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BIOMASSA MEESTOKEN IN 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
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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Biomassa meestoken in kolencentrales

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 
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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


