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Samenvatting
Ten aanzien van kleinschalige biomassa naar energie conversieroutes is het
maatschappelijk wenselijk om die combinaties van biomassa en conversietechnologie te
vinden die uitzicht bieden op een substantiële verbetering van de rentabiliteit in de toekomst.
Doel van het onderzoek is om voor onderstaande omzettingstechnologieën van biomassa
naar elektriciteit en warmte (gelijktijdig) de mate van reële verbetering van de rentabiliteit te
vinden. Hierbij zullen de volgende procesroutes worden beschouwd:
1 verbranding (van schoon resthout)
2 vergassing van hout
3 vergisting (van mest en/of stoffen op de groene lijst)
4 directe inzet van bio-olie (puur plantaardige oliën) in dieselmotoren

Het verbeteren van de rentabiliteit zal naar verwachting moeten komen van een combinatie
van maatregelen op het gebied van:

• brandstofinzet
• rendement

• investering

• operationele kosten

Om de rentabiliteit van biomassa wkk te berekenen wordt in hoofdlijnen de
berekeningsmethodiek gevolgd zoals deze is gehanteerd door ECN voor het bepalen van de
onrendabele top (ORT) voor de MEP-regeling. Uitgangspunten zijn aangepast aan de hand
van de gevonden informatie. Dit is gedaan voor zowel de huidige situatie als een
toekomstige situatie met verwerking van alle (technische) mogelijkheden om de ORT te
verlagen zoals dat op termijn wordt verwacht (ca 2012).
Voor dit onderzoek zijn een 5-tal leveranciers alsook een aantal kennisinstituten
geïnterviewd.
De perspectieven voor de verlaging van de ORT zijn voor alle vier de routes goed. Voor
verbranding is de inschatting dat subsidie zelfs niet meer nodig zal zijn. Voor de andere
routes blijft een beperkte ORT bestaan. De verwachte hoogte van steunmaatregelen zal in
de toekomst dus afgebouwd kunnen worden. Belangrijkste invloedsfactoren op de ORT zijn
investeringskosten, O&M- en brandstofkosten.
De resultaten voor een 1 MWe installatie worden in onderstaande tabel samengevat:

Installatie van 1 MWe ORT huidig (2007) [€ct/kWh] ORT toekomstig (ca 2012) [€ct/kWh] 
Verbranding 6.9 -0.7 – 4.2 
Vergassing 11.2 5.3 – 10.2
Vergisting 5.7 1.8 
Bio-olie 9.3 6.2

Voor verbranding (hout) wordt een grote spreiding in de ORT gevonden, variërend van 5,0
tot 9,3 €ct/kWh afhankelijk van temperatuur van warmtebenutting en schaalgrootte. ECN 
komt in de recente berekening uit op 8,3 €ct/kWh. Op termijn wordt een ORT verwacht van 
circa 0 tot 4,2 €ct/kWh. 
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Voor vergassing wordt een onrendabele top van 11,2 tot 15,1 €ct/kWh berekend afhankelijk 
van de technologie voor een 1 MWe installatie en dalend tot 7,7 €ct/kWh voor een grotere 
installatie (ca 6 MWe). Op termijn wordt verwacht dat deze ORT kan dalen tot 5,3 à 10,2
€ct/kWh. Als de restwarmte niet volledig benut kan worden kan het stookgas uit vergassing 
worden opgewaardeerd tot groen gas voor injectie in het aardgasnetwerk. Belangrijkste
invloedsfactoren op de ORT zijn investeringskosten en brandstofkosten.

Voor vergisting wordt voor de huidige situatie een ORT van circa 5,7 €ct/kWh gevonden. Op 
termijn wordt verwacht dat deze ORT kan dalen tot 1,8 €ct/kWh. In situaties dat de warmte
niet volledig benut kan worden kan deze door middel van een ORC (Organic Rankine Cycle)
worden omgezet in elektriciteit. De ORT blijkt dan op een zelfde waarde uit te komen.
Alternatief kan biogas worden opgewaardeerd naar groen gas.
Belangrijkste invloedsfactoren op de ORT zijn investeringskosten en brandstofkosten.

Een WKK op bio-olie komt in de huidige situatie, met een prijs voor PPO van € 500 per ton, 
uit op een ORT van 9,3 €ct/kWh. Op termijn wordt verwacht dat deze ORT kan dalen tot ca 
6,2 €ct/kWh. Schaalgrootte heeft een sterk effect op de ORT, vooral in het geval van
verbranding en vergassing.
Belangrijkste invloedsfactoren op de ORT zijn brandstofkosten en het elektrische rendement.

De prijs van biomassa is in alle gevallen zeer bepalend. In het geval van bio-olie wkk is dit
het sterkst. Voor bio-olie zou op termijn een duurzamer alternatief voor palmolie gevonden
moeten worden met een prijs onder de € 400/ton. Te denken valt aan een alternatieven als
jatropha-, pyrolyse-, of HTU olie.

Aanbevelingen
• over het algemeen kan geconcludeerd worden dat veel installaties nog lang niet

uitontwikkeld zijn en dat er nog betrekkelijk weinig (bedrijfs-) ervaring is opgedaan. Alleen
al daarom is het te verwachten dat investering- en onderhoudskosten zullen dalen. Ook
door serieproductie zal de investering in het algemeen kunnen dalen. Voorwaarde is wel
dat er een voldoende grote markt is voor leveranciers en dat de installaties dus in
toenemende mate worden toegepast.

• de invloed van warmtebenutting op de ORT is groot. Toepassing van
laagtemperatuurverwarming is daarom zeer gunstig voor alle conversietechnologieën.

• op locaties waar geen warmtebenutting kan plaatsvinden kan gedacht worden aan
omzetting in elektriciteit of koude doormiddel van een organic rankine cycle (ORC) of
absorptiekoelmachine.

• een andere mogelijkheid voor locaties zonder warmtebenutting, specifiek in geval van
vergisting en vergassing, is de omzetting naar groen gas met teruglevering naar het
aardgasnetwerk. Wel is het aan te bevelen in dit geval te kijken naar een efficiënt
energetisch eindgebruik van het groene gas.
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Verbranding

• ontwikkeling van verbrandingssystemen die moeilijkere biomassa kunnen benutten.

• optimalisatie van installaties door het ontwerp, de productie en de assemblage op
wereldniveau te beoordelen en gebruik te maken van de sterktes van verschillende
landen met behoud van kwaliteit.

• toepassen kennis verbrandingssystemen uit de afvalverbranding in kleinschalige
biomassa wkk systemen.

• hoewel het buiten het aandachtsgebied van dit onderzoek valt is er wellicht nog veel
verbetering van de ORT te behalen door goedkopere brandstoffen te ontwikkelen.
Gedacht kan worden aan gestandaardiseerde vervangers van hout op basis van
bijvoorbeeld een papier/plastic mengsel (gedeeltelijk duurzaam).

Vergassing
• onderzoek naar methoden om CO2 te winnen uit biomassa wkk installaties voor

toepassing in de tuinbouw en/of drankmiddelenindustrie.

• optimalisatie van installaties door het ontwerp, de productie en de assemblage op
wereldniveau te beoordelen en gebruik te maken van de sterktes van verschillende
landen met behoud van kwaliteit.

Vergisting
• onderzoek naar methoden (bijv. enzymen) om ‘moeilijkere’ biomassa beter te ontsluiten

voor vergistingsprocessen, waarbij:
o de verblijftijd wordt verkort (snellere ontsluiting)
o meer biogas wordt geproduceerd (meer materiaal wordt omgezet in biogas)

• onderzoek naar meetmethoden om het vergistingsproces beter te kunnen aansturen.
Hierdoor kan ‘scherper’ geopereerd worden, zal de biogasproductie toenemen en het
aantal draaiuren verhogen.

• verruiming van de mogelijkheden om organische reststromen te verwerken en
mogelijkheden om digistaat te benutten

Bio-olie
• Inzet van goedkopere brandstoffen (jatropha, pyrolyse)

• inzet van smeerolie additieven (verhogen rendement)
• verhogen van cilinderdrukken (verlagen investeringskosten)

• standaardisatie/normering van bio-brandstoffen
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Beleid

• Bestendig financieel ondersteuningsbeleid om meerdere biomassa-wkk eenheden te
kunnen bouwen, waardoor de kostprijs (sneller) daalt en technologieleveranciers door
ontwikkelingen verdere verbeteringen kunnen doorvoeren.

• Actieve stimulering nuttige warmtetoepassingen van de wkk. In het bijzonder biedt de
stimulering van lage temperatuur toepassing van biomassa-wkk systemen de
mogelijkheid om de rentabiliteit te verbeteren. Gedacht kan worden aan lage temperatuur
vloerverwarming in nieuwbouw woningen of het maken van warmte én koude.

• Evalueren ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen) ten aanzien van de mogelijkheden
voor levering van warmte en/of biogas aan derden. In het bijzonder de levering aan de
gebouwde omgeving vanuit agrarische bestemmingsgebieden.

• Een financieel ondersteuningsbeleid (nieuwe MEP) dat de levering van biogas aan
derden en/of opgewaardeerd biogas waardeert. Productie van gas kan dan worden
losgekoppeld van consumptie. Op een gunstige locatie kan in een wkk het gas zo
efficiënt mogelijk worden omgezet in warmte en elektriciteit.

• Onderzoek naar de mogelijkheden om het emissiebeleid te ‘nuanceren’ voor biomassa
die nu nog onder de BVA-eisen valt. Door een kwaliteitskeur (zoals het KIWA-keur bij
vetten, E17) op te stellen voor bijvoorbeeld B-hout kan mogelijk met minder metingen
(aantal en frequentie) aan de rookgaszijde worden volstaan. Dit zal besparingen
opleveren aan de meetinrichting voor dergelijke installaties..
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1. Introductie

1.1 Achtergrond

De MEP-subsidie voor productie van duurzame elektriciteit is per 18 augustus 2006 op nul
gezet voor alle categorieën met uitzondering van vergisting. Het nieuwe kabinet werkt
momenteel aan een nieuw beleid ter ondersteuning van biomassa toepassing in wkk. Het is
onbekend hoe het nieuwe beleid eruit zal gaan zien.

Wel is bekend dat de ondersteuning van tijdelijke aard zal zijn. Op termijn zal, in dit geval,
kleinschalige biowkk rendabel moeten zijn zonder ondersteuning van de overheid. De
uitdaging voor de komende jaren is vooral om die combinaties van biomassa en
conversietechnologie te vinden die uitzicht bieden op een substantiële verbetering van de
huidige rentabiliteit.

Uiteindelijk zal de (subsidie) ondersteuning een neerwaartse beweging maken zodat de
kosten voor grootschalige implementatie zijn op te brengen door de maatschappij. Vanuit
verschillende kanten is er behoefte om meer inzicht te krijgen in de te verwachten
ontwikkeling van de rentabiliteit cq onrendabele top. Dit geldt zowel voor beleidsmakers en
organisaties van belanghebbenden als ondernemers in de verschillende sectoren. In dit
rapport wordt voor de belangrijkste kleinschalige biomassa-WKK-routes de mogelijkheden
voor verbetering van de rentabiliteit onderzocht.

1.2 Doelstelling

Doel van het onderzoek is om voor onderstaande omzettingstechnologieën van biomassa
naar elektriciteit en warmte (gelijktijdig) de mate van reële verbetering van de rentabiliteit te
vinden. Hierbij zullen de volgende procesroutes worden beschouwd:
1. Verbranding (van schoon resthout)
2. Vergassing van hout
3. Vergisting (van mest en/of stoffen op de groene lijst)
4. Directe inzet van bio-olie (puur plantaardige oliën) in dieselmotoren

Het verbeteren van de rentabiliteit zal naar verwachting moeten komen van een combinatie
van maatregelen op het gebied van:

• Brandstofinzet
• Rendement

• Investering

• Operationele kosten

Na een beschrijving van de berekeningsmethodiek in hoofdstuk 2 en de uitgangspunten in
hoofdstuk 3 worden de resultaten voor de huidige situatie in hoofdstuk 4 toegelicht.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 systematisch per technologie de verbeteringsmogelijkheden
en resultaten voor de rentabiliteit weergegeven. In hoofdstuk 6 wordt afgesloten met
conclusies en aanbevelingen.
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2. Berekeningsmethodiek

2.1 Referentie

Om de rentabiliteit van biomassa wkk te berekenen wordt in hoofdlijnen de
berekeningsmethodiek gevolgd zoals deze is gehanteerd door ECN voor het bepalen van de
onrendabele top (ORT) voor de MEP-regeling. Als referentiedocument wordt verwezen naar
‘Onrendabele top berekeningsmethodiek’ van ECN [1].
In februari 2007 is door ECN en KEMA een conceptadvies ORT uitgebracht [2]. Hierin is voor
kleine zelfstandige bio-olie-, verbranding- en vergistingsinstallaties de ORT bepaald. De
resultaten hiervan zullen vergeleken worden met de ORT resultaten uit dit onderzoek.
Verschillen zullen worden toegelicht.

Het ECN rapport gaat in de meeste gevallen uit van 7500 vollast draaiuren elektriciteit. Door
de opzet van de berekeningsmethodiek wordt daarmee automatisch ook het aantal vollast
draaiuren warmte in de meeste gevallen gelijk genomen aan de 7500 uur voor elektriciteit.
Omdat in de praktijk de elektriciteit wel, maar de warmte vaak niet voor 7500 uur nuttig kan
worden afgezet zijn in totaal twee scenario’s berekend voor de warmte:
1. géén nuttige warmte-afzet mogelijkheden (een grensgeval)
2. nuttige warmte-afzet gedurende 4500 uur per jaar (ruimteverwarming, kassen, e.d.

Bovenstaande scenario’s verschillen in belangrijke mate van de ECN scenario’s.
De meerwaarde van dit onderzoek zal de prognose naar de toekomst zijn om de ORT te
verlagen én de mogelijkheden en randvoorwaarden om daar te komen.

2.2 Plan van aanpak

Het eerste deel van dit onderzoek betreft de bepaling van de ORT voor de vier gedefinieerde
categorieën biomassa-wkk installaties. Hiertoe zijn een 5-tal leveranciers geïnterviewd
(sommige leveranciers leveren meerdere typen installaties).

Het tweede gedeelte van het onderzoek heeft betrekking op de mogelijkheden om de ORT in
de nabije toekomst te verlagen. Deze vraag is zowel aan de 5 leveranciers voorgelegd als
ook aan een drietal kennisinstituten.

Bij de beoordeling van de verkregen informatie is gebruik gemaakt van eigen verworven
kennis en ervaring op het gebied van biomassa-wkk.
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3. Uitgangspunten ORT- berekening
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de ORT van biomassa wkk systemen zoals die op dit
moment commercieel in de markt verkrijgbaar zijn.
De ORT zal worden beschouwd voor een productiecapaciteit van 1 MWe. Omdat deze
schaalgrootte niet per definitie economisch ideaal hoeft te zijn, zal voor sommige systemen
een indicatie worden gegeven van de ORT bij een grotere schaal.

3.1 Brandstofprijzen

Voor alle systemen wordt uitgegaan van turn-key installaties (incl. civiele werken).
Voor de netaansluiting wordt een stelpost opgenomen van € 100.000,- per installatie.
Wat betreft brandstof voor de verschillende systemen wordt uitgegaan van biomassa die
redelijk ruim voorhanden is en zich bewezen heeft in combinatie met de technologie.
Zo is schoon resthout gekozen als (referentie)brandstof voor zowel verbranding als
vergassing, terwijl vergassing meer geëigend is als technologie voor ‘moeilijkere’
brandstoffen als kippenmest, e.d. In de ORT berekeningen zal deze gevoeligheid wel worden
meegenomen.
Voor de brandstofprijzen is zoveel mogelijk uitgegaan van de waarden zoals gehanteerd in
het ECN rapport [2]. Afwijkend hierin zijn de prijzen voor hout, energiemaïs en palmolie.

ECN Cogen Projects1

Brandstof Eenheid Brandstofprijs Brandstofprijs Energie-inhoud (GJ/ton)
Elektriciteit €ct/kWhe 5.1 5.1 -
Aardgas €ct/m3 18 18 -

Schoon resthout €/ton (a.r. 2) 20 30 83

Mest €/ton (a.r.) -10 -10 1
Energiemaïs €/ton (a.r.) 20 30 10
VGI reststromen €/ton (a.r.)  20 10
Palmolie €/ton (a.r.) 455 500 37

Voor de afvoer van digestaat uit vergisting wordt 10 € per ton a.r. aangehouden. Hiermee 
zijn de netto kosten voor mest inclusief digestaat afvoer nagenoeg neutraal met dien
verstande dat de hoeveelheid af te voeren digestaat meestal minder is dan de toevoer van
mest. Effectief komt dit neer op een mest (incl. digestaat) all-in prijs van circa -5 € per ton a.r. 
 
Bovenstaande prijzen zijn momentopnamen. Het is nagenoeg onmogelijk om aan te geven
wat deze voor langere tijd vooruit zullen zijn. De prijzen wijken op sommige punten af van de
prijzen in het ECN rapport [2]. Met name geraffineerde palmolie zit momenteel rond de €500 
per ton en maïs rond de €30 per ton.  
 
Het in kaart brengen van de (lange termijn) prijsontwikkeling van biomassa valt buiten dit
onderzoek. Voor gevoeligheden van de brandstofprijs bij gebruik van dezelfde brandstof
wordt verwezen naar de resultaten van het ECN rapport.

1 Bron: diverse marktpartijen
2 a.r.: as received (zoals ontvangen, inclusief vocht, as, e.d.)
3 Bij een vochtgehalte van 50%
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3.2 Financieel-economisch

De volgende financieel-economische aannamen zijn gemaakt voor berekening van de ORT:

• Debt/equity ratio: 80/20

• Rente: 5%
• Return on equity: 15%

• Looptijd lening: 10 jaar

• Economische levensduur: 10 jaar
• Beleidsperiode (voor MEP): 10 jaar

• Vennootschapsbelasting: 25,5%

• Energie Investerings Aftrek: 100% (behalve bij vergisting: 80%)

Bovenstaande parameters komen geheel overeen met die uit het ECN rapport.
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3.3 Verbranding

Bij verbranding wordt met een ruime hoeveelheid lucht biomassa volledig omgezet in
rookgassen (vnl. waterdamp en koolstofdioxide). De warmte van deze hete rookgassen
wordt in een ketel overgedragen aan water. Dit water verdampt tot stoom. Deze zet uit in een
stoomturbine en drijft een generator aan die elektriciteit opwekt. De stoom condenseert tot
water waarbij de vrijkomende condensatiewarmte eventueel nog nuttig kan worden gebruikt
in de vorm van warm water (bijvoorbeeld voor verwarming van een tuinbouwkas). Het water
(de gecondenseerde stoom) gaat weer terug naar de ketel waar de gesloten cyclus weer
opnieuw begint.
De rookgassen worden tot slot gereinigd om te voldoen aan de emissie-eisen.

Figuur 3.1: Biomassa verbranding

Als uitgangspunt wordt een verbrandingssysteem genomen op basis van schoon resthout
met een condenserende stoomturbine. Hierbij wordt een maximum aan elektriciteit
geproduceerd. Voor een dergelijk systeem wordt ook gekeken naar de beschikbare warmte
die vrijkomt bij de condensatie van de stoom na de stoomturbine.
Als uitgangspunt wordt een verbrandingssysteem genomen bestaande uit o.a.:
• Houttoevoersysteem (‘walking floor’)

• Vuurhaard

• Stoomsysteem, incl. stoomturbine en condensor)
• Transport en plaatsing WKK

• Civiele werkzaamheden (w.o.. grond- en graafwerk, erfverharding, ontsluiting)

• Netaansluiting
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3.4 Vergassing

Bij vergassing reageert de biomassa, in tegenstelling tot verbranding, met een tekort aan
lucht (lees: zuurstof). De biomassa kan dan niet volledig worden omgezet in hete
rookgassen, in plaats daarvan ontstaat een brandbaar gas. Dit gas bestaat uit een mengsel
van waterstof, koolmonoxide, methaan, water en koolstofdioxide. Daarnaast bevat het vaak
ook nog andere elementen als teren, ammoniak, e.d. Het brandbare gas kan, na
gasreiniging, met een gasmotor of in een ketel met stoomcyclus (zie verbranding) worden
omgezet in elektriciteit en warmte.

Figuur 3.2: Biomassa vergassing

Bij vergassingssystemen zijn ondermeer de volgende twee parameters van belang:

• Koolstofconversie
• Koudgasrendement

De koolstofconversie is een maat voor de omzetting van de aanwezige koolstof in de
biomassa naar stookgas. Hoe hoger de koolstofconversie hoe meer koolstof wordt omgezet
naar koolstofverbindingen in het stookgas (bijvoorbeeld CO, CH4, CO2, teren). Koolstof die
niet wordt geconverteerd blijft achter in de as.
Het koudgasrendement is een maat voor de omzetting van energie in de biomassa naar
energie van het stookgas gemeten bij kamertemperatuur. Vergassers die op hoge
temperatuur worden bedreven (>1000˚C) verliezen relatief meer warmte door straling en
afkoeling van het gas dan vergassers op lagere temperatuur (~850˚C).
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De volgende typen vergassingssystemen zijn geschikt voor toepassing op kleine schaal (tot
circa 40 MWth):
• Updraft

• Downdraft

• Circulating/Bubbling Fluidised Bed (CFB/BFB)

Downdraft vergasser [15 ] Updraft vergasser [15]

In zowel de downdraft als de updraft vergassers zijn diverse zone te onderscheiden: drogen,
pyrolyseren, oxideren en reductie, alleen de volgorde verschilt onderling. Dit heeft tot gevolg
dat de downdraftvergasser minder teer produceert, terwijl de updraftvergasser minder
gevoelig is voor het type brandstof (maar wel meer teer produceert). In feite is de
downdraftvergasser ontwikkeld vanwege de hoge teerproductie van de updraftvergasser.
De downdraftvergasser kenmerkt zich door de vernauwing onderin, waardoor een hetere
zone ontstaat waar de teerdampen worden gekraakt, d.w.z. omgezet in kleinere, gasvormige
molekulen.

De updraft vergassingstechniek wordt toegepast in Harboöre (Denemarken). Voor het
opwekken van elektriciteit en warmte (WKK) in een gasmotor zullen eerst de teren gereinigd
moeten worden. In Harboöre ondervindt men problemen om deze goed te verwijderen.
Momenteel loopt er in Frankrijk een pilot vergasser met een nieuwe
teerverwijderingstechnologie.
Omdat de updraft vergassingstechnologie nog niet op grote(re) schaal commercieel wordt
toegepast zal deze vooralsnog niet verder worden meegenomen in de ORT berekeningen.

De downdraft vergassingstechniek wordt commercieel toegepast op diverse plaatsen in
België waarbij het stookgas in een gasmotor wordt omgezet in elektriciteit en warmte.
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Tevens komt er warmte beschikbaar bij het afkoelen van het stookgas. Dit type vergassing
wordt meegenomen in de ORT analyse.

CFB/BFB vergasser [15]

Een wervelbedvergasser is een derde categorie vergasser die worden toegepast op kleine
schaal. Dit type vergasser staat o.a. bij een kippenboer in Tzum (Friesland) en in Güssing
(Oostenrijk). In Tzum wordt met het stookgas in een ketel stoom gemaakt die vervolgens in
een stoomcyclus elektriciteit opwekt. In Güssing wordt het stookgas na reiniging ingezet in
gasmotoren. Van de CFB/BFB vergassers bestaan er meerdere uitvoeringen (direct en
indirect). Het type directe vergassing in Tzum wordt meegenomen in de ORT analyse.
ECN doet momenteel experimenten met een indirecte vergasser, Milena vergasser. Deze is
op hoofdlijnen vergelijkbaar met de vergasser in Güssing en de Battel-vergasser in
Burlington (U.S.). Omdat deze techniek nog niet op grote(re) schaal commercieel wordt
toegepast zal deze vooralsnog niet verder worden meegenomen in de ORT berekeningen.
Wel is deze technologie veelbelovend en staat op het punt van commercieel doorbreken.
Alle vergassingssystemen worden berekend op basis van schoon resthout als
brandstofinput. Een vergassingssysteem voor de vervolgberekeningen bestaat uit ondermeer
de volgende onderdelen:

• Biomassa toevoer systeem
• Droger (bij natte houtchips)

• Vergasser

• Stookgasreinigingssysteem (zonder zware teerverwijdering)
• Gasmotor of Stoomcyclus met stoomturbine

• Rookgasreiniging

• Civiele werkzaamheden
• Transport en plaatsing

• Netaansluiting



15

3.5 Vergisting

Bij vergisting wordt de biomassa in een vergistingstank zonder lucht (zuurstof) en onder
continu roeren in een biologisch proces door micro-organismen omgezet in een biogas. Dit
biogas is een brandbaar gas voornamelijk bestaande uit methaan (50 à 65%) en
koolstofdioxide. Het biogas kan stof, water en zwaveldioxide bevatten, afhankelijk van de
biomassa die wordt vergist. Dit moet eerst verwijderd worden om het te kunnen inzetten in
een gasmotor. Een gedeelte van de warmte van de gasmotor wordt gebruikt om de
vergistingstank op temperatuur te houden (35 à 40˚C). Het merendeel van de vrijkomende
warmte (70 à 80%) kan eventueel nuttig worden ingezet als warm water.
Na vergisting blijft er digestaat over. Deze gaat naar een navergistingstank om de laatste
restjes biogas op te vangen. Na persing van het digestaat ontstaat een dunne- en een dikke
fractie. Omdat het digestaat (de dikke fractie) niet het gehele jaar kan worden uitgereden op
het land dient deze minimaal 6 maanden van het jaar te worden opgeslagen.

Figuur 3.3: Biomassa vergisting

Als uitgangspunt wordt een vergistingssysteem genomen bestaande uit o.a.:
• Vergister(s)

• Navergister(s)

• Mestinfrastructuur
• Gas- en waterinfrastructuur

• Vooropslagsilo (mest)

• Vooropslagsilo (VGI-stroom of maïs)
• Eindopslagsilo (digestaat)

• Gasmotoren, incl. aansturing

• Rookgasreiniging (Selectieve Katalytische Reductie (SCR))
• Transport en plaatsing WKK

• Civiele werkzaamheden (w.o.. grond- en graafwerk, erfverharding, ontsluiting)

• Netaansluiting

Als brandstof wordt gewerkt met twee wettelijk toegestane mixstromen:
• 50% mest met maïs

• 50% mest aangevuld met reststromen uit de VGI-sector (positieve lijst)
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3.6 Bio-olie

Bij bio-olie systemen wordt puur plantaardige olie (ppo) na eventuele filtering en het
verwijderen van o.a. vrije vetzuren direct ingezet in aangepaste dieselmotoren. Deze leveren
elektriciteit en warm water. De rookgassen worden vaak gereinigd van NOx en roet om te
voldoen aan de emissie-eisen.
In tegenstelling tot biodiesel komt er bij de directe inzet van ppo geen glycerine vrij.

Figuur 3.4: Bio-olie wkk systeem

Als uitgangspunt wordt een bio-oliesysteem genomen op basis van aangepaste
dieselmotoren. Vanwege de ruime beschikbaarheid wordt als referentie vooralsnog
uitgegaan van gecertificeerde palmolie als brandstof (volgens RSPO criteria). In het licht van
de Commissie Cramer kan voor de toekomst mogelijk ook gedacht worden aan andere oliën
zoals Jatropha of pyrolyse olie.

Het bio-olie systeem omvat o.a.:
• Generatorset 1000 kWe, incl. dagtanks, aansturing, uitlaatdemping

• Geluidgedempte omkasting 65 dB(A) op 1 m

• Rookgasreiniging (Selectieve Katalytische Reductie (SCR))
• Roetfiltersysteem

• Uitbreiding naar WKK-unit

• Bovengrondse brandstoftank (58 ton)
• Ureumtank (6 m3)

• Transport en plaatsing WKK

• Netaansluiting
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4. Resultaten ORT huidige technologie
Uit de aannamen en de rekenmethodiek volgens ECN is het volgende overzicht aan ORT
berekend. In de tabellen hieronder zijn de belangrijkste parameters weergegeven zoals het
elektrische en thermische vermogen van de installatie in combinatie met het aantal vollast
draaiuren elektriciteit en warmte.
Het ECN rapport gaat in de meeste gevallen uit van 7500 vollast draaiuren elektriciteit. Door
de opzet van de berekeningsmethodiek wordt daarmee automatisch ook het aantal vollast
draaiuren warmte in de meeste gevallen gelijk genomen aan de 7500 uur voor elektriciteit.
Omdat in de praktijk de elektriciteit wel, maar de warmte vaak niet voor 7500 uur nuttig kan
worden afgezet zijn in totaal twee scenario’s berekend voor de warmte:
1. géén nuttige warmte-afzet mogelijkheden (een grensgeval)
2. nuttige warmte-afzet gedurende 4500 uur per jaar (ruimteverwarming, kassen, e.d.

De resultaten laten twee ORT-waarden zien:

• ORT Cogen Projects: berekend met de aannamen zoals vermeld in hoofdstuk 4
• ORT ECN: berekend met de aannamen zoals vermeld in [2]

4.1 Verbranding

Houtverbranding met stoomcyclus (1.0 MWe)
Verbranding Cogen Projects ECN

Leverancier 1 Leverancier 2
Elektrisch rendement (%) 12 20 22
Thermisch rendement (%) 62 93 35

Investering (€/kWe) 4900 4500 4000
O & M kosten (€/kWe)4 125 135 400

ORT scenario 1 (€ct/kWhe) 16.2 11.7 -
ORT scenario 2 (€ct/kWhe) 9.3 5.0 8.3

Bij grotere houtverbrandingsinstallaties (2,3 MWe) daalt de ORT van 16 à 12 €ct/kWh naar 
circa 7 €ct/kWh. De spreiding in de ORT Cogen Projects (9,3 tot 5,0) in geval van
elektriciteitsproductie en warmtebenutting is o.a. te verklaren door:
• Een hogere thermisch rendement (56% i.p.v. 35%) doordat gebruik gemaakt wordt door

extra warmtebenutting van de rookgassen.

• Lagere onderhoudskosten (gemiddeld 130 € €/kWe i.p.v. 400 /kWe) 
 
Met € 400/kWe aan onderhoudskosten zou de ORT al stijgen naar 8,5 €ct/kWh. Een 
vergelijkbaar effect is te verwachten van een lager thermisch rendement van 35%.
De relatief hoge waarde van ECN (8,3 €ct/kWh) is hiermee te verklaren. Wat betreft
gevoeligheden wordt verwezen naar onderstaande figuur uit bijlage C van [2]. De invloed van
investeringskosten, O&M- en brandstofkosten is het grootst op de ORT.

4 O&M kosten = Operation & maintenance kosten = operatie en onderhoudskosten
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Figuur 4.1: Gevoeligheid houtverbranding (uit [2]) – toegevoegd: warmte-uren (lang gestippeld) en
elektrisch rendement (kort gestippeld)

4.2 Vergassing

Downdraft vergasser in combinatie met een gasmotor met droger (1.0 MWe)
Downdraft vergasser Cogen Projects ECN

Elektrisch rendement (%) 25 -
Thermisch rendement (%) 20 -

Investering (€/kWe) 4756 -
O & M kosten (€/kWe)5 330 -

ORT scenario 1 (€ct/kWhe) 13.0 -
ORT scenario 2 (€ct/kWhe) 11.2 -

CFB vergasser in combinatie met een stoomcyclus met droger (1.0 MWe)
CFB vergasser Cogen Projects ECN

Elektrisch rendement (%) 15 -
Thermisch rendement (%) 25 -

Investering (€/kWe) 7053 -
O & M kosten (€/kWe)6 212 -

ORT scenario 1 (€ct/kWhe) 18.9 -
ORT scenario 2 (€ct/kWhe) 15.1 -

4 O&M kosten = Operation & maintenance kosten = operatie en onderhoudskosten
4 O&M kosten = Operation & maintenance kosten = operatie en onderhoudskosten
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Bij een CFB vergassingsinstallaties van 1,5 MWe daalt de ORT met warmtebenutting van
18,9 €ct/kWh naar 15,1 €ct/kWh.  
Bij een nog grotere CFB vergassingsinstallatie in combinatie met een gasmotor, van 5,6
MWe, daalt de ORT met warmtebenutting nog verder naar 7,7 €ct/kWh.

Wat betreft gevoeligheden laat onderstaande figuur zien dat de invloed van
investeringskosten en brandstofkosten het grootst is op de ORT. Waar bij de andere
grafieken gebruik is gemaakt van bestaande ECN-grafieken is de grafiek voor vergassing
nieuw berekend.

Figuur 4.2: Gevoeligheid downdraftvergasser
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4.3 Vergisting

Vergister in combinatie met een gasmotor (1.0 MWe)
Verbranding Cogen Projects ECN

Leverancier 1 Leverancier 2
Elektrisch rendement (%) 12 19 15
Thermisch rendement (%) 11 17 10

Investering (€/kWe) 2537 2243 2300
O & M kosten (€/kWe)7 146 98 225

ORT scenario 1 (€ct/kWhe) 6.0 5.3 -
ORT scenario 2 (€ct/kWhe) 4.7 4.1 6.2

Bij de vergistingsinstallatie van 0,9 MWe is uitgegaan van 50% mest en 50% reststromen uit
de VGI-sector. De ORT (Cogen Projects) komt dan uit op 6,0 (alleen elektriciteit) tot 4,7
€ct/kWh (elektriciteit met warmtebenutting). 
Bij de vergistingsinstallatie van 1,0 MWe is uitgegaan van 50% mest en 50% energiemaïs.
De ORT (Cogen Projects) komt dan uit op 5,3 (alleen elektriciteit) tot 4,1 €ct/kWh (elektriciteit 
met warmtebenutting). ECN rekent met mest (50%) en maïs (50%) en komt op 6,2 €ct/kWh. 
Het verschil met 4,1 €ct/kWh is hoofdzakelijk te verklaren door de lagere onderhoudskosten.
Rekenend met de ECN-waarde van 225 €/kWe komt de ORT Cogen Projects waarde uit op
6,8 €ct/kWh. Wat betreft gevoeligheden wordt verwezen naar onderstaande figuur uit bijlage
C van [2]. De invloed van brandstofkosten en investeringskosten is het grootst op de ORT.

Figuur 4.3: Gevoeligheid vergisting (uit [2]) – toegevoegd: elektrisch rendement (kort gestippeld)

4 O&M kosten = Operation & maintenance kosten = operatie en onderhoudskosten
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4.4 Bio-olie

Bio-olie direct ingezet in een dieselmotor (1.0 MWe)
Bio-olie Cogen Projects ECN

Elektrisch rendement (%) 41 42
Thermisch rendement (%) 44 30

Investering (€/kWe) 870 1250
O & M kosten (€/kWe)8 185 150

ORT scenario 1 (€ct/kWhe) 10.8 -
ORT scenario 2 (€ct/kWhe) 9.3 8.1

De lagere waarde van ECN (8,1 €ct/kWh) is geheel te verklaren een lagere brandstofprijs.
Wat betreft gevoeligheden wordt verwezen naar onderstaande figuur uit bijlage C van [2].
De invloed van brandstofkosten en het elektrische rendement is het grootst op de ORT.

Figuur 4.4: Gevoeligheid bio-olie (uit [2]) – toegevoegd: warmte-uren (lang gestippeld) en elektrisch
rendement (kort gestippeld)

4 O&M kosten = Operation & maintenance kosten = operatie en onderhoudskosten
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5. Mogelijkheden tot verlaging ORT
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om de ORT van de in
hoofdstuk 4 beschreven biomassa wkk systemen te verlagen.
Eveneens zullen de effecten hiervan op de ORT worden gepresenteerd.
Hierbij wordt een stramien gevolgd met beoordeling op de volgende aspecten:
• Brandstofprijs: het toepassen van brandstoffen met een lagere prijs door het

vergroten van de brandstofflexibiliteit.
• Rendement: het vergroten van het elektrische en/of thermische rendement.

• Investering het verlagen van de investeringen.

• Operationele kosten: het verlagen van de operationele kosten waaronder onderhoud,
kosten afvoer as/water, personele bezetting

Naast bovenstaande aspecten zou ook gedacht kunnen worden aan het nuttig inzetten van
de CO2 die vrijkomt in de rookgassen van de biomassa-wkk systemen om de ORT te
verlagen.
Vooralsnog zijn alleen de glastuinbouwsector en eventueel brouwerijen en de
frisdrankenindustrie de sectoren waar CO2 een nuttige productwaarde heeft. De kosten van
de extra benodigde reiniging zouden ten laste komen van de CO2. Omdat het hier een
beperkte groep potentiële afnemers betreft wordt het effect van CO2 op verlaging van de
ORT niet verder meegenomen.

Ook het opwaarderen van biogas naar aardgaskwaliteit zou een mogelijkheid kunnen zijn om
de ORT te verlagen. Omdat dit niet overal breed kan en wordt toegepast zal deze optie niet
verder worden meegenomen.
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5.1 Verbranding

5.1.1 Brandstofinzet

Kleinschalige verbrandingsinstallaties zouden goedkopere brandstoffen kunnen inzetten,
maar dit heeft consequenties voor de emissies en zal leiden tot additionele investeringen. Als
alternatieve brandstoffen kan gedacht worden aan B- en C-hout. Eén leverancier geeft aan
dat de meerkosten op de investeringen bij gebruik van B-hout ongeveer 8% (1 MWe) à 9,5%
(2,4 MWe) zouden bedragen. Met de inzet van B-hout zou een biomassaprijs gehanteerd
kunnen worden van circa 5 € €/ton i.p.v. 30 /ton voor schoon resthout.

Andere materialen zijn eveneens inzetbaar, maar daarbij geldt wel dat het
asverwerkingspunt hoger dient te zijn dan circa 1000ºC. Als dit lager is kan dit leiden tot
verstopping van het rooster en ‘tube failures’.

5.1.2 Rendement

De elektrische rendementen van verbrandingssystemen kunnen nog verder verbeterd
worden door het toepassen van:

• Hogere stoomtemperaturen en –drukken
• Lagere condensortemperaturen en -drukken

• Herverhitten van de stoom

• Voorwarming van de ketellucht
• Verdere warmte-integratie

Herverhitten van de stoom en hogere stoomcondities zullen voor kleine biomassa systemen
(< 5 MWe) niet snel worden toegepast vanwege de relatief grote investeringen. De huidige
stoomcondities liggen bij circa 28 bar en 380 tot 460ºC. Hiermee zijn rendementen haalbaar
van 15 tot 20%. Vanaf 5 MWe en groter worden waterpijpketels toegepast waarbij hogere
drukken en temperaturen mogelijk zijn tot 42 à 65 bar en tot 500ºC. Het rendement stijgt dan
tot 25%. Bij nog grotere systemen (~30 MWe) wordt soms ook herverhitting van de stoom
toegepast waarbij het elektrische rendement verder stijgt naar 37% (hoogste op dit moment).
Een andere rendementsverbetering die speelt bij het groter worden van systemen is de
toename van het stoomturbinerendement.
Voor systemen kleiner dan 5 MWe is de verwachting dat door vele kleine technische
verbeteringen een rendement op termijn mogelijk is van 23%.

Naast verbeteringen in de verbrandingsinstallatie kan ook nog een Organic Rankine Cycle
(ORC) worden toegepast. Hierdoor kan een gedeelte van de (laagwaardige)warmte worden
omgezet in elektriciteit. Een ORC cycle achter een 1 MWe houtverbrandingsinstallatie geeft
een 5% hoger elektrisch rendement, maar gaat ten koste van het thermische rendement.

Het thermische rendement ligt momenteel op 60% bij levering van warm water (90ºC) aan
tuinbouwkassen. Door de rookgassen verder te koelen door middel van een condensor kan
nog lagere temperatuurwarmte gewonnen worden voor gebruik in het LT-net van



24

tuinbouwkassen. In een dergelijke situatie stijgt het nuttige thermische rendement tot 93%.
De vraag is echter of de warmte het hele jaar door nuttig gebruikt kan worden.

5.1.3 Investering

Verbeteringen in de investering van verbrandingsinstallaties zijn mogelijk door:

• Verdubbeling van de aantallen

• Het modulair ontwerpen en bouwen van installaties
• Het betrekken / uitbesteden van (delen) van installaties uit het buitenland

Het modulair ontwerpen en bouwen hangt nauw samen met het in serie kunnen produceren
van aanzienlijke aantallen installaties. Eén leverancier heeft de verwachting dat hiermee een
investeringsreductie mogelijk is van 5% voor iedere verdubbeling van de aantallen
(momenteel 2 installaties per jaar). Als ieder jaar een verdubbeling mogelijk zou zijn dan
bedraagt de investeringsreductie over 5 jaar circa 20%.
Buitenlandse leveranciers (bijvoorbeeld India) bieden systemen aan die 50 tot 60%
goedkoper zijn dan de huidige Europese leveranciers. De vraag is wel of deze systemen
geheel voldoen aan de Nederlandse richtlijnen. Indien een dergelijk systeem wordt
aangepast voor de Nederlandse markt lijkt een investeringsreductie haalbaar van circa 20%.
Naast bovengenoemde maatregelen zijn er nauwelijks technische mogelijkheden
(bijvoorbeeld het toepassen van goedkopere materialen) aan het licht gekomen om de
investeringskosten op termijn te reduceren.

We concluderen dat een reductie van minimaal 20% op de investeringskosten in 2012 een
veilige aanname is.

5.1.4 Operationele kosten

De huidige installaties zijn al grotendeels geautomatiseerd met o.a. ‘walking floors’ voor de
biomassa toevoer, automatische asafvoersystemen en veiligheidsvoorzieningen. Hierdoor is
er typisch nog maar 1 operator nodig per installatie.
De onderhoudskosten van de installatie zouden nog verder verbeterd kunnen worden door
het toepassen van inconel (minder corrosie, hogere investering) of ‘dual pipes’. Bij dit laatste
wordt een interne pijp die goed bestand is tegen hoge stoomdruk omgeven door een externe
pijp die goed bestand is tegen corrosie vanuit de vuurhaard. Beide genoemde opties worden
toegepaste in vuilverbrandingsinstallaties. Een kruisbestuiving van beide werelden zou
kunnen leiden tot meer verbeteringen op dit gebied.
Tot slot zouden die delen met snelle vervuiling en/of gevoelig zijn voor slijtage kunnen
worden verbeterd, waardoor de bedrijfstijd verder toeneemt. Op dit moment worden
garanties afgegeven voor 7600 à 7800 vollasturen per jaar met 1 tot 3 geplande stops per
jaar.
De huidige onderhoudskosten bedragen circa 3% van de investeringskosten. De verwachting
is dat deze kosten in de toekomst vooralsnog niet significant zullen veranderen.
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5.1.5 Samenvatting

Gebaseerd op de conclusies in bovenstaande paragrafen komen we tot de volgende
uitgangspunten voor een ORT-berekening voor de toekomstige situatie (ca. 2012):

• Brandstofkosten:
Gebruik van laagwaardigere biomassa zoals B-hout, e.d.

• Rendement:
Toename van het elektrische rendement bij een totaal rendement van circa 100 à
105%. Het thermische rendement zal navenant minder zijn bij een hoger elektrisch
rendement.

• Investering:
Reductie van de investeringskosten op termijn van 20%.

• Onderhoudskosten:
Gelijkblijvende onderhoudskosten.

Verbranding met stoomcyclus (1.0 MWe)
Verbranding Huidig (2007) Toekomstig (2012)

Leverancier 1 Leverancier 2 Optimaal
Brandstofkosten (€/ton) 30 30 5 - 30

Elektrisch rendement (%) 12 20 23 
Thermisch rendement (%) 62 93 82

Investering (€/kWe) 4900 4500 3760
O & M kosten (€/kWe)9 125 135 130

4 O&M kosten = Operation & maintenance kosten = operatie en onderhoudskosten
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5.1.6 Resultaten

Onderstaande ORT berekeningen zijn uitgevoerd met de aanname dat gedurende 4500 uur
per jaar afzet van warmte mogelijk is. In het toekomstige scenario wordt verondersteld dat de
veranderingen in het elektrische en thermische rendement gelijktijdig optreden.
In de meest rechtse kolom (ORT) wordt weergegeven wat de ORT zou zijn als alléén de
parameter in die rij zou veranderen (bijvoorbeeld brandstofkosten), terwijl de overige
parameters onveranderd blijven zoals weergegeven onder de huidige situatie.

Verbranding met stoomcyclus (1.0 MWe)
Verbranding Huidig (2007) Toekomstig (2012) Invloed op ORT

Gemiddeld Optimaal (€ct/kWh) 
Brandstofkosten (€/ton) 30 5 – 30 -7.0 – 0

Elektrisch rendement (%) 16 23 -0.6
Thermisch rendement (%) 75 82 -0.6

Investering (€/kWe) 4700 3760 -1.6
O & M kosten (€/kWe) 130 130 0

ORT CP10 (€ct/kWh) 6.9 -0.7 – 4.2  

De ORT voor verbranders varieert tussen gemiddeld 1.8 (toekomstig) en 6.9 €ct/kWh 
(huidig), met daarin een belangrijk aandeel voor de brandstofkosten. Indien alle voorziene
verbeteringen gelijktijdig worden doorgevoerd zonder onderlinge negatieve gevolgen (zoals
hogere investeringen om een hoger rendement te bepalen) dan lijkt een negatieve ORT van
-0.7 €ct/kWh een theoretische ondergrens. 
 

8 CP = Cogen Projects
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5.2 Vergassing

5.2.1 Brandstofinzet

Downdraft vergassers zijn beperkt in brandstofflexibiliteit. De brandstof dient van een
bepaalde deeltjesgrootte en deeltjesgrootteverdeling te zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld poeders
niet ingezet worden in downdraft vergassers. Van alle vergassers is de CFB/BFB nog de
meeste flexibele qua brandstof.

De verwachting voor zowel downdraft als CFB/BFB vergassers is dat ook B- en C-hout
verwerkt kan worden met circa 20% hogere investeringskosten om de emissies (o.a. NOx)
binnen wettelijke grenzen te houden. Daarnaast levert dit materiaal meer as op in de vorm
van zware metalen die tegen hogere kosten moeten worden afgevoerd.

Brandstoffen zoals rioolslib, bermgras en stro zouden ook verwerkt kunnen worden, maar dit
is al lastiger vanwege de hanteerbaarheid en een nog hoger asgehalte. Deze brandstoffen
zullen moeten worden voorbewerkt tot bijvoorbeeld pellets en/of worden vergast in
combinatie met andere materialen. Naast meerinvesteringen (ordegrootte 20%) komen hier
ook nog brandstofvoorbehandelingskosten bij.

Naast de vorm en het vochtgehalte (typisch max. 20%) van de brandstof bepaald ook de
chemische samenstelling van de brandstof in hoeverre deze te vergassen is. Om
agglomeratie in de vergasser te voorkomen kan kippenmest bij een lagere temperatuur
(~750˚C) vergast worden, maar bermgras niet. De combinatie bermgras met riool-/papierslib
zou mogelijk weer wel vergast kunnen worden zonder agglomeratieproblemen.

Papier- en plastic mengsel zullen voor downdraft vergassers pas na 5 à 10 jaar in zicht
komen. Voor deze brandstoffen is de CFB/BFB vergasser een geschiktere kandidaat.

5.2.2 Rendement

De elektrische rendementen van vergassingsystemen kunnen nog verder verbeterd worden
door het toepassen van:

• Gasturbine en stoomturbine combinatie (STEG)

• Indirecte vergassing
• Opschaling

• Verhoging koolstofconversie en koudgasrendement

Downdraft vergassers worden momenteel aangeboden in eenheden van 300 kWe per stuk.
Een leverancier is bezig met de opschaling hiervan naar één enkele downdraft vergasser
van 1,5 MWe met een enkele gasmotor. De grotere gasmotor bij deze enkele vergasser zal
naar verwachting hogere elektrisch rendement kunnen realiseren.
CFB/BFB vergassers zijn als pilot operationeel op een schaal van 1 MWe. Grotere eenheden
van circa 6 MWe worden momenteel commercieel aangeboden. Een vergelijkbare
rendementsverbetering met gasmotoren is bij deze schaalgrootte realistisch.
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Opschaling zou het huidige overall elektrische rendement van 25% (netto) kunnen verhogen
naar 30%. Vergassers vanaf 5 MWe zouden kunnen worden uitgevoerd in een combinatie
van gasturbine met nageschakelde stoomcyclus. Het elektrische rendement zou dan kunnen
stijgen tot circa 33%. Een succesvol voorbeeld hiervan is de Värnamo vergasser in Zweden
(6 MWe). Deze vergasser werkt onder druk (18 bar(g)) om het stookgas te kunnen voeden
aan de gasturbine.
Het verhogen van de koolstofconversie11 en het koudgasrendement4 is grotendeels
afhankelijk van de keuze van de vergasser. Met indirecte vergassing is de koolstofconversie
nagenoeg 100%. Het koudgasrendement ligt voor vergassers bij lage temperatuur hoger dan
hoge temperatuur vergassers. Het koudgasrendement is van invloed op het totale
ketenrendement indien het gas wordt ingezet in gasmotoren. Dit is omdat het gas maximaal
40˚C mag zijn.
Als het gas direct wordt ingezet in een ketel of gasturbine hoeft het stookgas niet afgekoeld
te worden en is het koudgasrendement minder van invloed op het totale ketenrendement.
De verwachting is dat het totaal rendement voor vergassingssytemen met gasmotoren op
termijn kan toenemen tot netto 30%. Voor vergassers met stoomcycli zou dit kunnen
toenemen tot netto 23%.
Het thermische rendement betreft hier het nuttig aan te wenden thermische vermogen na
aftrek van de energie voor droging. Indien de droging van biomassa economisch kan
plaatsvinden aan de lucht, waarbij een kleiner gedeelte van de warmte uit de vergasser
behoeft te worden aangewend zou het nuttig thermische rendement op termijn verder
omhoog kunnen met circa 20%.

5.2.3 Investering

Verbeteringen in de investering van vergassingsinstallaties zijn mogelijk door:

• Verdubbeling van de aantallen
• Toepassen goedkopere materialen

• Containerised units

• Opschaling

Net als bij verbrandingsinstallaties geldt ook hier dat het verhogen van de aantallen een
investeringsreductie met zich mee zal brengen (~20% reductie over 5 jaar). Een leverancier
is bezig opschaling van drie downdraft vergassers (300 kWe elk) naar een enkele downdraft
vergasser van 1,5 MWe. Dit zal naar verwachting een investeringsbesparing opleveren van
minimaal 10%.
Daarnaast ziet deze leverancier mogelijkheden om roestvrijstaal op bepaalde plekken te
vervangen door goedkopere staalsoorten. Hiermee zou mogelijk 5% op de investering
kunnen worden bespaard.
Net als bij verbranding is ook hier de verwachting dat een reductie van minimaal 20% op de
investeringskosten op termijn een veilige aanname is.

4 zie paragraaf 4.4 voor een toelichting van het begrip koolstofconversie en koudgasrendement.
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5.2.4 Operationele kosten

Door verdergaande automatisering, schaalgrootte en opbrengst van as zonder onverbrande
delen (i.p.v. afvoerkosten) is de verwachting dat de onderhoudskosten verder gereduceerd
kunnen worden met circa 10% à 20%. We gaan uit van een 10% reductie.

5.2.5 Samenvatting

Gebaseerd op de conclusies in bovenstaande paragrafen komen we tot de volgende
uitgangspunten voor een ORT-berekening voor de toekomstige situatie (ca. 2012):

• Brandstofkosten:
Gebruik van laagwaardigere biomassa zoals B-hout, e.d.

• Rendement:
Toename van het elektrische rendement. Het thermische rendement wordt
verondersteld toe te nemen met circa 20%. Het thermische rendement betreft hier het
nuttig aan te wenden thermische vermogen na aftrek van de energie voor droging.

• Investering:
Reductie van de investeringskosten op termijn van 20%.

• Onderhoudskosten:
Reductie van de onderhoudskosten op termijn van 10%.

Downdraft vergasser in combinatie met een gasmotor met droger
Vergassing Huidig (2007) Toekomstig (2012)

Brandstofkosten (€/ton) 30 5 – 30
Elektrisch rendement (%) 25 30
Thermisch rendement (%) 33 40

Investering (€/kWe) 4750 3800
O & M kosten (€/kWe) 330 300

CFB vergasser in combinatie met een stoomcyclus met droger
Vergassing Huidig (2007) Toekomstig (2012)

Brandstofkosten (€/ton) 30 5
Elektrisch rendement (%) 15 23 
Thermisch rendement (%) 42 50

Investering (€/kWe) 7050 5640
O & M kosten (€/kWe) 210 190
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5.2.6 Resultaten

Onderstaande ORT berekeningen zijn uitgevoerd met de aanname dat gedurende 4500 uur
per jaar afzet van warmte mogelijk is. In het toekomstige scenario wordt verondersteld dat de
veranderingen in het elektrische en thermische rendement gelijktijdig optreden.
In de meest rechtse kolom (ORT) wordt weergegeven wat de ORT zou zijn als alléén de
parameter in die rij zou veranderen (bijvoorbeeld brandstofkosten), terwijl de overige
parameters onveranderd blijven zoals weergegeven onder de huidige situatie.

Downdraft vergasser in combinatie met een gasmotor met droger
Vergassing Huidig (2007) Toekomstig (2012) Invloed op ORT

Gemiddeld Optimaal (€ct/kWh) 
Brandstofkosten (€/ton) 30 5 – 30 -4.5 – 0

Elektrisch rendement (%) 25 30 -0.6
Thermisch rendement (%) 33 40 -0.3

Investering (€/kWe) 4750 3800 -1.7
O & M kosten (€/kWe) 330 300 -0.4

ORT CP12 (€ct/kWh) 11.2 4.5 – 8.2  

De ORT voor downdraft vergassers varieert tussen gemiddeld 6,3 (toekomstig) en 11,2 
€ct/kWh (huidig), met daarin een belangrijk aandeel voor de brandstofkosten. Indien alle 
voorziene verbeteringen gelijktijdig worden doorgevoerd zonder onderlinge negatieve
gevolgen (zoals hogere investeringen om een hoger rendement te bepalen) dan lijkt een
ORT van 4,5 €ct/kWh een theoretische ondergrens.  
 
CFB vergasser in combinatie met een stoomcyclus met droger

Vergassing Huidig (2007) Toekomstig (2012) Invloed op ORT
Gemiddeld Optimaal (€ct/kWh) 

Brandstofkosten (€/ton) 30 5 – 30 -7.3– 0
Elektrisch rendement (%) 15 23 -1.6
Thermisch rendement (%) 42 50 -0.6 

Investering (€/kWe) 7050 5640 -3.0
O & M kosten (€/kWe) 210 190 -0.2

ORT CP9 (€ct/kWh) 15.1 5.3 – 10.2

De ORT voor CFB vergassers varieert tussen gemiddeld 7,8 (toekomstig) en 15,1 €ct/kWh 
(huidig), met daarin een belangrijk aandeel voor de brandstofkosten.
Indien alle voorziene verbeteringen gelijktijdig worden doorgevoerd zonder onderlinge
negatieve gevolgen (zoals hogere investeringen om een hoger rendement te bepalen) dan
lijkt een ORT van 5,3 €ct/kWh een theoretische ondergrens. 
 

9 CP = Cogen Projects
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5.3 Vergisting

5.3.1 Brandstofinzet

Vergisting werkt in de regel al met biomassa die zich qua prijs aan de onderkant van het
prijsspectrum bevinden. Sommige biomassa zoals mest heeft zelfs, exclusief de kosten voor
digestaatafvoer, (nog) een negatieve waarde. Wel kan bepaalde biomassa worden
voorbehandeld, waardoor een hogere biogasproductie per ton brandstof mogelijk wordt. Zie
hiervoor het stuk over rendement.

5.3.2 Rendement

De elektrische totaal rendementen van vergistingsystemen kunnen nog verder verbeterd
worden door het toepassen van:

• Enzymen
• Mechanische en/of thermische voorbehandeling

• (Genetische) modificatie biomassa

• Thermofiele vergisting
• Nageschakelde technieken (Kalina Cycle (KC), Organic Rankine Cycle (ORC))

• Brandstofcellen (BC)

• Procesoptimalisatie

Enzymen zorgen voor een snellere afbraak van de celwanden van diverse biomassa co-
producten (b.v. maïs). Hierdoor kan de vergister stabieler biogas produceren en mogelijk op
termijn ook meer biogas produceren uit dezelfde installatie met eenzelfde of hogere doorzet
aan biomassa. Nader onderzoek is hiervoor wel vereist.

Mechanische en/of thermische voorbehandeling van de biomassa.
Mechanische verkleining van de te vergisten deeltjes zorgt voor een betere toegankelijkheid
van de om te zetten biomassa door de bacteriën. Alternatief kan gedacht worden aan een
thermische behandeling waarbij de te vergisten bestanddelen door verwarming op hoge
temperatuur (~ 160˚C) gedurende een bepaalde tijd ontsloten worden voor vergisting. Het
inkuilen van materiaal is al een vorm van voorbehandeling waarbij een gedeelte van de
biomassa wordt ontsloten.

Door genetische modificatie van de biomassa kan het aandeel organische stof worden
vergroot. Het veredelen van maïs is een goed voorbeeld hiervan, waarbij de afbreekbare
fractie voor het vergistingsproces toeneemt. Veredelen is een traditionele manier van
opbrengstverhoging. Genetische modificatie probeert de afbreekbaarheid van de organische
stof te verhogen.

Thermofiele vergisting is een bestaand proces dat plaatsvindt op hogere temperatuur (~55 à
60ºC). Hierdoor zal de verblijftijd korter zijn en daarmee meer biogas per tijdseenheid
produceren. De reden dat dit (nog) niet vaak wordt toegepast op boerderijschaalniveau in
Nederland is de grotere biologische gevoeligheid voor de procescondities. Met ervaren
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personeel en een goed monitoring- en controlesysteem is dit proces te opereren. Mogelijk
dat een geavanceerd monitoring- en controlesysteem voor boerderijschaalvergisters een
verdere rendementsverbetering haalbaar is van 10%.
De KC en ORC cycli zijn nageschakelde systemen om een gedeelte van de warmte van de
gasmotor om te zetten in elektriciteit. Dit lijkt vooralsnog interessant als er geen afzet voor de
warmte is.

Brandstofcellen op biogas kunnen in de toekomst mogelijk een rol gaan spelen, omdat de
aanwezige CO2 in het biogas een gunstige werking heeft op bepaalde typen BC. Wel moet
vermeld worden dat de huidige generatie gasmotoren van 1 MWe voor biogas al elektrische
rendementen halen van circa 41 à 43%. Een andere mogelijkheid is te optimaliseren naar
waterstofproductie i.p.v. methaan (zie ook operationele kosten).

Procesoptimalisatie speelt bij de meeste opties voor rendementsverbetering een belangrijke
rol. Het gaat hier dan om het gebruik van goede meetapparatuur en een adequate
procesbewaking en –besturing. Onder operationele kosten wordt hier nader op ingegaan.

Door een betere voorbehandeling is de verwachting dat het huidige omzettingsrendement
van biomassa naar biogas in de toekomst omhoog kan gaan van 40 naar 50 à 60%.
Het omzettingsrendement van biogas naar elektriciteit (door wkk) zou in de toekomst
omhoog kunnen gaan van 38% naar 45%. Dit is zonder toepassing van ORC. Met ORC
toepassing zou het elektrische rendement verhoogd kunnen worden naar circa 50%.
Het gecombineerde effect geeft een totaal elektrische rendementsverbetering van 15%
(huidig) naar 25% zonder ORC (van energie-inhoud biomassa tot elektriciteit). Met ORC
wordt het verwachte totaal rendement circa 28%.

5.3.3 Investering

Afgezien van schaalvergroting en navergisting in goedkopere sleuven i.p.v. betonnen tanks
is er vooralsnog weinig zicht op grote investeringsreducties in de nabije toekomst.
Verbeteringen zoals beschreven onder het stuk over rendement die leiden tot een hogere
gasopbrengst voor eenzelfde installatie, zullen in de investeringskosten worden
meegenomen als een reductie, omdat met eenzelfde investering een groter elektrisch
vermogen kan worden aangedreven.

5.3.4 Operationele kosten

Door verdergaande monitoring van een aantal parameters kan de betrouwbaarheid van
vergisters verder worden vergroot en daarmee de ongeplande downtime gereduceerd.
Te denken valt o.a. aan het on-line meten van:

• Vluchtige vetzuurconcentratie

• Partiële waterstofdruk

Met het meten van de vluchtige vetzuurconcentratie is het mogelijk om verzuring in een
eerder stadium op te merken en hierop de voedingssnelheid aan te passen. Een



33

conventionele pH-meting werkt hiervoor te traag. De partiële waterstofdruk is een indicator
voor o.a. de effectiviteit van de methaanvormingsstap.

Een geheel andere mogelijkheid (onderzoek) is het optimaliseren naar waterstofproductie
(H2) in plaats van methaan. Het biogas met in hoofdzaak H2 zou dan in een hoog rendement
brandstofcel kunnen worden ingezet. Overigens is deze optie alleen mogelijk als er geen
methanogene bacteriën aanwezig zijn, omdat anders ontstane waterstof direct wordt
omgezet naar methaan. Vergisting met mest is in dit geval geen optie, omdat methanogene
bacteriën hier van nature in voorkomen. Monovergisting van vgi-stromen of plantaardige
materialen is wel een mogelijkheid om te optimaliseren naar waterstofproductie.

De verwachting dat de onderhoudskosten gereduceerd kunnen worden met circa 10%.

5.3.5 Samenvatting

Gebaseerd op de conclusies in bovenstaande paragrafen komen we tot de volgende
uitgangspunten voor een ORT-berekening voor de toekomstige situatie (ca. 2012):

• Brandstofkosten:
Gelijkblijvende brandstofkosten.

• Rendement:
Toename van de totaal rendementen. Het gaat hier om het omzettingsrendement
vanaf de energie-inhoud van de biomassa t/m elektriciteit. In de markt wordt vaak
gesproken over het omzettingsrendement van biogas naar elektriciteit. Hierdoor lijken
de rendementen laag i.v.m. de ‘marktwaarden’. Reden om het totaalrendement te
hanteren is gelegen in de berekeningsmethodiek van ECN.

• Investering:
Reductie van de investeringskosten wordt niet voorzien op termijn. Wel zal door een
verwachte toename van de biogasproductie uit eenzelfde vergistingsinstallatie een
1,4 maal grotere gasmotor kunnen worden ingezet. Hierdoor zullen de gemiddelde
investeringen per geïnstalleerde kWe afnemen met een factor 1,4.

• Onderhoudskosten:
Reductie van de onderhoudskosten op termijn van 10%.

Vergister in combinatie met een gasmotor
Vergisting13 Huidig (2007) Toekomstig (2012) Toekomstig (2012)

Leverancier 1 Leverancier 2 Zonder ORC Met ORC
Brandstofkosten (€/ton) 15.8 20 20 20

Elektrisch rendement (%) 12 17 25 28
Thermisch rendement (%) 11 17 23 20

Investering (€/kWe) 2540 2240 1665 166514

O & M kosten (€/kWe) 73 23 40 40
O & M kosten (€ct/kWhe)15 0.01 0.01 0.008 0.008

13 Exclusief thermofiele vergisting
6 De totale investeringskosten met ORC nemen toe, maar per kWe is er zelfs een lichte afname.
15 Overige onderhoudskosten voornamelijk voor de gasmotor (incl. grote revisie)
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5.3.6 Resultaten

Onderstaande ORT berekeningen zijn uitgevoerd met de aanname dat gedurende 4500 uur
per jaar afzet van warmte mogelijk is. In het toekomstige scenario wordt verondersteld dat de
veranderingen in het elektrische en thermische rendement gelijktijdig optreden.
In de meest rechtse kolom (ORT) wordt weergegeven wat de ORT zou zijn als alléén de
parameter in die rij zou veranderen (bijvoorbeeld brandstofkosten), terwijl de overige
parameters onveranderd blijven zoals weergegeven onder de huidige situatie.

Vergister in combinatie met een gasmotor

Vergisting16 Huidig
(2007)

Toekomstig
(2012)

Invloed op ORT
(€ct/kWh) 

Toekomstig
(2012)

Invloed op ORT
(€ct/kWh 

Gemiddeld Zonder ORC Zonder ORC Met ORC Met ORC
Brandstofkosten (€/ton) 20 20 0 20 0

Elektrisch rendement (%) 15 25 -1.9 28 -2.3
Thermisch rendement (%) 17 23 -0.6 20 -0.3

Investering (€/kWe) 2390 1665 -1.3 166517 0
O & M kosten (€/kWe) 50 40 -0.2 40 -0.2

O & M kosten (€ct/kWhe)18 0.01 0.008 -0.2 0.008 -0.2

ORT CP19 (€ct/kWh) 5.7 1.8 1.7

De ORT voor vergisters varieert tussen 1,7 (toekomstig) en 5,7 €ct/kWh (huidig). 
Indien alle voorziene verbeteringen gelijktijdig worden doorgevoerd zonder onderlinge
negatieve gevolgen (zoals hogere investeringen om een hoger rendement te bepalen) dan
lijkt een ORT van 1,7 €ct/kWh een theoretische ondergrens. Zelfs als een ORC wordt 
meegenomen inclusief investeringstoename zal dit naar verwachting geen significant effect
hebben op de hoogte van de toekomstige ORT.

16 Exclusief thermofiele vergisting
17 De totale investeringskosten met ORC nemen toe, maar per kWe is er zelfs een lichte afname.
18 Overige onderhoudskosten voornamelijk voor de gasmotor (incl. grote revisie)
13 CP = Cogen Projects
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5.4 Bio-olie

5.4.1 Brandstofinzet

Palmolie is met een prijs van circa € € 500 per ton (~13 /GJ) een dure brandstof voor 
elektriciteitsopwekking. Er wordt dan ook gekeken naar alternatieven die goedkoper zijn.

Een van de kandidaten is Jatropha olie [14]. Door een geringe beschikbaarheid is deze qua
prijs vergelijkbaar met palmolie (~€ 500 per ton). De vraag is zeer wat de prijs gaat doen als
door plantage aanbouw met enkele jaren de beschikbaarheid toeneemt. Omdat Jatropha olie
ook geschikt is als grondstof voor bio-diesel productie is de kans groot dat de prijs niet
significant zal dalen. Een mogelijk ‘voordeel’ van deze olie t.o.v. palmolie is het betere
duurzame karakter. Jatropha olie is giftig en concurreert daarmee niet met de voedselketen.

Dierlijke en plantaardige vetten is een groep van biomassa die onder de prijs van palmolie
ligt, maar ook niet significant. De prijs hiervan ligt in de range van € € 400 tot  450 per ton. 
Wel dient deze brandstof vaak vooraf gereinigd te worden om te kunnen worden ingezet. Er
is niet gekeken naar de duurzaamheid van deze groep van bio-oliën.

Pyrolyse olie tot slot is een product dat ontstaat uit het pyrolyseren van (goedkope)
grondstoffen als hout en gras. Hierbij ontstaat een vloeistof die vooralsnog alleen in
aangepaste gasturbines kan worden ingezet, maar mogelijk op termijn ook in aangepaste
dieselmotoren. Pyrolyse olie kan gemaakt worden uit duurzame biomassa en zal naar
verwachting een prijsniveau hebben onder dat van aardgas (~ 6 €/GJ). 

5.4.2 Rendement

De elektrische rendementen van bio-olie systemen kunnen nog verder verbeterd worden
door het toepassen van:

• Kalina Cycle (KC)
• Organic Rankine Cycle (ORC)

• Opschaling

• Dieselmotor en stoomturbine combinatie (STED)
• Additieven in de brandstof

Het toepassen van een Kalina Cycle (KC) achter een 1 MWe dieselmotor levert een
rendementsverbetering op van circa 7%-punt (van 41 zonder naar 48% met KC). Het
toepassen van een Organic Rankine Cycle (ORC) achter een 1 MWe dieselmotor levert een
rendementsverbetering op van circa 4 à 5%-punt (van 41 zonder naar 45 à 46% met ORC).
Economisch gezien wordt het toepassen van dergelijke nageschakelde cycli interessant
vanaf ongeveer 2 MWe bio-olie systemen en bij een lage benutbaarheid / economische
waarde van de restwarmte.

Ook hier geldt het effect van opschaling op het rendement. Bij systemen vanaf 4 à 5 MWe
kan door het toepassen van z.g. langzaamlopers het rendement toenemen tot circa 45%. Bij
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20 MWe systemen wordt dit 47 à 48%. Bij nog grotere systemen (80 MWe) is 50% haalbaar.
Vaak zijn dit gecombineerde systemen van dieselmotor met nageschakelde stoomcycli.
Economisch gezien zijn langzaamlopers interessant vanaf circa 10 MWe.

Het thermische rendement kan nog verder omhoog door ook de laagwaardige warmte nuttig
in te zetten. Het rendement kan dan toenemen van 40% naar circa 50 à 55%.

5.4.3 Investering

Afgezien van het vergroten van te leveren aantallen motoren is er weinig uitzicht op
aanzienlijke investeringsreductie door technische verbeteringen. Een dieselmotor van 1
MWe zit momenteel op circa € 870 per kWe. Ter vergelijking: een dieselmotor op fossiele
diesel kost circa € 850 per kWe (bij onderhoudskosten van circa 1,8 €ct/kWhe).
Bij vergroting van de aantallen zou dit investeringsbedrag wellicht haalbaar zijn.
Het verhogen van het toerental van snellopers (~1500 t.p.m. nu) is geen reële optie, omdat je
dan direct naar 3000 t.p.m. moet gaan i.v.m. de frequentie van het net (50 Hz). Bij dergelijke
toerentallen zal er een aanzienlijk hogere slijtage optreden van cilinders, lagers en generator.

Een hogere drukvulling van de cilinders is wel een optie. Momenteel ligt deze druk op circa
14 bar. Door de druk te verhogen (gasmotoren opereren op drukken tot 20 bar) zal er
rechtevenredig meer vermogen per cilinder/machine worden geleverd. Hiermee daalt de
investering per kWe. Wel zal hiervoor kritisch gekeken moeten worden naar zaken als
koeling, mechanische sterkte, e.d. om hogere drukken te kunnen weerstaan. Dit vereist
nader onderzoek.

5.4.4 Operationele kosten

De operationele kosten van bio-olie systemen kunnen nog verder verlaagd worden door het
toepassen van:

• Smeerolie additieven
• Grotere carter-inhoud voor de smeerolie

• Biogas in combinatie met bio-olie voor lagere NOx emissies

Smeerolie additieven kunnen mogelijk de tijd verlengen tussen het vervangen van de
smeerolie. Door de carter-inhoud te verdubbelen kan deze tijd ook worden verlengd. Wel
heeft dit effecten op de investeringen. Gebruikservaring zal een belangrijke leerfactor zijn om
te zien hoever de tijd kan worden verlengd zonder kostbare ingrepen. De verwachting is dat
deze op termijn verlengd kan worden naar circa 1000 uur tussen beurten (momenteel 250
uur).
Het meeverbranden van biogas met bio-olie laat een verlaging van de NOx zien. Hiervoor is
echter wel een biogasbron (b.v. vergisting) noodzakelijk. Deze optie laten we verder buiten
beschouwing.
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5.4.5 Samenvatting

Gebaseerd op de conclusies in bovenstaande paragrafen komen we tot de volgende
uitgangspunten voor een ORT-berekening voor de toekomstige situatie (ca. 2012):

• Brandstofkosten:
Een mogelijke inzet van goedkopere bio-oliën tot € 450 per ton. 

• Rendement:
Toename van het elektrische rendement van 41% tot 45% à 49% (met ORC).
Toename van het thermische rendement van 44% tot 50%. Bij toepassing van ORC
wordt een gedeelte van de restwarmte omgezet in elektriciteit en neemt het totale
thermische rendement niet toe t.o.v. de huidige situatie (44%).

• Investering:
Reductie van de investeringskosten wordt niet voorzien op termijn. Wel zal door een
verwachte toename van de biogasproductie uit eenzelfde vergistingsinstallatie een
1,4 maal grotere gasmotor kunnen worden ingezet. Hierdoor zullen de gemiddelde
investeringen per geïnstalleerde kWe afnemen met een factor 1,4.

• Onderhoudskosten:
Reductie van de onderhoudskosten op termijn van 10%.

Bio-olie direct ingezet in een dieselmotor (1.0 MWe)
Bio-olie Huidig (2007) Toekomstig (2012) Toekomstig (2012)

Zonder ORC Met ORC
Brandstofkosten (€/ton) 500 450 450

Elektrisch rendement (%) 41 45 49 
Thermisch rendement (%) 44 50 4420

Investering (€/kWe) 870 850 970
O & M kosten (€/kWe) 4.8 4.8 4.8

O & M kosten (€ct/kWhe) 2.4 1.8 1.8

8 Warmte uit de ORC is nog beschikbaar op lage temperatuur.
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5.4.6 Resultaten

Onderstaande ORT berekeningen zijn uitgevoerd met de aanname dat gedurende 4500 uur
per jaar afzet van warmte mogelijk is. In het toekomstige scenario wordt verondersteld dat de
veranderingen in het elektrische en thermische rendement gelijktijdig optreden.
In de meest rechtse kolom (ORT) wordt weergegeven wat de ORT zou zijn als alléén de
parameter in die rij zou veranderen (bijvoorbeeld brandstofkosten), terwijl de overige
parameters onveranderd blijven zoals weergegeven onder de huidige situatie.

Bio-olie direct ingezet in een dieselmotor (1.0 MWe)
Bio-olie Huidig

(2007)
Toekomstig

(2012)
Invloed op ORT

(€ct/kWh) 
Toekomstig

(2012)
Invloed op ORT

(€ct/kWh) 
Gemiddeld Zonder ORC Zonder ORC Met ORC Met ORC

Brandstofkosten (€/ton) 500 450 -1.2 450 -1.2
Elektrisch rendement (%) 41 45 -0.9 49 -1.7
Thermisch rendement (%) 44 50 -0.2 44 0

Investering (€/kWe) 870 850 -0.04 970 +0.2
O & M kosten (€/kWe) 4.8 4.8 0 4.8 0

O & M kosten (€ct/kWhe)21 2.4 1.8 -0.6 1.8 -0.6

ORT CP13 (€ct/kWh) 9.3 6.5 6.2

De ORT voor bio-olie systemen varieert tussen 6,5 (toekomstig) en 9,3 €ct/kWh (huidig). 
Indien alle voorziene verbeteringen gelijktijdig worden doorgevoerd zonder onderlinge
negatieve gevolgen (zoals hogere investeringen om een hoger rendement te bepalen) dan
lijkt een ORT van 6,5 €ct/kWh een theoretische ondergrens. Zelfs als een ORC wordt 
meegenomen inclusief investeringstoename zal dit naar verwachting geen significant effect
hebben op de hoogte van de toekomstige ORT.

21 Overige onderhoudskosten voornamelijk voor de gasmotor (incl. grote revisie)
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6. Conclusies en aanbevelingen

6.1 Algemeen

• In dit onderzoek is de rentabiliteit van 4 biomassa conversieroutes onderzocht:
verbranding, vergassing, vergisting en bio-olie. De rentabiliteit is uitgedrukt in
onrendabele top (ORT) volgens de methodiek van ECN. Uitgangspunten zijn aangepast
aan de hand van de gevonden informatie. Dit is gedaan voor zowel de huidige situatie als
een toekomstige situatie met verwerking van alle (technische) mogelijkheden om de ORT
te verlagen zoals dat op termijn wordt verwacht (ca 2012).

• De perspectieven voor de verlaging van de ORT zijn voor alle vier de routes goed. Voor
verbranding is de inschatting dat subsidie zelfs niet meer nodig zal zijn. Voor de andere
routes blijft een beperkte ORT bestaan. De verwachte hoogte van steunmaatregelen zal
in de toekomst dus afgebouwd kunnen worden. Belangrijkste invloedsfactoren op de
ORT zijn investeringskosten, O&M- en brandstofkosten.

• De resultaten voor een 1 MWe installatie worden in onderstaande tabel samengevat:

Installatie van 1 MWe ORT huidig (2007) [€ct/kWh] ORT toekomstig (ca 2012) [€ct/kWh] 
Verbranding 6.9 -0.7 – 4.2 
Vergassing 11.2 5.3 – 10.2
Vergisting 5.7 1.8 
Bio-olie 9.3 6.2

• Voor verbranding (hout) wordt een grote spreiding in de ORT gevonden, variërend van
5,0 tot 9,3 €ct/kWh afhankelijk van temperatuur van warmtebenutting en schaalgrootte. 
ECN komt in de recente berekening uit op 8,3 €ct/kWh. Op termijn wordt een ORT
verwacht van circa 0 tot 4,2 €ct/kWh.  

• Voor vergassing wordt een onrendabele top van 11,2 tot 15,1 €ct/kWh berekend 
afhankelijk van de technologie voor een 1 MWe installatie en dalend tot 7,7 €ct/kWh voor 
een grotere installatie (ca 6 MWe). Op termijn wordt verwacht dat deze ORT kan dalen
tot 5,3 à 10,2 €ct/kWh. Als de restwarmte niet volledig benut kan worden kan het 
stookgas uit vergassing worden opgewaardeerd tot groen gas voor injectie in het
aardgasnetwerk. Belangrijkste invloedsfactoren op de ORT zijn investeringskosten en
brandstofkosten.

• Voor vergisting wordt voor de huidige situatie een ORT van 4,1 tot 4,7 €ct/kWh 
gevonden. Op termijn wordt verwacht dat deze ORT kan dalen tot circa 1,8 €ct/kWh. In 
situaties dat de warmte niet volledig benut kan worden kan deze door middel van een
ORC (Organic Rankine Cycle) worden omgezet in elektriciteit. De ORT blijkt dan op een
zelfde waarde uit te komen. Alternatief kan biogas worden opgewaardeerd naar groen
gas. Belangrijkste invloedsfactoren op de ORT zijn investeringskosten en
brandstofkosten.

• Een WKK op bio-olie komt in de huidige situatie, met een prijs voor PPO van € 500 per 
ton, uit op een ORT van 9,3 €ct/kWh. Op termijn wordt verwacht dat deze ORT kan dalen 
tot ca 6,2 €ct/kWh. Schaalgrootte heeft een sterk effect op de ORT, vooral in het geval
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van verbranding en vergassing. Belangrijkste invloedsfactoren op de ORT zijn
brandstofkosten en het elektrische rendement.

• Schaalgrootte heeft een sterk effect op de ORT, vooral in het geval van verbranding en
vergassing.

• De prijs van biomassa is in alle gevallen zeer bepalend. In het geval van bio-olie wkk is
dit het sterkst. Voor bio-olie zou op termijn een alternatief voor palmolie gevonden
moeten worden dat zowel voldoet aan de duurzaamheidscriteria als een prijs onder de € 
400/ton. Te denken valt aan een alternatieve PPO als jatrophaolie of alternatieven als
pyrolyseolie of HTU-olie.

6.2 Aanbevelingen technisch

Hieronder worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot technische verbeteringen om de
ORT te verlagen.

6.2.1 Algemeen

• Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat veel installaties nog lang niet
uitontwikkeld zijn en dat er nog betrekkelijk weinig (bedrijfs-) ervaring is opgedaan. Alleen
al daarom is het te verwachten dat investering- en onderhoudskosten zullen dalen. Ook
door serieproductie zal de investering in het algemeen kunnen dalen. Voorwaarde is wel
dat er een voldoende grote markt is voor leveranciers en dat de installaties dus in
toenemende mate worden toegepast.

• De invloed van warmtebenutting op de ORT is groot. Toepassing van
laagtemperatuurverwarming is daarom zeer gunstig voor alle conversietechnologieën.

• Op locaties waar geen warmtebenutting kan plaatsvinden kan gedacht worden aan
omzetting in elektriciteit of koude doormiddel van een organic rankine cycle (ORC) of
absorptiekoelmachine.

• Een andere mogelijkheid voor locaties zonder warmtebenutting, specifiek in geval van
vergisting en vergassing, is de omzetting naar groen gas met teruglevering naar het
aardgasnetwerk. Wel is het aan te bevelen in dit geval te kijken naar een efficiënt
energetisch eindgebruik van het groene gas.

6.2.2 Verbranding

• ontwikkeling van verbrandingssystemen die moeilijkere biomassa kunnen benutten.
• optimalisatie van installaties door het ontwerp, de productie en de assemblage op

wereldniveau te beoordelen en gebruik te maken van de sterktes van verschillende
landen met behoud van kwaliteit.

• Toepassen kennis verbrandingssystemen uit de afvalverbranding in kleinschalige
biomassa wkk systemen.

• Hoewel het buiten het aandachtsgebied van dit onderzoek valt is er wellicht nog veel
verbetering van de ORT te behalen door goedkopere brandstoffen te ontwikkelen.
Gedacht kan worden aan gestandaardiseerde vervangers van hout op basis van
bijvoorbeeld een papier/plastic mengsel (gedeeltelijk duurzaam).
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6.2.3 Vergassing

• onderzoek naar methoden om CO2 te winnen uit biomassa wkk installaties voor
toepassing in de tuinbouw en/of drankmiddelenindustrie.

• uitbesteding van de productie van installaties naar lagelonenlanden zoals India met
begeleiding vanuit Nederland om kwaliteit te borgen.

6.2.4 Vergisting

• onderzoek naar methoden (bijv. enzymen) om ‘moeilijkere’ biomassa beter te ontsluiten
voor vergistingsprocessen, waarbij:

o de verblijftijd wordt verkort (snellere ontsluiting)
o meer biogas wordt geproduceerd (meer materiaal wordt omgezet in biogas)

• onderzoek naar meetmethoden om het vergistingsproces beter te kunnen aansturen.
Hierdoor kan ‘scherper’ geopereerd worden, zal de biogasproductie toenemen en het
aantal draaiuren verhogen.

• Verruiming van de mogelijkheden om organische reststromen te verwerken en
mogelijkheden om digistaat te benutten

6.2.5 Bio-olie

• Inzet van goedkopere brandstoffen (jatropha, pyrolyse)
• Inzet van smeerolie additieven (verhogen rendement)

• Verhogen van cilinderdrukken (verlagen investeringskosten)

• Standaardisatie/normering van bio-brandstoffen

6.3 Aanbevelingen beleid

• Bestendig financieel ondersteuningsbeleid om meerdere biomassa-wkk eenheden te
kunnen bouwen, waardoor de kostprijs (sneller) daalt en technologieleveranciers door
ontwikkelingen verdere verbeteringen kunnen doorvoeren.

• Actieve stimulering nuttige warmtetoepassingen van de wkk. In het bijzonder biedt de
stimulering van lage temperatuur toepassing van biomassa-wkk systemen de
mogelijkheid om de rentabiliteit te verbeteren. Gedacht kan worden aan lage temperatuur
vloerverwarming in nieuwbouw woningen of het maken van warmte én koude.

• Evalueren ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen) ten aanzien van de mogelijkheden
voor levering van warmte en/of biogas aan derden. In het bijzonder de levering aan de
gebouwde omgeving vanuit agrarische bestemmingsgebieden.

• Een financieel ondersteuningsbeleid (nieuwe MEP) dat de levering van biogas aan
derden en/of opgewaardeerd biogas waardeert. Productie van gas kan dan worden
losgekoppeld van consumptie. Op een gunstige locatie kan in een wkk het gas zo
efficiënt mogelijk worden omgezet in warmte en elektriciteit.

• Onderzoek naar de mogelijkheden om het emissiebeleid te ‘nuanceren’ voor biomassa
die nu nog onder de BVA-eisen valt. Door een kwaliteitskeur (zoals het KIWA-keur bij
vetten, E17) op te stellen voor bijvoorbeeld B-hout kan mogelijk met minder metingen
(aantal en frequentie) aan de rookgaszijde worden volstaan. Dit zal besparingen
opleveren aan de meetinrichting voor dergelijke installaties.
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