
Er is ook een interactie met de optie: Hoger aantal draaiuren gascentrales ten koste van draaiuren kolencen-
trales. Een hoger rendement kan namelijk ook al leiden tot meer draaiuren van gascentrales ten koste van ko-
lencentrales.

Literatuurverwijzingen
Van Dril, A.W.M., H. Elzenga (2005). Referentieramingen Energie en Emissies 2005-2020, ECN/RIVM, Petten, 

Bilthoven, ECN-C--05-018, maart 2005.

Menkveld et al. (2005). Het onbenut rendabel potentieel voor energiebesparing, ECN-C-05-062, ECN, Petten 
(hoofdstuk 8).

Seebregts, A.J. , C. Volkers (2005). Monitoring Nederlandse elektriciteitscentrales 2000-2004, ECN-C-05-090, 
ECN, Petten.
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Seebregts, A.J. (ECN)
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 65,3
Eindgebruiker €/ton 32,7
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 18,7
Eindgebruiker mln € 9,4
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,3
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,0
NOx kt 0,2
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -5,1
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -5,1
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a 36,4
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 17,7
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 27,0
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VERGISTING
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Hernieuwbaar elektriciteit

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4

Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4

Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overige operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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Vergisting

Korte omschrijving
Bij de vergistingsopties gaat het in alle gevallen om het valoriseren van een product of reststroom, waar nauwe-
lijks alternatieve toepassingen voor zijn. Het is in geen van de gevallen een primair proces, maar altijd een afge-
leide activiteit, die dient om reststromen voor of na te bewerken, waardoor de eigenschappen ervan gunstiger 
worden en er bovendien een brandbaar gas (methaanrijk biogas) opgewekt wordt, waarmee warmte of elektrici-
teit opgewekt kan worden. Omdat de hoeveelheden vrijkomend biogas waar het om gaat in de meeste gevallen 
niet erg groot zijn, is er in de meeste gevallen alleen sprake van inzet voor eigen gebruik. De belangrijkste ver-
gistingopties die momenteel op wat grotere schaal in Nederland worden toegepast voor de productie van elektri-
citeit zijn in te delen in twee categorieën, namelijk het nuttig gebruik van stortgas en de vergisting van de organi-
sche fracties uit RWZI’s en AWZI’s. Daarnaast vindt er op zeer beperkte schaal nog vergisting van GFT en (co-
)vergisting van mest plaats. Voor het Optiedocument wordt aangenomen dat geen van de vergistingstechnieken 
verder gestimuleerd kan worden; de potentiëlen zijn nauw verbonden met de ontwikkeling andere factoren, zoals 
bevolkingsgroei en afvalbeleid wat het maken van aannames bemoeilijkt.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

De verwerking van de afvalstromen is aan strenge regelgeving gebonden. Voor vuilstortplaatsen, waar door 
rottingsprocessen methaan wordt geëmitteerd, geldt de verplichting om dit stortgas te winnen en af te fakke-
len, omdat het gas sterk bij draagt aan het broeikaseffect. Voor RWZI’s en AWZI’s geldt geen verplichting of 
verbod, maar is het van praktisch belang om de hoeveelheid slib, en daarmee de verwerkingskosten, te beper-
ken door het slib te vergisten. Het daarbij geproduceerde biogas kan nuttig ingezet worden. Ook de vergisting 
van GFT en mest wordt meestal gedaan om de reststroom op te waarderen. 
In de regelgeving over de REB-vrijstelling (36i) is vastgesteld dat stortgasinstallaties en slibvergistingsinstal-
laties niet in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de MEP-regeling, omdat de kosten gemoeid met 
het onttrekken en verwerken van het biogas worden verrekend via de geldende tariefstructuur (i.e. storttarief 
en rioolaansluitrecht). De overige vergistingsinstallaties vallen onder de categorie ‘kleinschalige biomassa in-
stallaties’ en ontvangen daarmee een MEP-vergoeding van 6,8 ct/kWh in geval van de inzet van zuivere bio-
massa en 2,9 ct/kWh in geval van niet-zuivere biomassa. In al deze gevallen bedraagt de REB-vrijstelling 2,9 
ct/kWh.

Samenhang met bestaand beleid
-

Maatschappelijk draagvlak
Geurhinder bij RWZI’s en AWZI’s brengt overlast voor omwonenden, maar de oorzaak daarvan ligt niet in 
het opwekken van elektriciteit, maar eerder in het zuiveringssysteem zelf, met name de serie open bassins 
met diverse functies. Ook bij de vuilstort wordt de overlast veelal veroorzaakt door het primaire proces.

Draagvlak bij doelgroep
In Nederland zijn er naar schatting meer dan 200 vergistingsinstallaties in bedrijf bij RWZI’s en AWZI’s, 
waarbij doorgaans warmte- en elektriciteitsproductie plaatsvindt voor eigen gebruik. Slechts een klein deel 
van deze installaties is in beheer van energiebedrijven voor levering van elektriciteit aan het net. Ook bij 
stortplaatsen is het gebruikelijk om elektriciteit op te wekken. Vergisten van GFT-afval en mest gebeurt 
slechts op kleine schaal, en is in alle gevallen een secundair proces.

Barrières/randvoorwaarden
Het aantal stortplaatsen in exploitatie is de laatste tien jaar sterk gedaald, zodat na verloop van jaren ook de 
stortgasproductie zal teruglopen. Bovendien is er een trend (ingegeven door gescheiden afvalinzameling en 
het afvalstortverbod) waarbij de organische fractie in het afval afneemt. Eind 2001 waren er nog 32 stort-
plaatsen in exploitatie. Ondanks deze dalende tendens kan er nog vele jaren stortgas gewonnen worden uit 
bestaande stortplaatsen, mede ook gegeven de restcapaciteit en eventuele capaciteitsvergroting. 
Het aanbod van mest voor vergistinginstallaties is afhankelijk van de ontwikkelingen van de Nederlandse 
veestapel en de alternatieve toepassingmogelijkheden ervan, wat ook sterk afhankelijk is van de wetgeving 
omtrent verzuring en eutrofiëring.
De beschikbaarheid van GFT en slib uit waterzuiveringsinstallaties wordt wel redelijk constant ingeschat.
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Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

De ontwikkeling van de vergistingsopties zijn zeer afhankelijk van ontwikkelingen die buiten het energiebe-
leid liggen en de potentiëlen zijn bovendien niet heel indrukwekkend. De onzekerheden met betrekking tot de 
toekomstige ontwikkeling zijn dan ook zo groot, dat het kwantificeren ervan een lastige zaak is. Dat is de re-
den waarom voor deze optie geen varianten gedefinieerd worden.

Uitgebreid
-

Interactie/overlap met andere opties
Geen interactie.
Beschrijving intensiteiten en varianten
-
Marktomvang optie
Toelichting

In het GE-scenario is de energieproductie uit vergisting in het jaar 2020 lager dan die in het jaar 2010. Dat is 
voornamelijk omdat de productie van elektriciteit uit stortgas afneemt, omdat de vuilstorten geleidelijk uitge-
put raken. Tegelijkertijd neemt vooral de elektriciteitsproductie uit AWZI en RWZI toe. Warmteproductie 
blijft in bovenstaand overzicht buiten beschouwing.

2010 2020
Referentieraming 311 GWhe 263 GWhe
Intensiteit / Variant 1 - -
Intensiteit / Variant 2 - -
Intensiteit / Variant 3 - -
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
-
Toelichting opbouw kosten
-
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Zie korte beschrijving aan het begin.
Introductiejaar

-
Haalbaarheid

-
Interactie / overlap

-

Literatuurverwijzingen
Lange, T.J. de, E.J.W. van Sambeek (2003): Kosten duurzame elektriciteit - Vergistingsopties, ECN-C--03-

074/F, augustus 2003.

Senternovem 2004.
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4

Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4

Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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VERVROEGDE VERVANGING GASCENTRALES MET LAAG 
RENDEMENT
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Rendement opwekking

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 28,7
Eindgebruiker €/ton 61,9
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 12,5
Eindgebruiker mln € 26,9
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,4
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,0
NOx kt 0,3
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 41,1
Elektriciteit PJe -23,9
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -7,8
Elektriciteit PJe

Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 428
Investering elektro/mechanisch mln € 107
Overige operationele kosten/baten mln €/a 20,0
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 31,5
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 41,1
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Vervroegde vervanging gascentrales met laag rendement

Korte omschrijving
Centrales met een laag rendement dragen relatief meer bij aan de uitstoot van CO2. Indien deze centrales eerder 
worden vervangen door nieuwe centrales met een hoger rendement, kan dat CO2-uitstoot besparen.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Zonder extra beleid is er voor de sector geen stimulans zal zijn om deze maatregel te treffen, gelet op de kos-
ten. Een belangrijke vraag is of deze extra kosten kunnen worden doorberekend aan (bepaalde groepen) eind-
verbruikers, of dat de sector door de overheid wordt gecompenseerd voor de extra kosten. Relevant voor de 
instrumenteerbaarheid is dat bij deze optie relatief weinig actoren betrokken zijn, het gaat om centrales die 
eigendom zijn van vier elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland (Electrabel Nederland, EPZ/Essent, 
E.On Benelux, Nuon). In te zetten instrumenten zijn:
- Convenant over energie efficiency.
- Convenant of regulering over een maximale CO2-emissie per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (per 
producent of per centrale).
- Subsidieregeling voor producenten ter compensatie voor extra kosten of verminderde opbrengst bij een be-
drijfseconomische minder rendabele bedrijfsvoering.
- Verhandelbare emissierechten (leidend tot een prijs voor CO2).

Samenhang met bestaand beleid
Voor 2008-2012 (2010) valt de optie onder het kader van het Convenant Benchmarking Energie-efficiency.

Maatschappelijk draagvlak
Minder efficiënte centrales niet meer benutten leidt tot minder gebruik van brandstof en is dus netto schoner. 
Milieu organisaties zullen dit positief waarderen.
Consumentenorganisaties zullen niet positief zijn indien de extra kosten in tarieven voor eindverbruikers 
worden verwerkt.

Draagvlak bij doelgroep
Het draagvlak bij de sector zal laag zijn, indien zij niet voldoende financieel worden gecompenseerd.

Barrières/randvoorwaarden
Geen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

- Bereidheid sector om niet tot levensduurverlenging over te gaan.
- Brandstofprijzen en kosten verlenging versus nieuwbouw.

Uitgebreid
Zie eerste kop Onzekerheden, geen verdere uitwerking,

Interactie/overlap met andere opties
Deze optie is (deels) strijdig (d.w.z. voor een bepaalde eenheid/centrale kunnen de opties niet tegelijk worden 
uitgevoerd) met de opties:
- Verbetering rendement door wijzigen operationele inzet.
- Kolencentrales overschakelen op aardgas (qua overlap betreft het alleen de Amer-81 in dat geval).
Verder is er mogelijk overlap/interactie met opties die te maken hebben met biomassa meestook in gascentrales.
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Beschrijving intensiteiten en varianten
Indien centrales eerder worden vervangen, zijn er 2 varianten ten aanzien van vervangend vermogen:
1. De elektriciteitsproductie van eerder vervangen gascentrales wordt overgenomen door een nieuwe gas-STEG, 
met een rendement van 58% (Van Dril en Elzenga, 2005).
De omvang van het te vervangen gasvermogen met laag rendement is ruim 5200 MWe.
2. De elektriciteitsproductie van de eerder vervangen kolencentrales wordt overgenomen door nieuwe poeder-
koolcentrales, met een rendement van 45% (Van Dril en Elzenga, 2005).
Van de kolencentrales worden de twee oudste vervangen, in totaal 1250 MWe.
Marktomvang optie
Toelichting

-
2010 2020

Referentieraming ruim 5250 MWe gasvermogen met 
een relatief laag rendement (Combi 

en gas/olie)
en ca. 1250 MWe kolenvermogen 

(Amer-81 en Gelderland-13)
Intensiteit / Variant 1 E-productie door ruim 1100 MWe

nieuwe gas-STEG’s overgenomen 
(58% rendement)

Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
1. De inzet van nieuwe gas-STEG’s is hoger dan van de oude gascentrales. De oude gascentrales worden in GE 
vooral in (super)pieklast bedreven. 
De ruim 5250 MWe oud wordt door 1020 MWe nieuwe STEG vervangen, die ook als basislast draaien; de vol-
lasturen veranderen van bijna 1200 tot 6500. 
2. Verondersteld is dat de inzet van de kolencentrales niet verandert (was al hoog, nl. bijna 7300 vollasturen).
De 20% meestook (op vermogensbasis) wordt in de effecten ook verrekend. 
De belangrijkste niet CO2-emissie van dit type installaties is NOx. In principe biedt de vernieuwing de mogelijk-
heid om schonere installaties te plaatsen met een veel lagere NOx. Wijzigingen in NOx-emissie lopen echter via 
het NOx-handelssysteem en zijn direct gekoppeld aan het brandstofverbruik.
Toelichting opbouw kosten
Aannames over investeringskosten van nieuwe vermogen zijn conform (Van Dril en Elzenga, 2005). Voor een 
nieuwe poederkool is dat 1150 €/kW; voor een STEG is dat 525 €/kW.
De investeringskosten van levensduurverlenging worden geschat op 29 €/kW voor gas en 83 €/kW voor kolen. 
Dit is gebaseerd op recente informatie van (Electrabel, 2004). De kosten van 2300 MWe levensduurverlenging 
worden daarin geschat op 100 M€, ca. 50 voor de gascentrales (ca. 1700 MW) en ca. 50 voor de kolencentrale 
(600 MW).
Gebruikmakend van bovenstaande schattingen kunnen de meerkosten van nieuw vermogen versus levensduur-
verlenging worden bepaald.
De verschillen in overige operationele kosten/baten zijn verwaarloosbaar ten opzichte van de energiekosten.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

De referentiesituatie (2020) betreft 24 PJe elektriciteitsproductie uit bestaande gascentrales en 33 PJe elektri-
citeitsproductie uit oude kolencentrales met een relatief laag rendement.
Centrales met een laag rendement dragen relatief meer bij aan de uitstoot van CO2. Indien deze centrales eer-
der worden vervangen door nieuwe centrales met een hoger rendement, kan dat CO2-uitstoot sparen.
'Laag' wordt hier geïnterpreteerd als ruimschoots lager dan het gemiddeld rendement van gasstook (ca. 50%) 
of kolenstook (41%) in het jaar 2020. 
Dat levensduurverlenging voor producenten aantrekkelijk is, blijkt bijvoorbeeld uit de plannen van Electra-
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bel. Van vier aardgasgestookte en 1 kolengestookte centrales wordt de levensduur verlengd (Electrabel, 
2005). 
In het GE-scenario wordt de levensduur van bestaande centrales (bijna) altijd verlengd, gezien de groei in de 
elektriciteitsvraag en de onzekerheid in de markt, waardoor er enige terughoudendheid is ten aanzien van in-
vesteren in nieuw vermogen in vergelijking met levensduurverlenging. Ook onzekerheid over het toekomstig 
klimaatbeleid speelt daarbij een rol. 
De overige centrales zijn moderner en efficiënter en zullen pas (ver) na 2020 uit bedrijf worden genomen. 
Deze centrales komen niet in aanmerking om eerder uit bedrijf te worden genomen.
Opgemerkt zij dat de gascentrales met een relatief laag rendement en dus relatief hoge marginale kosten, ook 
een relatief laag aantal draaiuren hebben ten opzichte van gascentrales met een hoog rendement. Voor kolen-
centrales geldt dat in veel mindere mate.

Introductiejaar
Optie kan ruimschoots voldoende op tijd (voor 2020) worden uitgevoerd.

Haalbaarheid
Zie eerste kop Haalbaarheid, geen verdere uitwerking.

Interactie / overlap
Zie eerste kop Interactie/overlap, geen verdere uitwerking.

Literatuurverwijzingen
Van Dril, A.W.M., H. Elzenga (2005). Referentieramingen Energie en Emissies 2005-2020, ECN/RIVM, Petten, 

Bilthoven, ECN-C--05-018, maart 2005.

Electrabel (2005). http://www.electrabel.nl/content/kleinzakelijk/nieuwsbrief_editie_nl.asp E-mail nieuwsbrief 
E-ditie Kleinzakelijk, Uitgave 1, 2005.

Menkveld (ed.) (2004). Energietechnologieën in relatie tot transitiebeleid - Fact sheets, ECN-C--04-020), ECN, 
Petten.

Auteurs
Seebregts, A.J. (ECN)
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ
Elektriciteit PJe

Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ
Elektriciteit PJe

Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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VERVROEGDE VERVANGING KOLENCENTRALES MET LAAG 
RENDEMENT
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Rendement opwekking

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 149
Eindgebruiker €/ton 328
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 118
Eindgebruiker mln € 262
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,8
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,6
NOx kt 0,4
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ 14,6
Elektriciteit PJe -32,8
Kolen PJ 58,2
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ -2,2
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -8,5
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 1150
Investering elektro/mechanisch mln € 288
Overige operationele kosten/baten mln €/a 58,0
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 26,0
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 32,1
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Korte omschrijving
Centrales met een laag rendement dragen relatief meer bij aan de uitstoot van CO2. Indien deze centrales eerder 
worden vervangen door nieuwe centrales met een hoger rendement, kan dat CO2-uitstoot besparen.
Overige effecten (kwalitatief)
Minder fossiel brandstofgebruik door verbeterd rendement, heeft ook een dalende SO2-emissie tot gevolgen kan 
daaraan gekoppeld ook financiële voordelen hebben (‘synergie’).
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Zonder extra beleid is er voor de sector geen stimulans zal zijn om deze maatregel te treffen, gelet op de kos-
ten. Een belangrijke vraag is of deze extra kosten kunnen worden doorberekend aan (bepaalde groepen) eind-
verbruikers, of dat de sector door de overheid wordt gecompenseerd voor de extra kosten. Relevant voor de 
instrumenteerbaarheid is dat bij deze optie relatief weinig actoren betrokken zijn, het gaat om centrales die 
eigendom zijn van vier elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland (Electrabel Nederland, EPZ/Essent, 
E.On Benelux, Nuon). In te zetten instrumenten zijn:
- Convenant of regulering over een maximale CO2-emissie per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (per 
producent)
- Subsidieregeling voor producenten ter compensatie voor de extra kosten en voor een minder rendabele be-
drijfsvoering.
- Doorberekenen extra kosten via energiebelasting aan (bepaalde groepen) van eindverbruikers.
- Verhandelbare emissierechten (leidend tot een prijs voor CO2).
- Regulering dat kolencentrales dezelfde emissiefactor (/kWh) als gascentrales halen.

Samenhang met bestaand beleid
Voor 2008-2012 (2010) valt de optie onder het kader van het Convenant Benchmarking Energie-efficiency.

Maatschappelijk draagvlak
Minder efficiënte centrales niet meer benutten leidt tot minder gebruik van brandstof en is dus netto schoner. 
Milieu organisaties zullen dit positief waarderen.
Consumentenorganisaties zullen niet positief zijn indien de extra kosten in tarieven voor eindverbruikers 
worden verwerkt.

Draagvlak bij doelgroep
Het draagvlak bij de sector zal laag zijn, indien zij niet voldoende financieel worden gecompenseerd.

Barrières/randvoorwaarden
Geen.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

- Bereidheid sector om niet tot levensduurverlenging over te gaan.
- Brandstofprijzen en kosten verlenging versus nieuwbouw.

Uitgebreid
Zie eerste kop Onzekerheden, geen verdere uitwerking.

Interactie/overlap met andere opties
Deze optie is (deels) strijdig (d.w.z. voor een bepaalde eenheid/centrale kunnen de opties niet tegelijk worden 
uitgevoerd) met de opties:
- Verbetering rendement door wijzigen operationele inzet.
- Kolencentrales overschakelen op aardgas (qua overlap betreft het alleen de Amer-81 in dat geval).
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Verder is er mogelijk overlap/interactie met opties die te maken hebben met biomassa meestook.
Beschrijving intensiteiten en varianten
Indien centrales eerder worden vervangen, zijn er 2 varianten ten aanzien van vervangend vermogen:
1. De elektriciteitsproductie van eerder vervangen gascentrales wordt overgenomen door een nieuwe gas-STEG, 
met een rendement van 58% (Van Dril en Elzenga, 2005).
De omvang van het te vervangen gasvermogen met laag rendement is ruim 5200 MWe.
2. De elektriciteitsproductie van de eerder vervangen kolencentrales wordt overgenomen door nieuwe poeder-
koolcentrales, met een rendement van 45% (Van Dril en Elzenga, 2005).
Van de kolencentrales worden de twee oudste vervangen, in totaal 1250 MWe.
Marktomvang optie
Toelichting

-
2010 2020

Referentieraming ruim 5250 MWe gasvermogen met 
een relatief laag rendement (Combi 

en gas/olie)
en ca. 1250 MWe kolenvermogen 

(Amer-81 en Gelderland-13)
Intensiteit / Variant 1 E-productie door nieuwe poeder-

kool overgenomen (45% rende-
ment)

Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
1. De inzet van nieuwe gas-STEG’s is hoger dan van de oude gascentrales. De oude gascentrales worden in GE 
vooral in (super)pieklast bedreven. 
De ruim 5250 MWe oud wordt door 1020 MWe nieuwe STEG vervangen, die ook als basislast draaien; de vol-
lasturen veranderen van bijna 1200 tot 6500. 
2. Verondersteld is dat de inzet van de kolencentrales niet verandert (was al hoog, nl. bijna 7300 vollasturen).
De 20% meestook (op vermogensbasis) wordt in de effecten ook verrekend.
Toelichting opbouw kosten
Aannames over investeringskosten van nieuwe vermogen zijn conform (Van Dril en Elzenga, 2005). Voor een 
nieuwe poederkool is dat 1150 €/kW; voor een STEG is dat 525 €/kW.
De investeringskosten van levensduurverlenging worden geschat op 29 €/kW voor gas en 83 €/kW voor kolen. 
Dit is gebaseerd op recente informatie van (Electrabel, 2004). De kosten van 2300 MWe levensduurverlenging 
worden daarin geschat op 100 M€, ca. 50 voor de gascentrales (ca. 1700 MW) en ca. 50 voor de kolencentrale 
(600 MW).
Gebruikmakend van bovenstaande schattingen kunnen de meerkosten van nieuw vermogen versus levensduur-
verlenging worden bepaald.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

De referentiesituatie (2020) betreft 24 PJe elektriciteitsproductie uit bestaande gascentrales en 33 PJe elektri-
citeitsproductie uit oude kolencentrales met een relatief laag rendement.
Centrales met een laag rendement dragen relatief meer bij aan de uitstoot van CO2. Indien deze centrales eer-
der worden vervangen door nieuwe centrales met een hoger rendement, kan dat CO2-uitstoot sparen.
'Laag' wordt hier geïnterpreteerd als ruimschoots lager dan het gemiddeld rendement van gasstook (ca. 50%) 
of kolenstook (41%) in het jaar 2020. 
Dat levensduurverlenging voor producenten aantrekkelijk is, blijkt bijvoorbeeld uit de plannen van Electra-
bel. Van vier aardgasgestookte en 1 kolengestookte centrales wordt de levensduur verlengd (Electrabel, 
2005). 
In het GE-scenario wordt de levensduur van bestaande centrales (bijna) altijd verlengd, gezien de groei in de 
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elektriciteitsvraag en de onzekerheid in de markt, waardoor er enige terughoudendheid is ten aanzien van in-
vesteren in nieuw vermogen in vergelijking met levensduurverlenging. Ook onzekerheid over het toekomstig 
klimaatbeleid speelt daarbij een rol. 
De overige centrales zijn moderner en efficiënter en zullen pas (ver) na 2020 uit bedrijf worden genomen. 
Deze centrales komen niet in aanmerking om eerder uit bedrijf te worden genomen.
Opgemerkt zij dat de gascentrales met een relatief laag rendement en dus relatief hoge marginale kosten, ook 
een relatief laag aantal draaiuren hebben ten opzichte van gascentrales met een hoog rendement. Voor kolen-
centrales geldt dat in veel mindere mate. 
De elektriciteitsproductie van de eerder vervangen kolencentrales wordt overgenomen door nieuwe poeder-
koolcentrales, met een rendement van 45%. Van de kolencentrales worden de twee oudste vervangen, in to-
taal 1250 MWe. Bij de nieuwe kolencentrales is het mogelijk om ook de nieuwste ontzwavelingstechnologie 
toe te passen. Het BREF-document (IPPC, 2005) geeft voor nieuwe poederkoolcentrales emissieniveaus aan 
van 7 tot 55 g/GJ. Hier is gekozen voor een gemiddeld ontzwavelingsrendement van 98% en een restemissie 
van 12 g/GJ kolen (bij kolen met een zwavelgehalte van 0,8%). De gemiddelde emissiefactor die aan kolen 
gekoppeld is, nu 65, is na de daling derhalve 53 g/GJ kolen. 
In principe biedt de vernieuwing ook de mogelijkheid om een schonere installaties te plaatsen met een veel 
lagere NOx. Wijzigingen in NOx-emissie lopen echter via het NOx-handelssysteem en zijn direct gekoppeld 
aan het brandstofverbruik. Lokaal kan de NOx-uitstoot, bij een zelfde geplaatst vermogen, dalen. De gemid-
delde NOx-emissiefactor voor kolenstook ligt nu rond de 95 g/GJ (maar een aantal installaties krijgt de ko-
mende jaren nog NOx-rookgasreiniging). Het BREF-document acht voor een nieuwe poederkoolcentrale 33 
g/GJ als laagste waarde haalbaar (IPPC, 2005). Dit is echter een waarde die in Nederland al door sommige 
centrales bereikt wordt (Seebregts & Volkers, 2005).

Introductiejaar
Optie kan ruimschoots voldoende op tijd (voor 2020) worden uitgevoerd.

Haalbaarheid
Zie eerste kop Haalbaarheid, geen verdere uitwerking.

Interactie / overlap
Zie eerste kop Interactie/overlap, geen verdere uitwerking.

Literatuurverwijzingen
Van Dril, A.W.M., H. Elzenga (2005). Referentieramingen Energie en Emissies 2005-2020, ECN/RIVM, Petten, 
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Menkveld (ed.) (2004). Energietechnologieën in relatie tot transitiebeleid - Fact sheets, ECN-C--04-020), ECN, 
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton
Eindgebruiker €/ton
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln €
Eindgebruiker mln €
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Biomassa PJ
Elektriciteit PJe
Kolen PJ
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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WINDENERGIE OP LAND
Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Hernieuwbaar elektriciteit

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 77,7 77,5 77,6
Eindgebruiker €/ton -2,6 -1,4 -1,8
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 32,6 65,2 97,8
Eindgebruiker mln € -1,1 -1,1 -2,2
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,4 0,8 1,3
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,2 0,4 0,5
NOx kt 0,3 0,5 0,8
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,0 0,0 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Elektriciteit PJe -2,8 -5,6 -8,4
Winning PJ 2,8 5,6 8,4
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -2,9 -5,9 -8,9
Biomassa PJ -0,7 -1,4 -2,1
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -2,7 -5,4 -8,1
Winning PJ 2,8 5,6 8,4
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln € 330 660 990
Overige operationele kosten/baten mln €/a 14,0 28,0 42,0
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln € 40,0 79,0 119
Operationele steun/heffing mln €/a 21,0 41,0 62,0
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 20,1 40,3 60,4
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 41,3 82,7 124
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Korte omschrijving
In een windturbine wordt kinetische energie uit de lucht omgezet in elektriciteit. In Nederland zijn windturbines 
aan het elektriciteitsnet gekoppeld en solitair of met meerdere turbines tegelijk in windparken geplaatst. In no-
vember 2005 stonden in Nederland 1694 windmolens opgesteld met een totaal vermogen van bijna 1200 MWe, 
met een bijdrage in de jaarlijkse elektriciteitsproductie van ongeveer 1,9 TWh, hetgeen overeenkomt met 1,9% 
van de elektriciteitsvraag (CBS, 2005).
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Windenergie op land wordt al vanaf 1980 toegepast. Het stimuleringsbeleid is regelmatig anders vormgege-
ven. Zo zijn er investeringssubsidies geweest, waarvan sommigen nog steeds van kracht zijn, belastingvrij-
stellingen voor duurzame energie en vrijwillige systemen. Momenteel zijn er drie stimuleringsregelingen 
voor wind op land. De Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP), een investeringssubsidie in de vorm 
van een fiscale aftrekpost (Energie-investeringsaftrek, EIA) en de regeling Groen Beleggen (GB). Soms wor-
den ook lokale subsidies verleend.

Samenhang met bestaand beleid
Het stimuleren van het aandeel windenergie in de nationale elektriciteitsmix past in het halen van de Europe-
se doelstellingen voor duurzame elektriciteit.

Maatschappelijk draagvlak
Het maatschappelijk draagvlak wordt bepaald op drie niveaus: 
nationaal, provinciaal en gemeentelijk. Op nationaal niveau spelen discussies over de hoogte van de subsidies 
en de bijdrage van wind op land aan de doelstellingen. De 1500 MW doelstelling uit de Blow (Bestuursover-
eenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie) wordt door de nationale politiek aangehouden als minimale 
doelstelling. Het draagvlak voor wind op land op nationaal niveau is redelijk tot goed.
Op provinciaal niveau speelt de haalbaarheid van de Blow doelstelling, naast het inpassen van turbines (soli-
tair of in parken) in de provinciale bestemmingsplannen. Op provinciaal niveau is het draagvlak voor wind op 
land gemiddeld genomen goed. Op gemeentelijk niveau wordt het draagvlak voornamelijk bepaald door be-
zwaren van omwonenden tegen horizonvervuiling en geluidshinder. Het maatschappelijk draagvlak op ge-
meentelijk niveau varieert van slecht tot goed.

Draagvlak bij doelgroep
In Nederland is er altijd ruim aandacht geweest van belangstellenden voor de ontwikkeling van windenergie. 
Vooral bij agrariërs zijn er windturbines geplaatst: het opwekken van elektriciteit was een goede nevenver-
dienste; de grond hoefde bovendien niet gekocht te worden. Er zijn zo in het verleden veel solitair geplaatste 
windturbines gebouwd, iets wat tegenwoordig op gemeentelijk niveau veelal ontmoedigd wordt. Windmolens 
in de agrarische sector spelen tegenwoordig een kleinere rol dan in het verleden.

Barrières/randvoorwaarden
Het potentieel voor wind op land in Nederland wordt door de beperkt beschikbare ruimte gelimiteerd. Als 
bovengrens voor wind op land in Nederland wordt vaak 2500 MW genoemd (De Noord, 2004). In het GE-
scenario, waarin uitgegaan wordt van een sterke ontwikkeling van windenergie, wordt dit maximale potenti-
eel reeds overschreden. De varianten die hier beschreven zullen worden gaan uit van een nog groter opgesteld 
vermogen. Verder kan ook het intermitterende karakter van het windaanbod kan een barrière vormen voor de 
inpassing van windenergie in het elektriciteitssysteem.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
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Onzekerheden
Kort

Kostendaling van windturbineparken op de langere termijn en onzekerheden rond het gebruik van een leer-
curve. Ook is het beschikbaar zijn van een vergoedingenstelsel (subsidie, belasting) voor het opwekken van 
duurzame elektriciteit een kwestie die met enige onzekerheid omgeven is. Verder spelen de maatschappelijke 
acceptatie en netintegratie en de daarmee gepaard gaande kosten een rol.

Uitgebreid
Kostendaling van windturbineparken op de langere termijn is onzeker: de toekomstige kostendaling van 
windenergie wordt veelal bepaald aan de hand van een leercurve. Bepalende variabelen daarin zijn de (we-
reld)marktgroei en de zogenaamde progress ratio. Beide variabelen zijn omgeven met onzekerheid. Een ande-
re onzekerheid is het beschikbaar zijn van een vergoedingenstelsel (subsidie, belasting) voor het opwekken 
van duurzame elektriciteit. Afgezien van de groei van windenergie op locaties waar nu ook al windturbines 
geëxploiteerd worden, zullen voor het realiseren van het vermogen zoals verondersteld bij varianten veel 
nieuwe locaties ontwikkeld moeten worden. Of dit haalbaar is, zal afhangen van de maatschappelijke accep-
tatie. Ook spelen aspecten rond de netintegratie en de daarmee gepaard gaande kosten een rol.

Interactie/overlap met andere opties
In verband met de netintegratie is het totale aandeel van intermitterende energiebronnen van belang. Geografi-
sche spreiding van de intermitterende bronnen kan bijdragen aan de beperking van eventuele problemen.
Beschrijving intensiteiten en varianten
In de Referentieramingen is de veronderstelde penetratie al redelijk hoog. De gekozen extra intensiteiten veron-
derstellen voor het jaar 2020 nog een extra vermogen van 400 MW (intensiteit 1), 800 MW (intensiteit 2) en 
1100 MW (intensiteit 3). De met die inzet gepaard gaande kosten zijn berekend door uit te gaan van het bestaan-
de beleid (fiscale investeringsvoordelen en productievergoedingen).
Marktomvang optie
Toelichting

-
2010 2020

Referentieraming 1500 MW 2900 MW
Intensiteit / Variant 1 1600 MW 3300 MW
Intensiteit / Variant 2 1700 MW 3700 MW
Intensiteit / Variant 3 1800 MW 4100 MW
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
-
Toelichting opbouw kosten
Voor alle intensiteiten wordt voor het jaar 2003 uitgegaan van investeringskosten die 1150 €/kW bedragen. De 
investeringskosten dalen in de loop van de tijd, gebaseerd op aannames voor de progress ratio. In het referentie-
scenario GE is de waarde voor de progress ratio 0,92. Het aantal kWh dat met het opgestelde vermogen geprodu-
ceerd kan worden bedraagt wordt constant verondersteld tot en met het jaar 2020 (2000 vollasturen). De intensi-
teiten waarvoor hierboven de kosten gepresenteerd zijn veronderstellen ongewijzigd beleid tot en met het laatste 
zichtjaar: EIA, GB en MEP. Er wordt vanuit gegaan dat de volledige onrendabele top door subsidie afgedekt 
wordt. De operationele steun (MEP) geldt voor het betreffende zichtjaar, en is gebaseerd op alle historische ver-
plichtingen uit het verleden. Omdat de regelingen zichzelf betalen is er geen bedrag gespecificeerd als uitvoe-
ringskosten voor de overheid.Onder overige operationele kosten en baten zijn de onderhouds- en bedieningskos-
ten gevat, door de eigenaar van de windturbine te betalen. Deze jaarlijkse kosten hebben betrekking alle turbines 
die in dat jaar operationeel zijn. De investeringskosten worden geheel als ‘elektro-mechanisch’ gedefinieerd, en 
zijn cumulatief vanaf het jaar 2000 tot en met het zichtjaar, relatief ten opzichte van het GE-scenario. Hierin zijn 
de investeringssubsidies niet meegenomen.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Eerder in dit document is reeds aangegeven dat vaak 2500 MW als maximaal haalbaar potentieel voor wind 
op land in Nederland verondersteld wordt. Dat is dan vooral gebaseerd op het ruimtegebrek in Nederland. 
Afhankelijk van de sociaal-politieke ontwikkeling, is het ook denkbaar dat deze grens overschreden wordt. 
Overigens heeft de technische ontwikkeling niet stilgestaan: het vermogen van huidige windturbines is al ve-
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le malen groter dan dat van de windturbines in het begin van de jaren 1980, waarmee een snellere groei te re-
aliseren is.

Introductiejaar
De optie wind op land is reeds volop in gebruik in Nederland.

Haalbaarheid
Op veel locaties in Nederland zijn windturbines gerealiseerd. Omdat de huidige turbines (afhankelijk van de 
windsnelheid) veel meer vermogen kunnen leveren dan veel van de turbines die nu tegen het einde van hun 
levensduur lopen, is de verwachting dat voor deze locaties op relatief makkelijke wijze een hoger vermogen 
geïnstalleerd kan worden. Deze zogenaamde repowering kan een groot deel van de groei verzorgen. Om de 
hogere intensiteiten te kunnen realiseren zullen nieuwe locaties gevonden moeten worden, en de weerstand 
tegen de ontwikkeling van wind op land zal moeten afnemen.

Interactie / overlap
De problematiek met betrekking tot het intermitterende karakter van wind wordt bij hoge vermogens op land 
en op zee belangrijker.
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 70,8 70,4 71,0
Eindgebruiker €/ton -23,5 -23,8 -23,7
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 11,6 23,2 34,9
Eindgebruiker mln € -3,9 -7,8 -11,7
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,2 0,3 0,5
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,1 0,2 0,3
NOx kt 0,1 0,2 0,2
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,0 0,0 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Elektriciteit PJe -0,8 -1,6 -2,4
Winning PJ 0,8 1,6 2,4
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 0,0 0,0 0,0
Biomassa PJ -0,2 -0,5 -0,7
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -1,7 -3,5 -5,2
Winning PJ 0,8 1,6 2,4
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln € 98,3 197 295
Overig operationele kosten/baten mln €/a 4,3 8,5 12,8
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln € 12,4 24,7 37,1
Operationele steun/heffing mln €/a 12,8 25,6 38,5
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 12,7 25,3 37,8
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 9,3 18,7 27,9
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Doelstof / Prioritair thema CO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie Hernieuwbaar elektriciteit

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 62,3 62,3 62,3
Eindgebruiker €/ton -26,7 -26,7 -26,7
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 470 540 611
Eindgebruiker mln € -201 -231 -262
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 7,5 8,7 9,8
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 3,2 3,6 4,1
NOx kt 4,6 5,2 5,9
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,1 0,1 0,1
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Elektriciteit PJe -50,3 -57,8 -65,3
Winning PJ 50,3 57,8 65,3
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ -52,9 -60,9 -68,8
Biomassa PJ -12,3 -14,1 -16,0
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -48,6 -55,8 -63,1
Winning PJ 50,3 57,8 65,3
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 1541 1772 2004
Investering elektro/mechanisch mln € 4880 5612 6344
Overige operationele kosten/baten mln €/a 165 190 215
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln € 785 903 1021
Operationele steun/heffing mln €/a 472 543 613
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 361 415 469
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 741 852 963
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Korte omschrijving
Op de Noordzee bestaat de mogelijkheid windturbines te plaatsen om elektriciteit op te wekken. Door de be-
schikbare ruimte en de hoge windsnelheden is het potentieel en de energieopbrengst groter dan bij wind op land. 
Bovendien kunnen de turbines in grote parken, buiten zichtafstand vanaf de kust staan. Dit biedt de mogelijkheid 
grotere turbines te plaatsen dan op land, waar de visuele impact vaak beperkend werkt op de toegestane hoogte 
van de turbines. Daarnaast zijn geluidsproductie van de bladen en omwentelingssnelheden minder limiterend op 
zee. 
Daar staat tegenover dat de turbine, de toren en de fundatie geschikt moeten zijn voor de (extremere) maritieme 
condities. In het ontwerp van de windturbine dient rekening gehouden te worden met de golfbelasting op de to-
ren en de stroming van zeewater rondom de toren en fundatie. Ook zijn vanwege de bereikbaarheid de kosten 
voor installatie en bedrijfsvoering voor wind op zee hoger dan voor wind op land, en vormt de aansluiting op het 
landelijke hoogspanningsnet een grotere kostenpost.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Zolang de verkoop van elektriciteit niet opweegt tegen de productiekosten, is er voor windenergie zee een 
stimuleringsbeleid nodig. Investeringssubsidies, belastingvrijstellingen en productievergoedingen behoren tot 
de mogelijkheden. In principe dient het verschil tussen de productiekosten en de inkomsten uit de verkoop 
van elektriciteit (de zogenaamde ‘onrendabele top’ weggenomen te worden. Momenteel is er voor wind op 
zee zowel productiesubsidie (MEP) als een investeringssubsidie (EIA) beschikbaar. De hoogte van de onren-
dabele top is afhankelijk van financieel economische aannames zoals financieringsconstructies en van tech-
nisch economische parameters zoals investeringskosten en levensduur van de installatie. De manier waarop 
de onrendabele toppen worden weggenomen zijn beleidsafhankelijk en in de toekomst variabel. Dat de on-
rendabele top weggenomen dient te worden is echter een gegeven.

Samenhang met bestaand beleid
Wind op zee is een van de transitiepaden duurzame energie. Belangrijk knelpunt in de afgelopen jaren was de 
vergunningsverlening voor de bouw van windparken op zee. Nadat het moratorium op nieuwe aanvragen op-
geheven was (29 december 2004) zijn door een zestal partijen 78 (concept) startnotities ingediend voor 48 
unieke locaties met een totaal vermogen van maximaal 21000 MW. In mei 2005 is door de Minister van Eco-
nomische Zaken een MEP-subsidieplafond voorgesteld. Daarmee is de snelheid van de toekomstige ontwik-
keling van wind op zee te beperken. De implementatie zal dientengevolge in de komende periode volledig 
politiek bepaald worden.

Maatschappelijk draagvlak
Het draagvlak voor wind op zee wordt voornamelijk politiek bepaald. Daarbij zijn de voornaamste argumen-
ten voor het stimuleren van windenergie op zee de potentiële bijdrage aan de energiehuishouding, de potenti-
ele kostendaling en de brandstofonafhankelijkheid van de technologie. De voornaamste argumenten tegen het 
stimuleren van wind op zee zijn de kosten die vooralsnog gemoeid zijn met het wegnemen van de onrendabe-
le toppen, de mogelijkheid dat grote hoeveelheden wind op zee effecten hebben op de leveringszekerheid en 
de onbekendheid over de effecten op natuur en milieu.
Vooralsnog is de politieke consensus dat wind op zee met verstand gestimuleerd dient te worden: het moet 
een kosteneffectieve optie zijn, waarbij het innovatieve karakter duidelijk moet zijn.

Draagvlak bij doelgroep
Het draagvlak bij de doelgroep wordt bepaald door de continuïteit en consistentie van het stimuleringsbeleid, 
aandacht voor R&D om kostenreductie te bewerkstelligen en de comparatieve voordelen voor wind energie 
bij de handel in CO2-emisserechten (EA/EC/COD 2004). Daarnaast is het investeren in een technologie die 
niet afhankelijk is van sterk wisselende brandstofkosten een driver voor de markt. Aangenomen mag worden 
dat wanneer de overheid gedurende een voldoende lange periode de risico's in de investering wegneemt of 
(grotendeels) reduceert, er voldoende partijen zullen zijn die investeren in wind op zee.

Barrières/randvoorwaarden
Het potentieel voor de ontwikkeling van windenergie op zee is groot. In (de Noord, 2004) wordt een lange-
termijn potentieel genoemd van 27 GW. Een begrenzing voor de korte termijn is de snelheid waarmee wind-
vermogen geplaatst kan worden. Dit is met name afhankelijk van politieke keuzes. Verder is het intermitte-
rende karakter van het windaanbod een aandachtspunt voor de inpassing van windenergie in het elektriciteits-
systeem. Te denken valt daarbij aan extra interconnectiviteit met andere elektriciteit-regelzones, de verplichte 
contractering van regelvermogen, het (bij)plaatsen van reservevermogen of eventueel elektriciteitsopslag. 
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Hoewel de kosten hiervan beperkt zijn in verhouding tot de totale investeringen, zijn het wel randvoorwaar-
den die ingevuld moeten worden. De verwachting is dat dit door regelgeving op de elektriciteitsmarkt opge-
lost wordt. Uit berekeningen uitgevoerd door CPB en ECN (Verrips et al. 2005) komt naar voren dat de kos-
ten van het aanhouden van een landelijke reservecapaciteit niet meer bedragen dan 5 à 6% van de totale in-
vesterings- en onderhoudskosten bij grootschalige ontwikkeling van wind op zee.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

-
Robuustheid

-
Rijpheid techniek

-
Innovatieve werking

-
Onzekerheden
Kort

Ontwikkeling kostprijs elektriciteit, kostendaling van windturbineparken op de langere termijn, vergoedin-
genstelsel (subsidie, belasting) voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Technische problemen kunnen 
de ontwikkeling vertragen. Beschikbaarheid van varend materieel kan de jaarlijkse maximale groeisnelheid 
beperken. Onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnet kan tot timingproblemen leiden.

Uitgebreid
Kostendaling van offshore windturbineparken op de langere termijn is onzeker: de toekomstige kostendaling 
van windenergie wordt veelal bepaald aan de hand van een leercurve. Bepalende variabelen daarin zijn de 
(wereld)marktgroei en de zogenaamde progress-ratio. Beide variabelen zijn omgeven met onzekerheid. Een 
andere onzekerheid is het beschikbaar zijn van een vergoedingenstelsel (subsidie, belasting) voor het opwek-
ken van duurzame elektriciteit. Aspecten rond de netintegratie en de daarmee gepaard gaande kosten zijn ook 
onzeker.

Interactie/overlap met andere opties
In verband met de netintegratie is het totale aandeel van intermitterende energiebronnen van belang. Ook de ge-
ografische spreiding van de intermitterende bronnen is van belang.
Beschrijving intensiteiten en varianten
-
Marktomvang optie
Toelichting

Voor 2010 wordt de marktomvang vooral bepaald door allerlei aanloop problemen. In de Referentieramingen 
is aangenomen dat de eerste twee grote parken (NSW en Q7) in 2006/2007 in bedrijf komen. Als de ervarin-
gen daarmee positief verlopen kunnen volgende parken op veel efficiëntere wijze gerealiseerd worden en 
zouden nog twee tot drie parken gerealiseerd kunnen worden tot 2010. De ontwikkeling tot 2020 wordt voor-
al bepaald door de perceptie van investeerders m.b.t. risico’s en baten rondom technologie en markt.

2010 2020
Referentieraming 800 MW 6000 MW
Intensiteit / Variant 1 850 MW 6300 MW
Intensiteit / Variant 2 900 MW 6900 MW
Intensiteit / Variant 3 1000 MW 7500 MW
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
-
Toelichting opbouw kosten
Voor alle intensiteiten wordt voor het jaar 2005 uitgegaan van investeringskosten die 2100 €/kW bedragen. De 
investeringskosten dalen in de loop van de tijd op basis van leercurves tot ongeveer 1750 €/kW en ongeveer 
1470 €/kW in 2020. Het aantal vollasturen is gemiddeld 3500 kWh/kW/jaar.
De operationele en onderhoudskosten ontwikkelen zich van circa 75 €/kW in 2005 tot ongeveer 62 €/kW in 2010 
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en ongeveer 50 €/kW in 2020.
Aangenomen wordt dat de onrendabele toppen worden weggenomen op basis van een productiesubsidie naar 
analogie van de MEP.
De investeringskosten worden geheel als ‘elektro-mechanisch’ gedefinieerd, en zijn cumulatief vanaf het jaar 
2000 tot en met het zichtjaar, relatief ten opzichte van het GE-scenario. Hierin zijn de investeringssubsidies niet 
meegenomen.
De investeringskosten van wind op zee worden voor 24% als ‘bouwtechnisch’ gedefinieerd (gebaseerd op 21% 
voor toren en fundatie en 3% voor elektrische infrastructuur) en voor de rest (o.a. turbine, planning, installatie) 
als ‘elektro-mechanisch’ (C--03-074b). De bedragen zijn cumulatief vanaf het jaar 2000 tot en met het zichtjaar, 
relatief ten opzichte van het GE-scenario. Hierin zijn de investeringssubsidies niet meegenomen.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Gedurende de jaren 90 is er voor het eerst in Nederland geëxperimenteerd met ‘wind op zee’. Weliswaar in 
een binnenzee, maar twee parken zijn er werkelijk in het water gebouwd: bij Medemblik staat het 2 MW-park 
‘Lely’ met vier windturbines van 500 kilowatt per stuk, en bij Dronten staat het park ‘Irene Vorrink’ met 17 
MW (28 turbines van ieder 600 kW). Voor de nabije toekomst staan er twee grote parken in de Noordzee ge-
pland: het Nearshore Wind Park (NSW) van het Shell/Nuon consortium NoordzeeWind, een demonstratie-
project van 108 MW bij Egmond aan Zee (10 km uit de kust), en het Q7-WP windpark van 120 MW bij IJ-
muiden (23 km uit de kust). De verwachting is dat beide parken in 2007 zullen produceren.

Introductiejaar
Zoals in de inleiding gesteld, is er bij het schrijven van dit document nog geen ervaring met grote Nederland-
se windparken op de Noordzee. In andere landen is er wel al praktijkervaring opgedaan: het Verenigd Ko-
ninkrijk en Denemarken hebben reeds parken in bedrijf. Voor Nederland zouden de eerste parken in 
2006/2007 gerealiseerd kunnen zijn.

Haalbaarheid
Waar de realisatie van offshore wind in het GE-scenario al zeer ambitieus is, geldt dat in verhoogde mate 
voor de hogere intensiteiten. Gecombineerd met het feit dat de geplande parken nog steeds niet gerealiseerd 
zijn is de haalbaarheid van de hoge intensiteiten twijfelachtig.

Interactie / overlap
De problematiek met betrekking tot het intermitterende karakter van wind wordt bij hoge vermogens op land 
en op zee belangrijker.
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Windenergie op zee
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Windenergie op zee

2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/ton 71,7 71,0 71,1
Eindgebruiker €/ton -34,5 -34,8 -34,8
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 7,5 22,3 37,3
Eindgebruiker mln € -3,6 -10,9 -18,2
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2 0,1 0,3 0,5
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 0,1 0,2 0,4
NOx kt 0,1 0,2 0,3
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10 0,0 0,0 0,0
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Elektriciteit PJe -0,5 -1,5 -2,5
Winning PJ 0,5 1,5 2,5
Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Aardgas PJ 0,0 0,0 0,0
Biomassa PJ -0,2 -0,5 -0,8
Elektriciteit PJe
Kolen PJ -1,1 -3,3 -5,6
Winning PJ 0,5 1,5 2,5
Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln € 18,2 54,7 91,2
Investering elektro/mechanisch mln € 57,8 173 289
Overig operationele kosten/baten mln €/a 2,2 6,6 11,1
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln € 9,3 28,0 46,7
Operationele steun/heffing mln €/a 9,9 29,7 49,6
Energie kosten/baten nationaal mln €/a 8,0 24,2 40,4
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a 5,9 17,8 29,8
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OPTIMALISATIE ROOKGASREINIGING KOLENCENTRALES
Doelstof / Prioritair thema SO2

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie SO2-opties

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/kg 0,6
Eindgebruiker €/kg 0,7
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 4,4
Eindgebruiker mln € 5,3
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 7,9
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4

Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4

Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln € 22,3
Overige operationele kosten/baten mln €/a 1,7
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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Optimalisatie rookgasreiniging kolencentrales

Korte omschrijving
Er zijn in Nederland 8 kolencentrales met een gezamenlijke emissie van 13,5 kton in 2002. In een studie van 
KEMA wordt ingeschat dat door optimalisatie van de bestaande rookgasontzwavelingsinstallaties (ROI’s) tegen 
beperkte kosten per kg in 2010 een reductie van 35% bereikt kan worden. Het ontzwavelingsrendement van de 
ROI’s moet dan worden verhoogd van de huidige 90% tot 94%. ROI’s die nu voorzien zijn van een regeneratie-
ve rookgasverhitter (GAVO) kunnen worden geoptimaliseerd door een combinatie van adipinezuur-toevoeging 
en ‘wall rings’. Voor ROI’s zonder GAVO komt vervanging van kalksteen door ongebluste kalk in aanmerking.
Overige effecten (kwalitatief)
-
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

De verwijderingsrendementen van de ROI’s zijn op dit moment dusdanig dat ze voldoen aan de huidige 
emissie-eisen van BEES (400 mg/m³) en het Besluit Verbranding Afvalstoffen (175 mg/m³ wanneer 20% 
vervuilde secundaire brandstof wordt bijgestookt). Dit betekent dat de huidige regelgeving geen juridische 
basis geeft om aanvullende maatregelen af te dwingen (KEMA, 2003).
Er is echter inmiddels een akkoord met EnergieNed over een maximale emissie van 13,5 kton in 2010. Indien 
er nieuwe kolencentrales worden gebouwd zal er extra emissieruimte worden toegekend, maar in principe zal 
het overgrote deel van de extra SO2-emissies geaccomodeerd moeten worden door de bestaande kolencentra-
les. Er moet nog worden besloten middels welk instrument dit akkoord zal worden geëffectueerd (Van Dril 
en Elzenga, 2005). Ook is niet bekend welke maatregelen de sector zal inzetten om de benodigde reductie te 
realiseren.

Samenhang met bestaand beleid
Zie toelichting onder ‘Instrumentering’.

Maatschappelijk draagvlak
Neutraal (burgers) tot positief (milieubewegingen).

Draagvlak bij doelgroep
Er is draagvlak om de emissie in 2010 te beperken tot 13,5 kton. Of er draagvlak is voor deze specifieke 
maatregel is niet bekend.

Barrières/randvoorwaarden
-

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

3. Het lange-termijn ontwikkelingspotentieel van deze optie is klein.
Robuustheid

2. De robuustheid van deze optie wordt als middelmatig beoordeeld.
Rijpheid techniek

3. Deze optie is in grote mate uitontwikkeld.
Innovatieve werking

3. Van deze optie gaat weinig innovatieve werking uit.
Onzekerheden
Kort

Onzekerheden betreffen vooral het potentieel en de kosteneffectiviteit. Er wordt in (EnergieNed, 2003) ge-
steld dat het KEMA-rapport (2003) te optimistisch is wat betreft de haalbare rendementsverbetering. Ook 
schat de sector de kosteneffectiviteit hoger in (Strijk, 2005).

Uitgebreid
-

Interactie/overlap met andere opties
Geen.
Beschrijving intensiteiten en varianten
-
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Optimalisatie rookgasreiniging kolencentrales

Marktomvang optie
Toelichting

In de referentiesituatie zijn alle kolencentrales reeds voorzien van ROI’s; de optie is echter gedefinieerd als 
‘optimalisatie van de rookgasreiniging’. Daarom is de marktomvang in de referentiesituatie op 0% gesteld.

2010 2020
Referentieraming 0% 0%
Intensiteit / Variant 1 100% 100%
Intensiteit / Variant 2
Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
In (KEMA, 2003) wordt op basis van de hier beschreven maatregelen een reductie bereikt van 6,6 kton (van 18,6 
naar 12 kton), oftewel een reductiepercentage van 35%. Dit percentage is in deze optiebeschrijving gebruikt om 
het potentieel in kton ten opzichte van de emissie in 2010 en 2020 volgens het GE-scenario te berekenen (Van 
Dril en Elzenga, 2005). Het reductiepotentieel in 2010 is aldus berekend als 6,1 kton (35% van 17,3 kton), het 
potentieel in 2020 is berekend als 7,9 kton (35% van 22,3 kton).
Toelichting opbouw kosten
Voor 2010 
Er is van uit gegaan dat er 4 centrales zijn waar adipinezuur en wall rings worden toegepast, en 4 waarbij kalk-
steen wordt vervangen door kalk. Voor adipinezuur geldt dat een biologische reinigingsstap aan de waterzuive-
ring moet worden toegevoegd. Per centrale bedragen de investeringskosten € 1,65 mln, en de operationele kosten 
€ 166.000 per jaar (KEMA, 2003).
Voor wall rings wordt uitgegaan van € 900.000 investeringskosten en 36.000 operationele kosten per centrale 
(KEMA, 2003).
Voor de maatregel ‘kalk in plaats van kalksteen’ wordt uitgegaan van een investering van € 1,5 mln per centrale 
voor de bouw van een kalkblusinstallatie, en jaarlijks € 100.000 meerkosten voor kalkgebruik (KEMA, 2003).
Voor 2020
In het GE-scenario wordt voor 2020 uitgegaan van een koleninzet van 320 PJ (in 2010 245 PJ). Dit betekent dat 
er 2 à 3 kolencentrales zullen worden bijgebouwd. Indien wordt verondersteld dat de meerkosten bij nieuwbouw 
gelijk zijn aan die bij bestaande ROI’s, zullen de kosten in 2020 -in het geval dat er 3 centrales worden bijge-
bouwd- 11/8 keer zo hoog zijn als in 2010.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Door toevoeging van adipinezuur stijgt het ontzwavelingsrendement met 2% (met GAVO) resp. 4% (zonder 
GAVO). Adipinezuur-toevoeging heeft als nadeel dat het chemisch zuurstof verbruik (CZV) van het afvalwa-
ter stijgt. Dit maakt het waarschijnlijk noodzakelijk om de bestaande afvalwaterbehandelingsinstallaties uit te 
breiden met een biologische reinigingsstap. 
Wall rings. Dit zijn ringen die op de wand van het wasvat worden geplaatst en zorgen voor een intensiever 
contact tussen wasvloeistof en rookgas. Het rendement verbetert 2% (ROI’s met GAVO) resp. 3% (zonder 
GAVO).
Kalk in plaats van kalksteen. Kalk is reactiever, zodat ongeveer 4% rendementsverbetering wordt gehaald. 
De optie komt alleen in aanmerking voor ROI’s zonder GAVO, omdat eenheden met GAVO reeds kalk toe-
passen.

Introductiejaar
-

Haalbaarheid
-

Interactie / overlap
-

Literatuurverwijzingen
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Optimalisatie rookgasreiniging kolencentrales
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Optimalisatie rookgasreiniging kolencentrales

2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/kg 0,5
Eindgebruiker €/kg 0,6
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 3,2
Eindgebruiker mln € 3,8
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt 6,1
NOx kt
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4

Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4

Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln € 16,2
Overig operationele kosten/baten mln €/a 1,2
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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AANSCHERPING PRESTATIENORM VOOR DEELNEMERS NOX-
EMISSIEHANDEL ELEKTRICITEITSOPWEKKING
Doelstof / Prioritair thema NOx

Sector Elektriciteitsopwekking
Categorie NOx-opties niet verkeer

2020
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/kg 0,8 2,6
Eindgebruiker €/kg 1,0 3,5
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 7,8 56,3
Eindgebruiker mln € 10,5 75,1
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt 10,5 21,5
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4

Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4

Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overige operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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Aanscherping prestatienorm voor deelnemers NOx-emissiehandel elektriciteitsopwekking

Korte omschrijving
De optie heeft betrekking op inrichtingen met een thermisch vermogen groter dan 20 MW of -voor procesemis-
sies- een NOx-uitstoot groter dan 50 ton. Deze inrichtingen nemen deel aan het systeem van NOx-emissiehandel, 
tenzij ze ontheffing hebben gekregen (opt-out). In het vastgestelde beleid (uitgangspunt voor GE) geldt voor ver-
brandingsinstallaties in 2010 een generieke norm van 40 g/GJ, en voor procesinstallaties een reductie van de 
prestatienorm van 46% ten opzichte van 1995. Verder aanscherping van de prestatienorm is technisch mogelijk, 
maar zal voor 2010 beleidsmatig zeer problematisch zijn. Voor 2020 bestaat meer vrijheid tot aanscherping. In 
de eerste variant wordt een aanscherping tot 30 g/GJ verondersteld, in de tweede een aanscherping tot 20 g/GJ.
Overige effecten (kwalitatief)
SCR zal een stijging van het energiegebruik tot gevolg hebben, met name door verhoging van de drukval en het 
weer verhogen van de temperatuur. Dit laatste is echter alleen bij ‘vuile’ rookgassen vereist, waarbij het rookgas 
eerst (d.m.v. een natte wassing) moet worden gereinigd van SO2 en stof. Bij aardgas zal i.h.a. de SCR zo kunnen 
worden geplaatst dat opnieuw verhitten niet nodig zal zijn. In sommige gevallen kan voor het weer opwarmen 
van het rookgas (afval)warmte uit het proces worden gebruikt. Emissie van NH3 zal toenemen.
Haalbaarheid (kwalitatief)
Instrumentering

Het beleidsinstrument (NOx-emissiehandel) is medio 2005 van kracht geworden. Aanscherping van de norm 
(verder dan 40 g/GJ) in 2010 lijkt geen reële optie. 
Voor 2020 zijn er mogelijkheden tot verdere aanscherping, maar de mate waarin zal o.a. afhangen van het 
NOx-beleid voor de industrie in het buitenland (is er een vlak speelveld). In variant 2 bedragen de jaarlijkse 
extra kosten bijna € 80 miljoen.

Samenhang met bestaand beleid
Het instrument NOx-emissiehandel bestaat al.

Maatschappelijk draagvlak
Niet van toepassing.

Draagvlak bij doelgroep
Waarschijnlijk gering.

Barrières/randvoorwaarden
Waarschijnlijk zullen de bedrijven als voorwaarde voor verdere aanscherping stellen dat buitenlandse bedrij-
ven met even streng beleid geconfronteerd worden.

Transitie-aspecten (kwalitatief)
Ontwikkelingspotentieel

1. Het lange-termijn ontwikkelingspotentieel van deze optie is groot.
Robuustheid

1. De robuustheid van deze optie wordt als groot beoordeeld.
Rijpheid techniek

2. Deze optie is beschikbaar, maar kan nog verdere ontwikkeling doormaken.
Innovatieve werking

2. Van de optie gaat enige innovatieve werking uit.
Onzekerheden
Kort

Er zijn legio onzekerheden. Deze hebben vooral betrekking op de haalbaarheid van scherpere normen (i.v.m. 
acceptatie) en op de kosten. Het vaststellen van de kosteneffectiviteit is lastig, onder andere omdat niet goed 
bekend is in hoeverre het potentieel aan relatief goedkope maatregelen al is opgesoupeerd om aan de presta-
tienorm van 40 g/GJ te voldoen.

Uitgebreid
-

Interactie/overlap met andere opties
-
Beschrijving intensiteiten en varianten
Variant 1: aanscherping tot 30 g NOx/GJ.
Variant 2: aanscherping tot 20 g NOx/GJ.
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Aanscherping prestatienorm voor deelnemers NOx-emissiehandel elektriciteitsopwekking

Marktomvang optie
Toelichting

Om gemiddeld 20 g/GJ te realiseren (var. 2) moeten de technische mogelijkheden waarschijnlijk volledig 
worden benut. Het is dan feitelijk nog de vraag of emissiehandel in de huidige vorm nog zinvol is. Emissie-
handel berust immers op het principe dat alleen de kosteneffectieve maatregelen worden genomen; bedrijven 
di geen kosteneffectieve maatregelen kunnen nemen, kunnen emissierechten kopen.
Voor 30 g/GJ (var. 1) hoeven waarschijnlijk niet alle beschikbare reductiemaatregelen te worden genomen, 
maar wel een groot deel.

2010 2020
Referentieraming Een deel van de kolencentrales zijn 

uitgerust met SCR. Penetratiegraad 
low-NOx in de referentiesituatie is 

niet bekend.

Een deel van de kolencentrales zijn 
uitgerust met SCR. Penetratiegraad 
low-NOx in de referentiesituatie is 

niet bekend.
Intensiteit / Variant 1 Alle kolencentrales gedeeltelijk uit-

rusten met SCR; gasgestookte instal-
laties gedeeltelijk uitrusten met low-

NOx-branders.

Alle kolencentrales gedeeltelijk 
uitrusten met SCR; gasgestookte 
installaties gedeeltelijk uitrusten 

met low-NOx-branders.
Intensiteit / Variant 2 Alle kolencentrales uitrusten met 

SCR; alle gasgestookte installaties 
uitrusten met low-NOx-branders. 

Waarschijnlijk zal het ook nodig zijn 
de grotere bestaande gasgestookte 
installaties met SCR uit te rusten.

Alle kolencentrales uitrusten met 
SCR; alle gasgestookte installaties 
uitrusten met low-NOx-branders. 
Waarschijnlijk zal het ook nodig 
zijn de grotere bestaande gasge-

stookte installaties met SCR uit te 
rusten.

Intensiteit / Variant 3
Intensiteit / Variant 4
Toelichting effecten energiegebruik
Voor low-NOx-branders zal in de meeste gevallen het energiegebruik niet toenemen. Voor SCR geldt dat het 
energiegebruik zal toenemen, met name door verhoging van de drukval en het weer verhogen van de tempera-
tuur. Dit laatste is echter alleen bij ‘vuile’ rookgassen vereist, waarbij het rookgas eerst (d.m.v. een natte was-
sing) moet worden gereinigd van SO2 en stof. Bij aardgas zal i.h.a. de SCR zo kunnen worden geplaatst dat op-
nieuw verhitten niet nodig zal zijn. In sommige gevallen kan voor het weer opwarmen van het rookgas (af-
val)warmte uit het proces worden gebruikt.
Toelichting opbouw kosten
De kosten van SCR hangen af van een aantal factoren:
- de beschikbare ruimte voor de (bouw van de) installatie,
- het debiet van de te behandelen afgasstroom (hoe groter hoe beter),
- de NOx-concentratie in de afgasstroom (hoe groter hoe beter),
- de kwaliteit van het rookgas (hoe schoner (SO2/stof) hoe beter).
In een rapportage van NOVEM waarin 9 industriële projecten met SCR worden beschreven (NOVEM, 2003) 
wordt een gemiddelde kosteneffectiviteit van ca. 1,35 €/kg gemeld. In de Vlaamse ‘Ontwerp milieubeleidsover-
eenkomst: Memorie van Toelichting’ van 11 april 2004 wordt voor SCR bij kolengroepen een kosteneffectiviteit 
van minder dan 3 €/kg genoemd (MVG, 2004). 
Naar verwachting is SCR in 2020 vanwege leereffecten goedkoper dan in 2010.
De meerkosten van low-NOx-branders hangen waarschijnlijk sterk af van het moment waarop ze worden geïn-
stalleerd. Als dit een moment is waarop de branders sowieso vervangen moet worden zijn de meerkosten laag, 
vooral als low-NOx al stand der techniek zijn. Het zal dus (veel) goedkoper zijn om in 2020 een lage gemiddelde 
emissiefactor te realiseren dan in 2010.
De genoemde kosten (voor varianten 1 en 2 resp. 2 en 7,5 (range 5 à 10 €/kg) in 2010 en 1 en 3,5 (range 2 à 5) 
€/kg in 2020) zijn ruwe schattingen, welke gebaseerd zijn op de hier genoemde uitgangspunten. Een onderverde-
ling naar investeringskosten en variabele kosten is niet mogelijk; voor de totale kosten wordt daarom uitgegaan 
van electro-mechanische investeringen. De kosten voor variant 2 zijn met name hoog omdat de kosteneffectivi-
teit van SCR afneemt naarmate de NOx-concentratie in de te reinigen gassen afneemt.
Voor 2020 bestaat anderzijds de mogelijkheid dat nog in ontwikkeling zijnde technieken zoals katalytische ver-
banding en brandstofcellen inzetbaar zijn. Nieuwe technieken kunnen eerst nog duur zijn, maar meelifteffecten 
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met het klimaatbeleid zullen de kosten kunnen dalen.
Overig (toelichting)
Nadere beschrijving

Voor inrichtingen met een thermisch vermogen >20 MW, dan wel procesinstallaties met een NOx-uitstoot 
van meer dan 50 ton geldt vanaf medio 2005 het instrument NOx-emissiehandel (industrie, raffinaderijen en 
energiesector). Voor verbrandingsinstallaties geldt voor 2010 een prestatienorm van 40 g/GJ. Ten opzichte 
van de gemiddelde emissiefactor van 1995 (95 g/GJ) is dit een reductie van 58%. Voor procesemissies is 
vastgesteld dat de reductie ten opzichte van 1995 80% van deze 56% moet bedragen, oftewel 46%. 
In de Referentieramingen is er van uitgegaan dat de emissiehandelsbedrijven in 2010 voldoen aan de presta-
tienorm. Op basis van het geraamde energiegebruik (en de productie-omvangen van de processen waar de 
procesemissies bij vrijkomen) is in de RR voor het GE-scenario een emissie van 67 kton geraamd.
De opties (2 varianten) zijn geformuleerd als een aanscherping van de prestatienorm, in de eerste variant tot 
30 g/GJ, in de tweede variant tot 20 g/GJ. Technisch zijn deze emissiefactoren waarschijnlijk te realiseren. 
Voor kolencentrales is SCR de technologie die het meest in aanmerking komt. Het verwijderingsrendement 
van SCR is in de orde van 80%-90%. Aangezien de onbestreden emissiefactor van de ‘vuilste’ kolencentrales 
(Maasvlakte en Borssele) ca. 150 g/GJ is, zou een emissiefactor van 20 g/GJ daarmee net haalbaar zijn.
Voor nieuwe gasgestookte installaties is met brandertechnologieën een emissiefactor van minder dan 20 g/GJ 
haalbaar (zie optiebeschrijving ‘Lage NOx-branders voor ketels >100 kW voor landbouw, HDO+bouw, huis-
houdens en industrie’). 
Voor 2020 komen mogelijk ook nog in ontwikkeling zijnde technieken zoals katalytische verbranding en 
brandstofcellen in aanmerking. Ook zal het klimaatbeleid bijdragen aan de vermindering van de totale vracht 
als gevolg van energiebesparing en fuel switch (olie/kolen naar gas/H2).
Op basis van aandeel in het handelsysteem is de optie verdeeld over 10% raffinaderijen, 55% elektriciteits-
opwekking en 35% industrie. De reductie kan in deze sectoren zelf plaatsvinden of in een andere sector wor-
den ingekocht.

Introductiejaar
-

Haalbaarheid
-

Interactie / overlap
-
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2010
Kosteneffectiviteit Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal €/kg 1,5 5,6
Eindgebruiker €/kg 2,0 7,5
Totale kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Nationaal mln € 14,0 105
Eindgebruiker mln € 18,7 140
Nationale emissiereductie Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
CO2 Mt CO2
CH4 Mt CO2-eq
N2O Mt CO2-eq
F-gassen Mt CO2-eq
SO2 kt
NOx kt 9,4 18,7
NH3 kt
NMVOS kt
Fijn stof kt PM10
Fijn stof kt PM2,5

Direct effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4

Nationaal effect energiegebruik Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4

Opbouw kosten Int. / Var. 1 Int. / Var. 2 Int. / Var. 3 Int. / Var. 4
Investering bouwtechnisch mln €
Investering elektro/mechanisch mln €
Overig operationele kosten/baten mln €/a
Uitvoeringskosten overheid mln €/a
Investeringssubsidies mln €
Operationele steun/heffing mln €/a
Energie kosten/baten nationaal mln €/a
Energie kosten/baten eindgebruiker mln €/a
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