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Samenvatting

Nederland heeft als tussendoelstelling voor de 

Derde Energienota gesteld dat in 2010 5% van 

het energieverbruik in Nederland uit duurzame 

energiebronnen zou moeten worden gehaald. Volgens 

het Actieplan Biomassa zou bio-energie hieraan een 

bijdrage van 75-87 PJ moeten gaan leveren. In deze 

studie wordt onderzocht of er dan ook voldoende 

biomassa beschikbaar kan zijn om de daartoe be-

schikbare installaties ook rendabel te laten opereren.

Het doel van deze studie is het maken van een 

geactualiseerde inventarisatie van de beschikbare 

biomassastromen in de periode tot 2010 en de vraag 

naar deze biomassastromen vanuit de energiesector. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 

• De in Nederland beschikbare biomassa. 

•  De in het buitenland beschikbare biomassa,  

welke mogelijk in Nederland kan worden ingezet. 

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn 

weergegeven in onderstaande tabellen.

Samenvatting van de beschikbaarheid, vraag en inzetbaarheid van biomassa voor bio-energie in Nederland in 2010,  

afhankelijk van de mate van stimulering (PJ biogene stookwaarde). 

 
Beschikbaar en ingezet Beschikbaar  

maar niet ingezet
Uit  

Nederland
Via 

import
Totaal

Beschikbaar 132.3 n.b.* 132.3

Vraag bij realisatie van alle lopende initiatieven 73.2 63.1 136.3 67.8

Inzet bij MEP tarieven van 2005 68.4 67.9 136.9 72.3

Inzet bij verwachte MEP tarieven voor 2006 68.4 0 68.4 72.3

* n.b. = niet bepaald

Doelstelling en verwachte bijdrage van bio-energie aan duurzame energieopwekking in Nederland in 2010,  

afhankelijk van de mate van stimulering (PJ vermeden fossiel)

Uit  
Nederland

Via 
import

Totaal

Doelstelling uit Actieplan Biomassa    75-87

Resultaat bij realisatie van alle lopende 60.5 63.1 123.7

Resultaat bij MEP tarieven van 2005 55.8 67.9 123.7

Resultaat bij verwachte MEP tarieven voor 2006 55.8 0 55.8

In 2010 is er in Nederland ca. 132 PJ aan biomassa en 

biogene fractie in afvalstromen beschikbaar waarmee 

duurzame energie zou kunnen worden opgewekt. De 

hoeveelheden biomassa welke via import beschikbaar 

zijn, zijn vrijwel onbeperkt.

De verwachte vraag naar biomassa in 2010 van reeds 

bestaande en nog te bouwen installaties voor de 

productie van elektriciteit en/of warmte ligt in de 

orde grootte van 136 PJ/jaar energie-inhoud. Met 

deze initiatieven kan ongeveer 124 PJ/jaar aan fossiele 

energie worden vermeden, waarmee de doelstelling 

ruim zou worden gehaald. Het aantal en de grootte van 

de lopende initiatieven voor bio-energie is dus naar 

verwachting geen knelpunt voor het realiseren van de 

doelstellingen. 
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Of de geplande initiatieven ook werkelijk allemaal 

gerealiseerd worden, is sterk afhankelijk van de 

beschikbaarheid van betaalbare biomassa op de 

Nederlandse en internationale markt. Er is onvoldoende 

Nederlandse biomassa beschikbaar om de verwachte 

installaties te voeden. Het aanbod aan biomassa voor 

energietoepassingen bedraagt ruim 136 PJ/jaar, maar 

dit is om uiteenlopende redenen niet volledig geschikt 

voor de Nederlandse installaties. Zo kan de inzet 

technisch niet mogelijk zijn, staan vergunningen het 

niet toe of is de prijs van de biomassa te hoog voor een 

kostenrendabele inzet. Middels een evaluatie is bepaald 

in welke mate vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd 

en in welke situaties inzet zowel (vergunnings) technisch 

als financieel mogelijk is (bij toepassing van het huidige 

MEP regime). Daaruit volgt dat ongeveer 56 PJ/jaar 

vermeden fossiele energie kan worden gerealiseerd met 

inzet van biomassa van eigen bodem. Daarnaast kan een 

deel worden gerealiseerd door inzet van geïmporteerde 

biomassa. In totaal kan in Nederland in 2010 naar 

verwachting ca 124 PJ/jaar aan fossiele energie worden 

vermeden door de inzet van biomassa en afval. 

Bij voortzetting van de huidige situatie is het mogelijk 

in 2010 aan de Nederlandse doelstellingen te voldoen. 

Bij verlaging van de MEP tarieven voor een aantal 

biomassa/technologiecombinaties zoals recentelijk 

voorgesteld door Minister Brinkhorst wordt import van 

biomassastromen niet meer rendabel, waardoor de 

eerder genoemde doelstelling van 75-87 PJ vermeden 

fossiele energie in gevaar komt. 

De resultaten van deze analyse zijn sterk afhankelijk 

van de ontwikkelingen in de marktprijs van via import 

beschikbare biomassa en de MEP-subsidie. Deze 

factoren liggen op dit moment op een dusdanig niveau 

dat import aantrekkelijk is. Hierbij gaat het voornamelijk 

om de inzet voor bij- en meestoken in kolen- of 

gasgestookte installaties. Bij een grote verandering van 

de marktsituatie, wordt echter aangeraden deze analyse 

opnieuw uit te voeren. 

Om de afhankelijkheid van import te verminderen 

en de beschikbaarheid van Nederlandse biomassa te 

vergroten wordt aanbevolen dat wordt gewerkt aan 

het verhogen van de inzetbaarheid van stromen die 

thans nog geëxporteerd worden, zoals B-hout en RDF 

door adequate financiële stimulering en duidelijke 

wet- en regelgeving. De inzetbaarheid van een aantal 

beschikbare biomassastromen kan worden verbeterd 

door verbeterde inzameling en verbetering van de 

brandstofkwaliteit. Ook kan de overheid bijdragen aan 

verbetering van de moeizame procedures rondom 

vergunningverlening door meer duidelijkheid te 

scheppen rondom het juridische kader voor de inzet 

van vervuilde biomassastromen en afvalstromen en het 

verbeteren van het maatschappelijke draagvlak. 

scheppen rondom het juridische kader voor de inzet 

van vervuilde biomassastromen en afvalstromen en het 

verbeteren van het maatschappelijke draagvlak. 

scheppen rondom het juridische kader voor de inzet 

van vervuilde biomassastromen en afvalstromen en het 

verbeteren van het maatschappelijke draagvlak.
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1 Inleiding

1.1 Het doel van deze studie

Het doel van deze studie is het maken van een geactu-

aliseerde inventarisatie van de huidige biomassastromen 

die kunnen worden ingezet voor energieproductie 

en een evaluatie van de beschikbaarheid van deze 

biomassa op de korte termijn (2010). 

Gezamenlijk met gegevens over de verwachte vraag 

naar biomassa vanuit de verwachte installaties wordt 

met de gegevens over het beschikbare aanbod van 

biomassa bepaald hoeveel biomassa kostenrendabel 

en zonder belangrijke negatieve milieutechnische 

of sociale consequenties kan worden ingezet. Deze 

werkwijze is schematisch geïllustreerd in Figuur 1.1.

Conform de weergave in Figuur 1.1 wordt in deze studie 

onderscheid gemaakt in 

•  De productie van biomassa in Nederland en in de 

wereld. Voor deze biomassa bestaan al grotendeels 

nuttige en hoogwaardige toepassingen en worden 

vaak hoge prijzen gehanteerd.

•  De beschikbaarheid van biomassa vanuit Nederland 

en via import. Deze biomassa zou zonder belangrijke 

negatieve milieutechnische of sociale consequenties 

kunnen worden ingezet voor energieopwekking in 

Nederland indien er ook installaties zouden zijn die 

dit ook uit technische en bedrijfseconomisch oogpunt 

zouden kunnen inzetten.

•  De verwachte fysieke vraag naar biomassa van de bio-

energieinstallaties

��������������
��������������
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fi guur 1.1  Grafi sche weergave van de productie, beschikbaarheid, vraag en kostenrendabele inzet voor energieopwekking
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•  De kostenrendabel inzetbare hoeveelheid biomassa 

van de verwachte installaties. Bij een adequate 

beschikbaarheid en financiële stimulering kan de 

volledige vraag naar biomassa vanuit deze installaties 

worden ingevuld.

De uitkomsten van deze studie worden getoetst aan de 

doelstellingen uit het Actieplan Biomassa. Tevens geeft 

de studie inzicht in de mate waarin de beschikbaarheid 

van bepaalde biomassasoorten bij het verwachte 

vraagpatroon een knelpunt is en of deze mogelijk kan 

worden beïnvloed, bijvoorbeeld door overheidsbeleid. 

Onder de in deze studie gehanteerde definitie van 

biomassa vallen de biologisch afbreekbare fractie van 

producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw 

- met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen –, 

de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede 

de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en 

huishoudelijk afval. Dit is conform Artikel 1 van de 

Elektriciteitsnet 1998, waarmee de erkenning van 

de opwekking van elektriciteit uit deze biomassa als 

duurzaam wordt aangemerkt.

 

1.2 Leeswijzer

In deze studie wordt verder ingegaan op de 

beschikbaarheid van biomassa voor Nederlandse 

installaties, waarbij onderscheid wordt gemaakt 

tussen de in Nederland beschikbare stromen en de 

biomassastromen die via import op de Nederlandse 

markt komen. Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige 

beschikbaarheid van de belangrijkste biomassastromen 

vanuit Nederland en via importmogelijkheden; in 

hoofdstuk 4 wordt de verwachte beschikbaarheid in 

2010 beschreven, waarbij de verwachte hoeveelheden 

en marktprijzen zijn ingeschat op basis van een aantal 

trends. 

Aan de vraagzijde zal er behoefte bestaan aan verschil-

lende soorten biomassa voor energieopwekking. 

In Hoofdstuk 5 wordt de kwantitatieve vraag naar 

biomassa voor verschillende toepassingen weer-

gegeven, met daarbij ook de maximale prijs die voor 

de verschillende toepassingen zou kunnen worden 

gehanteerd om rendabele inzet mogelijk te maken. 

In hoofdstuk 6 worden de gegevens over beschik-

baarheid en vraag naar biomassa uit hoofdstuk 4 en 5 

naast elkaar gelegd, om een beeld te krijgen over de 

hoeveelheid beschikbare biomassa welke met de te 

verwachten vraag kostenrendabel ingezet zou kunnen 

worden. Daarnaast wordt in hoofdstuk 6 aandacht 

besteed aan concurrentie tussen toepassingen en een 

aantal knelpunten en onzekerheden. Het rapport sluit in 

hoofdstuk 7 af met conclusies en aanbevelingen. 

1.3  Beschikbaarheid en  

verwachte inzet van biomassa

Er worden grote hoeveelheden biomassa en afval 

geproduceerd in Nederland. Vanwege concurrerende 

toepassingen, milieutechnische aspecten onvoldoende 

technische geschiktheid voor energieopwekking, is 

echter niet alles beschikbaar voor energieopwekking. 

Voor veel beschikbare biomassa- en afvalstromen geldt 

bovendien dat ze uit technisch oogpunt niet goed 

inzetbaar zijn als brandstof of dat er in Nederland geen 

geschikte installaties zijn waarin deze biomassa kan 

worden ingezet. Er zijn wel een flink aantal initiatieven 

in ontwikkeling waarmee aan de Nederlandse doel-

stellingen voor energie uit biomassa (zie paragraaf 

2.1) wordt bijgedragen. Het is echter de vraag of de 

prijsstelling van de aangeboden biomassa ook dusdanig 

is dat deze kostenrendabel kan worden ingezet. 

Naast de inzet van Nederlandse biomassastromen is 

ook import mogelijk. Hoeveel biomassa kan worden 

geïmporteerd, is sterk afhankelijk van de prijs die in 

Nederland kan worden betaald. In principe is er veel 

biomassa aanwezig, het is de vraag of deze voor een 

haalbare prijs op de Nederlandse markt kan en zal 

worden aangeboden. 

Uit eerder uitgevoerde studies [1,13] blijkt dat de 

totale beschikbaarheid van biomassa en afval voor 

energieopwekking in 2020 ca. 120 PJ/jaar bedraagt. 

In deze studie wordt deze beschikbaarheid opnieuw 

geëvalueerd voor het jaar 2010.

��������������
��������������
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����������������������
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1.4 Vraag naar biomassa

De inzet van bepaalde soorten biomassa voor ener-

gieopwekking wordt nu financieel gestimuleerd en is 

daarom succesvol. Voor andere stromen gelden sterke 

beperkingen of is het moeilijk een vergunning te 

krijgen, deze brandstoffen worden niet of nauwelijks 

ingezet voor bio-energie. De inzetbaarheid van ver-

schillende soorten biomassa hangt tevens af van het 

type installatie.

De huidige inzet van biomassa bestaat voornamelijk 

uit vers hout, bijproducten van houtbewerking, 

plantaardige en dierlijke vetten en oliën, en resi-

duen uit de voedingsmiddelenindustrie. Welke bio-

massasoorten in de toekomst zullen gaan worden 

ingezet voor bio-energie, hangt mede samen met de 

verwachte installaties, gesloten convenanten, de CO2-

emissiehandel, maar vooral ook van de MEP-subsidies [2]. 

In hoofdstuk 6 wordt de vraag naar biomassa (kwaliteit, 

prijs, hoeveelheid) vanuit de Nederlandse energiemarkt 

in beeld gebracht. 



9

2  De huidige situatie

Dit hoofdstuk gaat in op de huidige situatie rondom 

de inzet van biomassa als energiebron en de moge-

lijkheden van de Nederlandse overheid deze inzet 

te beïnvloeden. Gestart wordt in 2.1 en 2.2 met een 

uitleg over de Nederlandse doelstellingen voor bio-

energie en daarvoor beschikbare beleidsinstrumenten, 

vervolgens wordt in 2.3 een beeld geschetst van de 

huidige inzet van biomassa voor energieopwekking. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in biomassa die 

in Nederland beschikbaar is en biomassa die wordt 

geïmporteerd. Deze huidige situatie is belangrijk, omdat 

de bestaande installaties in grote mate de vraag naar 

biomassa in de toekomst bepalen. Een kort overzicht 

van grensoverschrijdend transport van biomassa is 

weergegeven in 2.4. 

2.1  Nederlandse doelstellingen  

voor duurzame energie

In de in 1995 uitgebrachte Derde Energienota heeft 

Nederland haar ambities op het gebied van duurzame 

energie voor het eerst duidelijk vastgelegd. Hierin 

is destijds gesteld dat in 2020 10% van de gebruikte 

energie, op duurzame wijze zou moeten worden 

opgewekt [3].

Later is een tussendoelstelling gesteld van 5% in 2010 

[4,5], dit komt overeen met 166 PJ/jaar bij een totaal 

geschat energieverbruik (excl. transportbrandstoffen) 

van ca. 3310 PJ/jaar [6]. 

Volgens een in 1997 uitgevoerde uitwerking van de 

Derde Energienota in het Actieprogramma Duurzame 

Energie in Opmars zou energie uit afval en biomassa in 

2020 een bijdrage kunnen leveren van 120 PJ [7], echter 

hierin werd afval wat wordt verbrand nog als volledig 

duurzaam beschouwd. Later is besloten dat energie uit 

afval (destijds geprojecteerd op 45 PJ in 2020) slechts 

voor ongeveer de helft mag meetellen omdat het deels 

uit plastics bestaat.

tabel 2.1 Uitwerking van de energiewinning uit afval en biomassa conform het Actieprogramma Duurzame Energie in PJ/jaar [7]

 
1995 2000 2007 2020

AVI’s 14,5 30 40 45

Huishoudens 08,0 8 8 8

Industrie 05,0 5 5 5

Kolencentrales 00,1 3 18 20

Verbranding/vergassing 00- 2 6 30

Stortgas/vergisting 05,0 6 8 8

Overig 00- - - 4

Totaal 32,6 54 85 120
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Uit de door TNO-ECN-PWC in 2000 uitgevoerde Marsroutestudie [ ] blijkt welke bijdragen als reëel zouden kunnen 

worden beschouwd in de periode 2000-2020, dit leverde onderstaande figuur op: 
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Naast genoemde beleidsdocumenten voor duurzame 

energieopwekking in het algemeen zijn er tevens 

een aantal andere beleidsstukken uitgebracht door 

het ministerie van EZ [3], met daarin een aantal meer 

specifieke doelstellingen voor duurzame elektriciteit:  

6% in 2005, 9% in 2010 en 17% in 2020. 

Tenslotte is er een van EU- beleid afgeleide doelstelling 

voor Nederland van minimaal 5,75% biobrandstoffen 

van alle transportbrandstoffen in 2010.

2.2 Beleidsinstrumenten

De Nederlandse overheid heeft meerdere instrumenten 

in handen om deze doelstellingen te realiseren, 

waaronder gesloten convenanten, MEP-subsidie 

voor de productie van duurzame elektriciteit, fiscale 

stimuleringsmogelijkheden en subsidieprogramma’s 

voor onderzoek en demonstratie van nieuwe of 

verbeterde technologieën. In deze paragraaf zullen deze 

instrumenten kort worden toegelicht.

2.2.1 Convenanten

Een belangrijk stimuleringsinstrument voor opwekking 

van duurzame energie is het kolenconvenant dat 

de overheid en de energiebedrijven in 2002 hebben 

getekend [9]. Hierin is vastgelegd dat de Nederlandse 

energiebedrijven in de periode van 2008 tot 2012 de 

CO2 emissie met 3,2 Mton zullen reduceren. Dit zal voor 

een deel worden gerealiseerd door hogere rendementen 

en het gebruik van meer aardgasgestookte installaties 

i.p.v. kolengestookte installaties. Daarnaast zal een groot 

deel worden gerealiseerd door de inzet van biomassa in 

deze installaties. 

Ook andere sectoren, zoals de glastuinbouw, hebben 

convenanten met de overheid afgesloten, waarin is 
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vastgelegd dat de CO2 emissie zal worden gereduceerd. 

In deze sectoren kan de inzet van biomassa als ener-

giebron interessant zijn om deze reductie te realiseren. 

2.2.2 MEP-subsidie voor duurzame elektriciteitsproductie

Een ander middel waarmee de overheid de productie 

van duurzame energie kan stimuleren is via de MEP 

regeling. Deze subsidie bedraagt thans tussen de 0 en 

9,7 ct/kWh voor iedere opgewekte en aan het openbare 

net of een installatie geleverde kWh. Dit bedrag wordt 

jaarlijks opnieuw vastgesteld. De hoogte van de subsidie 

is afhankelijk van het type installatie waarmee de 

elektriciteit wordt opgewekt en de marktprijzen voor 

biomassa. 

De hoogte van de MEP-subsidie heeft een sterke invloed 

op de rentabiliteit van duurzame energieopwekking 

en daarmee ook indirect de vraag naar biomassa in 

Nederland. In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de 

invloed van de MEP-subsidie op de verwachte inzet van 

biomassa in Nederland. 

2.2.3 Fiscale stimulering

Bovendien kent Nederland fiscale mogelijkheden 

om duurzame energie initiatieven te stimuleren. 

Waar de MEP-subsidie alleen geldt voor initiatieven 

die elektriciteit produceren, gelden de fiscale stimu-

leringsregelingen voor alle vormen van duurzame 

energie. 

•  Energie-investeringsaftrek EIA (investeerders die 

vennootschapsbelasting betalen, kunnen een deel van 

de investeringskosten aftrekken).

•  Een verlaagde reguliere energiebelasting (REB) voor 

duurzame elektriciteit, zoals opgenomen in artikel 36i, 

zesde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag.

2.2.4 Verhandelbare emissierechten

Voor zowel NOx als CO2 wordt het steeds beter 

mogelijk om emissierechten tussen installaties en 

landen te verhandelen. Dit leidt tot een systeem waarbij 

maatregelen op die plaatsen worden genomen waar ze 

het meest kosteneffectief zijn. Zo zijn de toenemende 

marktwaarden van zowel NOx als CO2 voor veel 

kolencentrales reden om een SCR installatie te gaan 

plaatsen, c.q. biomassa te gaan mee- of bijstoken. 

2.2.5 Onderzoek en demonstratie

Voor de langere termijn kan de overheid onderzoek en 

demonstratie van nieuwe technologieën stimuleren. 

Omdat in deze studie wordt gekeken naar de periode 

tot 2010, is aangenomen dat de invloed van dit 

mechanisme beperkt is, omdat deze middelen vooral 

voor implementatie in de periode na 2010 is bedoeld en 

wordt ingezet. 

Voor de langere termijn kan de overheid onderzoek en 

demonstratie van nieuwe technologieën stimuleren. 

Omdat in deze studie wordt gekeken naar de periode 

tot 2010, is aangenomen dat de invloed van dit 

mechanisme beperkt is, omdat deze middelen vooral 

voor implementatie in de periode na 2010 is bedoeld en 

wordt ingezet. 

2.3 Huidige toepassing van bio-energie  

in Nederland

Door het CBS wordt de opwekking van duurzame 

energie jaarlijks geïnventariseerd. Ook worden door 

SenterNovem regelmatig Statusdocumenten Bio-

energie uitgegeven in het kader van het Actieplan 

Biomassa (bijv. [11]). 

Voor de periode 2000-2004 is de productie van 

bio-energie sinds 2000 weergegeven in Tabel 2.2, 

gezamenlijk met de uitgewerkte doelstelling voor 

bio-energie conform het Actieplan Biomassa [12]. Wat 

opvalt is dat in de laatste 5 jaar de groei met name heeft 

plaatsgevonden bij het bij- en meestoken van biomassa 

in (vooral kolengestookte) centrales. Volgens de eerder 

genoemde Marsroutestudie wordt verwacht dat op de 

korte termijn de bijdrage van bio-energie vooral zal 

worden geleverd door bij- en meestoken van biomassa 

in kolencentrales. Op de langere termijn zal meer 

gebruik worden gemaakt van geavanceerde stand-alone 

verbrandings- en vergassingsinstallaties. 

In Tabel 2.3 wordt voor de verschillende toepassingen 

aangegeven welke biomassastromen hiervoor in 

principe geschikt zijn (mits beschikbaar).
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tabel 2.2  Productie van duurzame energie uit biomassa in Nederland (vermeden PJ fossiel) in de periode 2000-2004 (vaststelling) 

en 2005 (schatting). Ook is de doelstelling voor 2010 uit het Actieplan Biomassa weergegeven [ 10 , 11,12]

Perioden 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Doelstelling 2010

Bij-/meestoken biomassa in centrales 1,86 4,76 10,15 7,11 14,01 34

Afvalverbrandingsinstallaties 11,42 10,86 11,34 11,48 11,12 11,50 20

Cementovens 2,43 2,70 0,92 1,09 1,70 1,70 -

Bio-wkk verbranding 2,05b 2,05b 8-18

Houtketels particulieren 5,70 5,60 5,54 5,46 5,46 5,46 7 e

Houtkachels industrie d 1,97 1,91 1,86 1,80 1,96 1,91 

Biomassavergisting, stortgas 1,99 1,98 2,10 1,86 1,73 1,55 2

Bio-wkk gft- en mestvergisting 1,01 1,03 0,14b 0,17b 0,21b 0,28b

4-6 fAfvalwaterzuiveringsinstallaties 0,99 0,90 0,80 0,71 

Rioolwaterzuiveringsinstallaties 2,30 2,44 2,44 2,34 2,43 2,38

Totaal 28,67 31,28 37,51 34,27 41,71 57,05 75-87

Opmerkingen:

a  op basis van voorlopige schattingen van o.a. CBS en CertiQ. 

b  schatting SenterNovem.

c  exclusief CDEM installatie Duiven. 

d  inclusief overige brandstoffen.

e  totaal van de houtketels en houtkachels in de industrie en bij de huishoudens

f   totaal van alle vergistingstechnieken (bio-wkk, AWZI en RWZI) tezamen, exclusief stortgas

tabel 2.3  Maximale bijdrage van bio-energie aan duurzame energieproductie voor warmte en elektriciteitsproductie in 2010, 

waarmee kan worden voldaan aan de doelstellingen [12 ]

Technologie Biomassa input Maximale bijdrage  
bio-energie in 2010 

(vermeden fossiel PJ/jaar)

Houtkachels Resthout 7

Mee/bijstoken Droog, hoogcalorische brandstoffen 34

Verbranding/vergassing Hout, kippenmest, VGI reststromen 8 - 18

Stortgas Huishoudelijk afval 2

Vergisting Mest, organisch afval, afvalwater, GFT 2 - 4

Afvalverbranding Huishoudelijk afval 20

Totaal 75 - 87
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2.3.1  Recente ontwikkelingen in  

de implementatie van bioenergie

Bio-energie wekt met een geprojecteerde bijdrage van 

75-87 PJ een belangrijke verwachting voor de realisatie 

van duurzame energie. Wanneer de huidige situatie (zie 

Tabel 2.2) wordt vergeleken met deze doelstellingen 

blijkt er nog wel bijna een flinke toename nodig te zijn. 

Er zijn een aantal redenen aan te wijzen waardoor de 

implementatie van bio-energie op sommige fronten 

moeizaam verloopt. De levering van warmte door 

houtkachels bij huishoudens blijft nagenoeg constant, 

de overheid heeft hier in zeer beperkte mate invloed op 

middels stookverboden, etc. Nieuwe initiatieven voor 

verbranding en vergassing komen om verschillende 

redenen nauwelijks van de grond, waardoor de bijdrage 

van deze technieken nauwelijks groeit. Ook de bijdrage 

van afvalverbranding groeit slechts langzaam, enerzijds 

omdat er minder capaciteit is dan aanvankelijk aan-

genomen en anderzijds omdat het aandeel biogeen in 

het afval afneemt. 

Recentelijk zijn er wel veel nieuwe bij-en meestook initi-

atieven voor biomassa opgestart. Dit kan voor een groot 

deel worden verklaard door de MEP-subsidie, waarmee 

het bijstoken van biomassa financieel aantrekkelijk 

wordt gemaakt. Uit de huidige aanvragen van MEP-sub-

sidie voor bij/meestoken, blijkt dat er zelfs genoeg Ned-

erlandse initiatieven zijn om alsnog de doelstellingen 

voor 2010 te realiseren. De in Tabel 2.3 genoemde 34 PJ 

voor mee/bijstoken komt overeen met de doelstellingen 

uit het Kolenconvenant. Aanvankelijk werd verwacht dat 

de realisatie zelfs nog hoger zal liggen dan deze waarde, 

gestimuleerd door de aantrekkelijke MEP-subsidies voor 

de opwekking van duurzame elektriciteit. Overigens 

leiden de recente verlaging van de MEP vergoedingen 

en onzekerheid over de toelaatbaarheid van de MEP 

regeling door de Europese Commissie i.v.m. bezwaren 

dat de regeling als verkapte staatssteun kan worden 

beschouwd, bij een aantal partijen tot twijfels of de 

MEP vergoeding zal blijven voortbestaan op de langere 

termijn. 

De lokale beschikbaarheid van biomassa van Neder-

landse oorsprong is naar verwachting onvoldoende is 

om aan de doelstellingen voor 2010 voor duurzame 

elektriciteit (9% van de totale elektriciteitsvraag), 

duurzame energie (5% van de totale energievraag) en 

biobrandstoffen (5,75% van alle transportbrandstoffen) 

te voldoen. Uit dit rapport blijkt dat er in principe tot 

120 PJ fossiele energie te vermijden valt door de inzet 

van Nederlandse biomassa, maar deze biomassa is niet 

geheel beschikbaar en inzetbaar voor energieopwek-

king, omdat er veel concurrerende toepassingen voor 

de biomassa zijn en omdat de prijzen van de biomassa 

in een aantal gevallen te hoog zijn [13 ]. Bovendien 

zijn er technische redenen waarom de inzet voor bio-

energie niet altijd mogelijk is in de geplande nieuwe of 

bestaande installaties. 

Zeker voor de langere termijn, waarin Nederland in 2020 

10% van de energievraag wil dekken met duurzame 

energie, is er onvoldoende beschikbaar. Import is daar-

om onvermijdelijk. Daarbij moet worden opgemerkt dat 

er naast toepassing voor bio-energie, een doelstelling 

geldt voor de productie van hernieuwbare grondstoffen. 

Er zal daarom een grote vraag ontstaan naar biomassa 

vanuit de chemische industrie en dat zal zeker invloed 

krijgen op de beschikbaarheid van biomassa voor ener-

gietoepassingen.

2.3.2 De huidige inzet van biomassa

Op basis van verschillende literatuurstudies en inter-

views is de huidige inzet van biomassa in verschil-

lende typen installaties in Nederland (Tabel 2.2) verder 

gespecificeerd, het resultaat is te zien in Tabel 2.4. Te 

zien valt dat er in Nederland nog voornamelijk biomassa 

van eigen bodem wordt inzet, maar dat import wel 

snel in belang toeneemt, vooral voor initiatieven voor 

bij- en meestoken. Deze trend zal zich de komende 

jaren waarschijnlijk voortzetten, waarbij er steeds meer 

biomassa gaat worden geïmporteerd. 
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2.4    Huidige stand van zaken 

       rondom import en export

De drijvende krachten achter de internationale handel 

in biomassastromen hangen o.a. samen met verschillen 

in loonkosten, grondprijzen, vraag naar biomassa en het 

overheidsbeleid tussen Nederland en ons omringende 

landen. Tot 2000 werd er nauwelijks biomassa naar 

Nederland geïmporteerd voor energieproductie.  

De laatste jaren is dat echter sterk toegenomen. 

Verschillende biomassasoorten worden geïmporteerd 

die hier mogen worden ingezet en waarvoor de finan-

ciële stimulering via de MEP subsidie voldoende hoog 

is. De huidige import wordt voornamelijk veroorzaakt 

voor het bij- en meestoken van biomassa in gas- en 

kolengestookte installaties. Hiervoor worden voor-

namelijk houtpellets, vloeibare plantaardige oliën geïm-

porteerd en allerlei bijproducten uit de agri-sector 

geïmporteerd zoals palmpitschilfers en cacaodoppen. 

Zie ook Tabel 2.4.

Naast import vindt er echter ook export van biomassa 

plaats, met name van stromen die in Nederland niet 

mogen worden verbrand of waarvoor de financiële 

stimulering in andere landen sterker is. Dit betreft voor-

namelijk afvalhout van bouw- en sloopafval (B-hout). Tot 

2003 werd ook een groot deel van de Nederlandse hout-

pellets geëxporteerd. Deze worden echter steeds meer 

ingezet in de Nederlandse kolengestookte installaties. 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de 

import en export van biomassa. Uit deze tabellen blijkt 

dat Nederland veel meer biomassa exporteert dan 

importeert. In deze studie zal worden bestudeerd wat 

hier de belangrijkste redenen voor zijn en onder welke 

omstandigheden inzet in Nederland wel aantrekkelijk is. 

tabel 2.4  Inzet van verschillende soorten biomassa voor bio-energie in Nederland (ramingen voor 2003) [10, 14]

Biomassa Technologie Hoeveelheid 
biomassa

 

Waarvan 
import

 
(kton)

PJ vermeden 
fossiele energie

Restafval AVI’s 4.975 kton 0 11,5

B-hout Bij- en meestoken 45 kton 0 0,4

Houtpellets Bij- en meestoken 400 kton 320 4,3

Plantaardige oliën Bij- en meestoken 90 kton 90 1,9

Diermeel Bij- en meestoken 100 kton 10 1,3

Agri-restproducten Bij- en meestoken 112 kton 6 0,2

Kippenmest Bij- en meestoken 5 kton 0 0

Papierslib Bij- en meestoken, cementovens,  

stand alone verbranding

500 kton 9 0,4

Houtzaagsel + snippers Industriële kachels 150 kton 0 2,0

WKK installaties 175 kton 0 1,8

Houtblokken Houtkachels bij huishoudens 600 kton 0 5,4

Stortgas Vergisting 1,8 PJ 0 1,8

RWZI gas Rioolwaterzuiveringen 2,3 PJ 0 2,3

Biogas overig Overige vergistingsinstallaties 1,1 PJ 0 1,1

Totaal 6.712 kton 

vast/vloeibaar 

+ 5,1 PJ gas

435 34,5
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Daarmee wordt de totale beschikbaarheid van biomassa in Nederland in 2010 bepaald. 

Tabel 2.5 laat zien dat momenteel houtpellets en plantaardige olie de belangrijkste importproducten zijn. Agroresi-

duen, zoals palmpitten, cacaodoppen etc. vormen tevens een belangrijke importstroom, welke kan worden ingezet 

voor bij- en meestoken in kolengestookte installaties.

tabel 2.5  Import van biomassa voor energieproductie in 2003 en 2004 [2]

Type biomassa 2003 2004

kton PJ kton PJ

Houtpellets en andere houtstromen 80 1,4 420 6,3

Agroresiduen 5,5 0,9 6

Plantaardige oliën 5 0,2 90 3,4

Overigen (diermeel, papierslib) 0 0 15 0,15

Totaal 140 2,5 535 9,85

Tabel 2.6 laat zien dat er nog bijna 1 miljoen kton/jaar aan afvalhout wordt geëxporteerd. Dit is deels hout uit bouw 

en sloopafval en deels een restfractie van bouw- en sloopafval, welke voor een groot deel uit B-hout bestaat.

tabel 2.6  Export van biomassa voor energieproductie in 2003 en 2004 [2]

Type biomassa 2003 2004

kton PJ kton PJ

Hout uit bouw en sloopafval, B-hout 430 6,6 419 6,4

Restfractie bouw en sloopafval 503 4,5 475 4,3

Papier/plastic fractie huishoudelijk afval 151 2,0 147 1,2

RDF pellets 107 1,5 76 1,1

Overigen 449 0,4 372 0,4

Totaal 1639 15,1 1489 13,4
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3  De huidige beschikbaarheid van biomassastromen 

In dit hoofdstuk wordt de huidige beschikbaarheid van verschillende biomassastromen in Nederland en via import 

beschreven, hoofdstuk 4 gaat in op stromen welke in het jaar 2010 beschikbaar kunnen zijn. Hierbij is het belangrijk 

een goede indeling van biomassasoorten te maken. In hoofdstuk 3.1wordt eerst de indeling toegelicht, waarna 

iedere biomassasoort apart wordt beschreven. 

3.1 Gehanteerde indeling voor biomassastromen

De beschikbare biomassastromen kunnen worden ingedeeld naar herkomst en naar samenstelling van de biomassa. 

In deze studie is zoveel mogelijk aangesloten bij de recent door CEN TC335 geproduceerde classificatie (voor solid 

biofuels). Zie onderstaand figuur voor deze indeling:

figuur 3.1  Schematische weergave van de in deze studie gehanteerde indeling voor biomassasoorten 

Deze lijsten zijn in het kader van CEN TC335 opgesteld voor schone biomassa. Voor deze studie is deze lijst beperkt 

tot de voor Nederland meest relevante stromen en uitgebreid met relevante mengstromen (gebaseerd op CEN 

TC343). Onderstaande tabel geeft de gebruikte indeling in biomassasoorten weer. In de meeste gevallen is de CEN 

subcategorie gebruikt. Af en toe is een meer gedetailleerdere indeling gemaakt. 

Hoofdgroep

(op basis  

van afkomst)

Groep

(op basis  

van afkomst)

Groep

(op basis  

van afkomst)

Subcategorie

(op basis  

van samenstelling)

Subcategorie

(op basis  

van samenstelling)
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tabel 3.1  De aansluiting van in deze studie gehanteerde indeling van biomassastromen ten opzichte van de door CEN TC335 

opgestelde indeling

   Hoofdgroep Groepen (naar 
herkomst) zoveel 
mogelijk uit CEN 
classificatie

(CEN) subcategorie Gebruikte indeling deze studie

1. Houtige 
stromen

1.1 Vers resthout 1 Vers resthout
• 1a Houtblokken
• 1b houtsnippers
2 Energieteelt

1.2 Houtverwerkende 
industrie

1.2.1 Chem. onbehandeld 
hout

3  Schoon resthout uit de houtverwerkende 
industrie 

   3a Zaagsel
   3b Houtpellets
   3c Afkorthout

1.2.2 Chem. behandeld 
hout

n.v.t.1)

1.3 Gebruikt hout 1.3.1 Chem. onbehandeld 
hout

4 Gesch. ingezameld hout, A-hout kwaliteit

1.3.2 Chem. behandeld 
hout

5 Gesch. ingezameld hout B-hout kwaliteit
6 Gesch. ingezameld hout C-hout kwaliteit

2. Niet-
houtige 
biomassa

2.1 Landbouw 2.1.1 Graangewassen 7 Granen
8 Stro van granen

2.1.2 Grassen 9 Bermgras
10 Hooi van gras
11 Hennep, vlas
12 Energieteelt (m.n. miscantus)

2.1.3 Oliezaden 13 Olie
14 Stro
15 Schillen en schroot
15a Schillen
15b Schroot/schilfers

2.2 Bijproducten 
industrie

n.v.t.2)

3. Fruit 3.1 Fruit- en boomteelt n.v.t.3)

3.2 Bijproducten 
fruitverwerkende 
industrie

n.v.t.2)

4. Overigen 4.1 Overige biomassa 
verwerkende 
industrieën

VGI 16 VGI bijproducten
16a Frituurvet
16b Bleekaarde
16c Vetzuren
16d Droge reststromen
16e Diermeel
16f Dierlijke vetten

Keukens 17 Swill

4.2 Afvalinzameling GFT 18 GFT

Afval 19 Afval

Oud papier en karton 20 Oud papier en karton

Textiel 21 Textiel

Shredderafval 22 Shredderafval

Reinigingsdienstenafval 23 Reinigingsdienstenafval

4.3 Mest Mest 24 Kippenmest
25 Runder- en varkensmest

4.4 Waterzuivering Slib van RWZI 26 Slib RWZI

5. 
Recovered 
fuels

5.1 Recovered fuels 27 Composteeroverloop

28  Afgescheiden houtafval uit bouw en 
sloopafval

29 Papierslib

30 Papier/plastic pellets (RDF)

1) Deze stroom komt nauwelijks voor en wordt daarom niet apart behandeld.
2)         Deze stromen worden al behandeld onder de groepen van de landbouw. In de indeling wordt bijvoorbeeld schroot genoemd. 
Dit komt vrij bij de industrie waarin de oliezaden verwerkt worden. Omdat dit onderscheid in landbouw en verwerkende industrie  
vaak niet wordt gemaakt, is het in dit overzicht ook weggelaten.
3) Fruit dat niet geschikt is voor consumptie, kan beschikbaar komen voor energieopwekking. Dit is niet apart behandeld, maar valt in 
de categorie VGI bijproducten.
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3.2 Voorbewerkingsmethoden

Voor veel van de in dit hoofdstuk genoemde biomassa- en afvalstromen geldt dat er een voorbewerking nodig 

is voordat zij geschikt zijn om in een conversietechnologie verwerkt te worden. De kosten van deze voorbewerk-

ingsprocessen zijn afhankelijk van de staat van de biomassa, de eisen van het proces waar het wordt ingezet en 

de schaal waarop de voorbewerking plaatsvindt. Derhalve kunnen alleen indicatieve kostenschattingen worden 

afgegeven, Tabel 3.2 geeft hiervoor richtgetallen. 

tabel 3.2  Typische kosten van verschillende voorbewerkingstechnieken [8]. In de praktijk kunnen grote invloeden op deze prijs zijn 

vanwege schaalvergroting/verkleining, eigenschappen van de biomassa en gestelde eisen aan het product.

Methode van voorbewerking Kosten (incl energie)

Hakselen, chippen, shredderen � 10,-/ton input

Malen � 20,-/ton input

Verpoederen � 50,-/ton input

scheiden door windziften, zeven � 15,-/ton input

pelleteren, briketteren � 35,-/ton input

fysisch ontwateren (tot 25 % d.s) � 5,-/ton input

drogen (hout van 50 naar 15 % ds) � 10,-/ton input

thermisch drogen van slib en mest 3 GJth of ca 45� per ton waterverdamping

productie RDF tbv CFB-vergassing (10 % vocht) uit 

huishoudelijk afval, opbrengst 50 % van HHA

� 30,-/ton input

voorbehandeling RDF uit HHA voor meestoken 

(pelleteren, drogen, malen)

 �50,-/ton input

productie brandstof pellets uit kwd voor 

wervelbedverbranding

� 55,-/ton brandstof

Pyrolyse 4-18 �/GJ product

Torrefactie 50 �/ton product

3.3 Beschikbaarheid van biomassasoorten uit Nederland

Van elk van de 30 in Tabel 3.1 genoemde biomassasoorten wordt in deze paragraaf kort toegelicht waardoor de 

beschikbaarheid in Nederland wordt bepaald. Per stroom wordt een korte beschrijving gegeven van de markt met 

daarbij concurrerende toepassingen, typische marktprijzen en de hoeveelheid welke wordt geproduceerd en in 

principe ook beschikbaar zou kunnen worden gemaakt voor energieopwekking.

3.3.1 Vers resthout

Deze categorie hout bevat al het verse resthout, zoals dunningen, tak- en tophout, bijproducten van vellingen en 

snoeiafval van gemeenten en particulieren. Ook rooi- en snoeihout uit de fruitteelt en van boomkwekerijen zijn in 

deze categorie meegenomen. Door de diversiteit van de bronnen, is het moeilijk een betrouwbaar inzicht te geven 

in het totale beschikbaarheid van dit type hout. 

In totaal komt er ruim 1 Mton/jaar vers resthout vrij uit bossen, plantsoenen, van particulieren en uit de fruitteelt 

wat in principe kan worden verwerkt tot houtsnippers, houtblokken of kan worden geshredderd. Dit is als volgt 

opgebouwd [15 ,16 ,17 ]:
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Een deel van het geproduceerde verse resthout is nu 

nog niet beschikbaar als brandstof door beperkingen 

van de huidige inzamellogistiek. Bij efficiëntieverbeter-

ing en nieuwe inzamelstructuren zou het aanbod aan 

vers resthout voor energietoepassingen nog aanzienlijk 

kunnen gaan toenemen tot hoeveelheden die aanzien-

lijk groter zijn dan wat in Tabel 3.3 is vermeld.

De prijzen die worden betaald voor het resthout van 

beplantingen zijn sterk afhankelijk van de aangeboden 

hoeveelheid van een partij, de kwaliteit en de locatie in 

Nederland. Over het algemeen kan worden gesteld dat 

15-20 euro/ton wordt betaald voor houtsnippers van 

goede kwaliteit uit deze categorie aan de poort van een 

installatie. Voor snoeihout uit plantsoenen van ge-

meenten geldt dat het over het algemeen veel lastiger 

is de gestelde kwaliteitseisen van bio-energiecentrales 

te halen omdat de huidige wijze van inzamelen en afvo-

eren niet geschikt is voor de productie van een goede 

biobrandstof. Ervaring met nieuwe inzamelmethoden 

en handlingstechnieken is hierbij van grote waarde.

Vezelhout is in te zetten voor de productie van plaat-

materiaal, maar dat wordt in Nederland alleen gedaan 

als daar subsidies voor beschikbaar zijn. Hierbij moet 

energie dus concurreren met materiaalhergebruik. De 

marktprijs voor vezelhout bedraagt ca. 40-70 euro/ton. 

tabel 3.3 Aanbod van vers resthout in Nederland [15,16,17]

Bron kton/

jaar

Resthout (snoeihout) van beplantingen in het 

buitengebied

150

Snoeiafval uit plantsoenen van gemeenten 150

Vezelhout uit bossen (rooihout) 140

Rondhout uit bossen (rooihout) 100

Tophout uit bossen 25

Dunningshout 25

Hakhout als brandhout voor particulieren 50

Resthout uit de fruitteelt en van boomkwekerijen 200

Resthout van particulieren en boeren 200

Rondhout en tophout wordt in Nederland niet geoogst, 

de productie ervan bedraagt ongeveer 500 kton/jaar. 

Er komt echter logistiek gezien heel wat bij kijken dit 

alsnog inzetbaar te maken. In dit overzicht is aange-

nomen dat een zeer klein deel van deze hoeveelheid 

wel beschikbaar is. Het tophout is eigenlijk alleen voor 

energietoepassingen geschikt, het rondhout kan ook 

voor materiaaltoepassingen worden ingezet. Daarnaast 

kan nog 25 kton/jaar uit dunningshout worden gehaald. 

Het hakhout dat in Nederland beschikbaar komt (ca 50 

kton/jaar) wordt grotendeels aangeboden als brandhout 

aan particulieren. Voor houtblokken die als open haard 

hout worden gebruikt, gelden gemiddelde prijzen van 

5-10 euro/m3, het moet dan nog wel worden gek-

loofd. Als er meer vraag komt naar houtsnippers kan 

het aantrekkelijk zijn om ook hakhout te verwerken 

tot houtsnippers en dan op de markt voor bio-energie-

centrales in Nederland aan te bieden. 

Uit de fruitteelt komt ongeveer 100 kton/jaar beschik-

baar tegen een prijs van 0-10 euro/ton. Daarnaast is er 

nog bijna 200 kton/jaar beschikbaar tegen een hogere 

prijs, namelijk 15-30 euro/ton. Daarbij komen voor de 
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afnemer dan nog de kosten voor opslag en transport. 

Aan de poort van de installatie is de prijs dus hoger 

(orde grootte 30-40 euro/ton) [18]. 

Het rooihout afkomstig uit de fruitteelt (ca. 150 

kton/jaar) werd tot voor kort meestal in de openlucht 

verbrand. Dit wordt echter steeds minder toegestaan, 

waardoor de eigenaren zoeken naar andere afzetmoge-

lijkheden. Voor een deel (ca 50 kton) kan rooihout lokaal 

worden versnipperd en teruggespoten in de boom-

gaard. Hierdoor heeft de teler een goedkoop alternatief 

voor de afvoer naar een composteerinrichting of voor 

de inzet als brandstof. In de praktijk is er ongeveer 100 

kton/jaar over wat echt moet worden afgevoerd; deze 

hoeveelheid hout kan in principe worden verkregen 

tegen een prijs van ca 17 €/ton, aangenomen dat de 

verwerkingskosten ca 60 €/ton bedragen. [1,13]. 

Tenslotte komt er een aanzienlijke hoeveelheid resthout 

vrij bij particulieren en boeren. Dit hout wordt meestal 

zelf gebruikt als brandhout of wordt rechtstreeks aan 

een particulier geleverd (meestal tegen een laag bedrag 

van 5 – 10 euro/m3 of om niet). Door de diverse bronnen 

van deze categorie is hier geen goede schatting van 

beschikbaar. Gebaseerd op de gebruikersgegevens 

van brandhout, is het jaarlijkse aanbod geschat op 200 

kton/jaar. 

Aangenomen is dat de hier genoemde hoeveelheden 

de komende jaren niet sterk zullen variëren. Door de 

hoge transportkosten speelt import van deze stromen 

nauwelijks een rol en is er sprake van een sterk regio-

nale markt. Alleen voor installaties vlak over de grens is 

import mogelijk een optie. Als stelregel kan worden ge-

bruikt dat de maximale transportafstand 100 km is [1, 3].

3.3.2 Energieteelt (hout)

De kosten voor energieteelt zijn op dit moment nog te 

hoog voor een economisch rendabele inzet in Neder-

land. De productiekosten voor hout uit energieteelt 

bedragen ca. 70 euro per ton eindproduct (houtchips) 

aan de bron. Hier komen de transportkosten dan nog 

bij. Lokaal transport van houtsnippers in Nederland 

kost ongeveer 10 euro/ton, afhankelijk van de trans-

portafstand. Hierbij komen de totale kosten uit op mini-

maal 80 euro/ton. Dit is aanzienlijk duurder dan eerder 

genoemde houtsnippers uit bossen en landschappelijke 

beplantingen. De Nederlandse initiatieven betreffen dan 

ook allemaal onderzoeks- of demonstratieprojecten. 

Omdat niet verwacht wordt dat op korte termijn deze 

prijs voor energieteelt sterk zal dalen, is energieteelt niet 

als belangrijke stroom meegenomen in deze studie [1, 2, 

3]. Aangenomen is dat in 2010 het aanbod in Nederland 

niet groter zal zijn dan nu het geval is. 

Wellicht dat in de nieuwe Europese landen energiet-

eelt wel een interessante optie gaat worden, omdat de 

kostprijs van de teelt daar naar verwachting een stuk 

lager ligt. Omdat er nu nog nauwelijks sprake is van ini-

tiatieven op redelijke schaal, kan niet worden verwacht 

dat in de periode tot 2010 dergelijke biomassa naar 

Nederland wordt geïmporteerd. Het is in deze studie 

dan ook buiten beschouwing gelaten. 

3.3.3 Schoon resthout uit de houtverwerkende industrie

Er wordt in Nederland ca. 600 kton schoon resthout ge-

produceerd in de houtverwerkende industrie. Dit betreft 

voornamelijk zaagsel en krul. Daarnaast komt uit deze 

markt ongeveer 200 - 250 kton/jaar beschikbaar als afko-

rthout. Van het zaagsel en de krullen wordt een groot 

deel (ca. 330 kton) hergebruikt in o.a. de spaanplaatin-

dustrie. Van het overige deel (270 kton) wordt ongeveer 

150 kton al ingezet als brandstof. In Nederland zal de 

totale beschikbaarheid van zaagsel en krul voor de 

energiesector niet groter worden dan de 270 kton/jaar, 

enerzijds door de hogere prijzen die in de spaanplaatin-

dustrie worden betaald en anderzijds omdat hergebruik 

beter scoort op de ladder van Lansink dan toepassing 

als energiebron. Import blijkt alleen aantrekkelijk als 

het zaagsel wordt verwerkt tot houtpellets, anders zijn 

de transportkosten te hoog. Het afkorthout wordt deels 

ingezet als brandstof bij de houtverwerkende industrie 

zelf (75 kton/jaar) en deels verkocht als brandhout, o.a. 

voor open haarden. Het afkorthout wordt aangeboden 

voor prijzen van gemiddeld 20-30 euro/m3.
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De kosten van schoon resthout in de vorm van zaagsel 

liggen in Nederland rond de 0 euro/ton. Dit zaagsel 

wordt deels door de eigenaren van het zaagsel direct 

verbrand bij de bron en komt dan niet op de markt voor 

biobrandstoffen. Een ander deel wordt verwerkt tot 

houtpellets. Van de Nederlandse houtpellets is de prijs 

inclusief transport gemiddeld 85-90 euro/ton als de 

pellets worden ingezet in een kolengestookte installatie 

[10]. Houtpellets voor meer kleinschalige verbrand-

ingsinstallaties hebben een intensievere productiemeth-

ode en daardoor een hogere prijs in de orde grootte van 

140 euro/ton exclusief transport. 

Prijzen van houtpellets uit het buitenland variëren sterk, 

afhankelijk van de kwaliteit. De goedkoopste pellets zijn 

ongeveer 65 euro/ton. Uit Canada komen goede pellets 

met een prijs van ongeveer 90 - 110 euro/ton, afge-

leverd in de haven van Rotterdam [10]. De gemiddelde 

prijs van houtpellets die worden geïmporteerd is 100 

– 125 euro/ton (17,5 GJ/ton). 

In potentie is er in het buitenland, bijvoorbeeld Rusland, 

nog veel zaagafval over wat mogelijk kan worden in-

gezameld en gepelleteerd. Voor een groot deel van het 

nog niet benutte zaagafval zal het aanleggen van een 

infrastructuur voor de inzameling en de bewerking tot 

houtpellets echter nu nog te duur zijn. Voor de periode 

tot 2010 wordt verwacht dat de beschikbaarheid van 

houtpellets in beperkte mate zal doorgroeien. 

3.3.4 Gescheiden ingezameld oud en bewerkt hout

Dit betreft gescheiden ingezameld oud hout dat 

vrijkomt aan het eind van de gebruiksduur van de 

oorspronkelijke materiaaltoepassing van het hout, 

bij sloopwerkzaamheden, huishoudelijk afval en 

bedrijfsafval. Het met restvuil afgevoerde hout wordt 

hierbij niet meegerekend. Een globale schatting van de 

hoeveelheden per jaar die beschikbaar zijn voor ener-

gietoepassingen:

•     500 kton A-hout (schoon bouw- en sloophout 

en pallets), gemiddelde prijs is 10 euro/ton voor 

houtchips/blokken en 0 euro/ton voor zaagsel.

A-hout wordt in Nederland o.a. gebruikt voor de 

productie van pallets en houtpellets. In het buitenland 

wordt het ook ingezet in de spaanplaatindustrie en in 

de energieproductie. Deze toepassingen concurreren 

op de markt met de inzet voor energietoepassingen. 

In de praktijk wordt slechts een klein deel ingezet 

voor energieopwekking. Een sterk groeiende beschik-

baarheid voor energieopwekking ligt gezien de 

discussies rondom duurzaamheid niet voor de hand. 

•   700 kton B-hout (plaatmaterialen en licht geverfd 

hout), gemiddelde prijs is 0 euro/ton. B-hout wordt 

in Nederland alleen voor energietoepassingen 

ingezet. Het grootste deel wordt geëxporteerd naar 

Scandinavië en Duitsland voor inzet als brandstof.  

Een deel wordt ook ingezet in de spaanplaatindustrie 

in Italië.

•   50 kton C-hout (verduurzaamd hout en hout wat is 

vermengd met huishoudelijk of bedrijfsafval).  

C-hout wordt in Nederland nauwelijks ingezet voor 

energieopwekking. Als het wordt ingezet als brandstof, 

is dit in een AVI. In het buitenland wordt het wel als 

brandstof ingezet. 

Momenteel wordt een groot deel van het oud hout 

geëxporteerd (280 kton/jaar A-hout, 650 kton/jaar B-

hout en ongeveer 35 kton/jaar C-hout). Duitsland is 

daarbij nog de belangrijkste exportmarkt.

3.3.5 Granen

Granen worden thans vooral geteeld voor voedsel-

productie, het betreft in Nederland een productie 

van ca. 1,7 Mton/jaar over een oppervlak van 219.000 

ha. Wereldwijd wordt er zelfs ca 2,3 miljard ton ge-

produceerd [19].

Naast de toepassing voor voedsel is er een toenemende 

belangstelling voor de inzet van granen als grondstof 

voor bioethanol. Deze bioethanol kan worden ingezet 

als transportbrandstof of direct voor warmte- en/of 

elektriciteitsproductie. 

Graan kan ook direct worden ingezet als brandstof. 

Dit gebeurt nu in een beperkt aantal kleinschalige 

verbrandingsinstallaties, zowel in het buitenland als 
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ook in Nederland. In Nederland betreft het ca 10 ketels 

van ca. 50 kW, waarin vooral graan wordt gestookt 

waarmee tijdens opslag/transport iets is misgegaan 

(bijv. vochtopname of schimmels), en welke daardoor 

niet voor consumentenproducten of veevoer ingezet 

kunnen worden). 

De marktprijs van granen bedraagt nu ca 120 €/ton, wat 

enigszins goedkoper is dan houtpellets op kleine schaal 

(ca 150€/ton). Door het telen van graan op braak-

liggende grond kan deze prijs mogelijk gaan dalen. 

Graan is echter een relatief slechte brandstof vanwege 

het relatief lage assmeltpunt, wat vooral bij grotere in-

stallaties met hoge stoomtemperaturen tot verslakking-

sproblemen kan leiden. Ook bij kleinschalige verbrand-

ing is het lage assmeltpunt al problematisch.

3.3.6 Stro 

In Nederland komt ca. 700 kton aan stro vrij als bij- 

product van de teelt van granen, koolzaad e.d.[1] Tot 

enkele jaren geleden was er sprake van een tekort aan 

stro voor toepassingen als stalbedekking, bodemver-

beteraar, veevoeder etc. en waren er prijzen van 50-100 

euro/ton in Nederland waardoor import uit Denemarken 

lucratief was1 . De prijzen van stro bedragen in Nederland 

zijn recentelijk wel sterk gedaald, in sommige regio’s 

tot 30-60 euro/ton. In een beperkt aantal regio’s is het 

daarmee mogelijk rendabel om stro als energiedrager in 

te zetten, vooral voor decentrale kleinschalige warmte-

opwekking in gevallen waar nog met propaan wordt 

gestookt. De situatie is nog niet dusdanig dat grote 

hoeveelheden kunnen worden ingezet. De beschikbaar-

heid wordt sterk regionaal bepaald vanwege de lage 

dichtheid en daardoor hoge transportkosten. 

3.3.7 Bermgras

De productie van bermgras hangt samen met het op-

pervlak aan wegen, dit is nagenoeg constant (ca 500 

kton/jaar [1]). Bermgras wordt voor een groot deel 

afgevoerd naar composteerinrichtingen. In principe kan 

het ook voor energietoepassingen worden ingezet. De 

totale energieproductie die met bermgras kan worden 

gerealiseerd is echter beperkt, daarom wordt in deze 

studie niet de nadruk gelegd op bermgras.

3.3.8 Hooi

Bij de productie van graszaden komt relatief veel hooi 

vrij, in absolute zin betreft het een productie van ca 140 

kton. Vooral door het concurrerende gebruik als veevoer 

is het momenteel nog niet beschikbaar voor energie. 

De relatief hoge transportkosten van het volumineuze 

materiaal belemmeren de internationale handel van dit 

materiaal.

3.3.9 Hennep en vlas

In Nederland wordt op dit moment circa 2.000 hectare 

hennep en 4.000 hectare vlas geteeld. Voor zowel vlas 

als hennep geldt dat de stengelkern en de korte vezel 

welke niet geschikt is voor vezeltoepassingen mogelijk 

interessant zijn voor energieopwekking. Deze restpro-

ducten komen vrij bij de verwerking/scheiding. Omdat 

dit slechts een beperkte hoeveelheid betreft (ca.14 kton 

aan vlasscheven en 5 kton aan hennepvezel), zijn deze 

niet meegenomen in deze studie. 

3.3.10 Miscanthus (energieteelt)

De teelt van Miscanthus vindt op dit moment alleen nog 

plaats uit onderzoeksoverwegingen op relatief kleine 

schaal. In Nederland is momenteel ca. 25 ha miscanthus 

aanwezig met een totale opbrengst van ca. 500 ton. 

De geproduceerde biomassa van deze proefvelden is 

in principe inzetbaar voor energieopwekking, maar in 

Nederland gebeurt zelfs dit nu nog niet in de praktijk [1].

3.3.11 Plantaardige oliën 

De oliezadenverwerkende industrie produceert primair 

voor de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. 

Door de hoge calorische waarde zijn de oliën echter ook 

interessant als biobrandstof. De olie kan direct worden 

ingezet als brandstof of kan na verestering worden 

omgezet in biodiesel of andere brandstoffen. 

In Nederland wordt al op kleine schaal koolzaad 

geteeld voor de productie van koolzaadolie. Door de 

hoge energiedichtheid is het echter ook aantrekkelijk 

plantaardige olie voor energietoepassingen te 

1  omdat de prijs 
in Denemarken 
recentelijk juist 
is gestegen door 
de toenemende 
vraag voor ener-
gieopwekking is 
import nu veel 
minder interes-
sant geworden.
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importeren. 

De belangrijkste oliesoorten zijn:

•   Palmolie: de import naar Nederland was in 2004 gelijk 

aan 1,2 Mton en verwacht wordt dat deze in 2006 al 

toegenomen is tot meer dan 2,2 Mton. Een groot deel 

hiervan gaat naar de voedingsmiddelenindustrie, een 

deel wordt ingezet als energiebron. Op de Maasvlakte 

wordt een palmolieraffinaderij gebouwd in opdracht 

van Loders Croklaan met een capaciteit van 750.000 

ton per jaar. De eigen palmolieraffinaderij van Cargill in 

de Botlek krijgt een capaciteitsuitbreiding met 300.000 

ton per jaar naar meer dan een miljoen ton/jaar [20]. 

In 2005 wordt naar verwachting 400 kton palmolie 

gebruikt voor elektriciteitsproductie in Nederland 

door bijstook in kolengestookte installaties [21]. In 

2004 was dit nog geen 100 kton. Het potentieel voor 

de Nederlandse productie van groene elektriciteit 

uit palmolie wordt ingeschat op 1 Mton/jaar. Hierbij 

is niet alleen meestoken mogelijk, ook stand alone 

verbranding is mogelijk. Zo zijn er concrete plannen 

om een drietal 50 MWe centrales te bouwen welke 

palmolie als primaire brandstof gaan gebruiken [22]. 

•   Zonnebloemolie: naast de Nederlandse productie van 

220 kton olie, wordt er jaarlijks ongeveer 250 kton 

geïmporteerd [23]. Dit wordt echter nauwelijks ingezet 

als brandstof. 

•   Koolzaadolie: Naast de eigen productie van ongeveer 25 

kton/jaar, wordt er jaarlijks 350 kton geïmporteerd [23]. 

•   Sojaolie [24]: wereldwijde productie is 199 miljoen ton/

jaar. Hiermee is de productie van sojaolie groter dan 

die van de andere oliesoorten. Op de internationale 

wereldmarkt wordt echter minder sojaolie verhandeld 

dan palmolie [15]. Soja wordt vooral geproduceerd 

door de Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië, China 

en India. In Brazilië en Argentinië groeit de productie 

aanzienlijk.

De beschikbaarheid en prijs van oliesoorten is sterk 

afhankelijk van de stimulering van de Europese 

lidstaten van biobrandstoffen. Als commodity zijn 

er flinke fluctuaties in de prijs voor plantaardige 

olie (voornamelijk palmolie), typische prijzen die 

worden betaald zijn 350 – 380 euro/ton, geleverd 

in de haven van Rotterdam. Daarmee is het meestal 

te duur voor energieopwekking, echter het komt 

af en toe voor dat de prijzen laag genoeg zijn voor 

energieopwekking. Overigens zijn de prijzen voor 

geïmporteerde plantaardige oliën aanzienlijk lager dan 

de productiekosten van koolzaadolie in Nederland en 

dat verklaart waarom plantaardige oliën voornamelijk 

via import Nederland binnen komen. Onderstaande 

tabel geeft de belangrijkste oliesoorten weer. Deze 

oliesoorten zijn in principe onderling substitueerbaar. 

3.3.12 Koolzaadstro

De Nederlandse productie van koolzaadstro bedraagt 

thans enkele tientallen kton. De vraag naar koolzaadstro 

is nu nog gering. Koolzaadstro wordt al wel gebruikt in 

de paardenhouderij en ook wordt strooisel afgezet voor 

ligboxenstallen voor rundvee en konijnenhouderijen. 

Ook vanuit de varkenshouderij bestaat enige belang-

stelling. Een toename van het areaal koolzaad zal het 

aanbod van koolzaadstro echter sterker doen toenemen 

dan deze agrarische vraag. Er zal dus een overschot 

gaan ontstaan wat mogelijk ingezet kan worden voor 

energieopwekking.

Wellicht dat de vraag naar biomassa voor elektriciteit en 

warmte zal gaan toenemen, waarmee de verbranding 

van koolzaadstro interessant kan gaan worden. Al wordt 

daarbij verwacht dat asgerelateerde problemen kunnen 

optreden rondom corrosie en depositie. Afvoeren be-

tekent extra kosten voor persen en transport, over het 

algemeen wordt daarom gerekend met een prijs van  

€ 35 per ton [24]. Gezien de verbrandingseigenschappen 

is dit niet interessant voor afnemers, daarom wordt de 

beschikbaarheid nu nog op nul gesteld. 

3.3.13 Schillen en schilfers/schroot

Een belangrijk residu van noten en zaden (bijvoorbeeld 

van palmoliezaden of kokosnoten) is de schil. Deze 

wordt vaak voor de persing verwijderd. Vervolgens 

worden de zaden geperst. Hierbij ontstaat een perskoek, 

ook wel schroot genoemd. Er komen in totaal dus 2 
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reststromen vrij:

•   Schillen of vliezen

•   Schilfers of perskoek (schroot)

De term schroot en schilfers worden vaak door elkaar 

gebruikt. Het is van het type behandeling afhankelijk 

of het werkelijk een perskoek is of dat er meer schilfers 

vrijkomen. 

De schillen zijn over het algemeen zeer geschikt als 

brandstof, de schilfers of het schroot kunnen door de 

aanwezigheid van voedzame delen ook worden ingezet 

als veevoeder. 

Omdat in Nederland de laatste jaren nauwelijks nog 

koolzaad wordt geteeld, wordt koolzaadschroot voor 

veevoeder vooral uit Duitsland en soms uit Canada 

geïmporteerd. In Nederland wordt wel veel schroot 

geproduceerd als restproduct uit de voedings- en 

genotmiddelenindustrie (ca 3 Mton[1]), bijvoorbeeld uit 

de verwerking van sojabonen. Deze reststromen worden 

thans vrijwel volledig ingezet voor de veevoedersector. 

De belangrijkste hoeveelheid beschikbare schillen en 

schilfers wordt thans via import aangevoerd tegen het 

onderstaande prijsniveau[14]:

•   Prijsniveau schillen: 25 euro/ton 85 euro/ton geleverd 

in Rotterdam

•   Prijsniveau schilfers: 140-160 euro/ton geleverd in 

Rotterdam.

3.3.14  Bijproducten van de Voedings en Genotmiddelen 

Industrie (VGI)

Veruit de grootste biomassa-afvalstroom in Nederland 

(bijna 10 miljoen ton) wordt geproduceerd door de 

voedings- en genotmiddelenindustrie (VGI). Deze 

reststromen gaan hoofdzakelijk naar het veevoer (77%). 

Verder wordt het ook toegepast als vulgrond (15%) en 

als meststof (3%)[1]. Energieopwekking vindt nog niet 

of nauwelijks plaats, maar er is wel veel interesse voor 

deze optie. 

Omdat VGI bijproducten uit veel verschillende compo-

nenten bestaan, is het noodzakelijk verder in te gaan 

op deze stromen. De meeste van deze stromen zijn 

in Nederland beperkt beschikbaar en daarom niet 

heel interessant voor deze studie. Een aantal van deze 

stromen kunnen echter goed worden geïmporteerd, 

zoals rijstvliezen of koffievliezen. Daarom wordt toch op 

dit palet aan stromen ingegaan. 

•   Frituurvetten worden verzameld door gespecialiseerde 

bedrijven. Het is niet meer toegestaan deze vetten 

te verwerken in diervoeders. Daarmee is een grote 

stroom beschikbaar gekomen voor de energiesector. 

Jaarlijks wordt in Nederland 60 kton ingezameld 

(35-40 MJ/kg). De prijs is sterk afhankelijk van de 

buitenlandse vraag naar frituurvet en de vraag naar 

biodiesel en ligt in de orde grootte van 250-300 euro/

ton[25].

tabel 3.4  Aanbod vloeibare plantaardige oliën wereldwijd

Type olie (ruw) Productie 
wereldwijd 
(Mton/jaar)

Belangrijkste productie 
gebieden/landen

Prijs franco Rotterdam 1  
(Euro/ton)

Palmolie 28 Indonesië, Maleisië 300-350

Sojaolie 31 Noord en Zuid Amerika 400-480

Raapzaadolie 13 China, West en
  

Oost Europa, Canada
500-530

Zonnebloemolie 9 Oost Europa en Argentinië 530-600

1  Dit is een momentopname. Plantaardige en dierlijke vetten en oliën worden wereldwijd verhandeld als een commodity. Bedrijven die regelmatig op de hoogte willen 
blijven van de meest recente prijzen kunnen een abonnement nemen op de MVO-prijzendatabase: http://www.mvo.nl/statistiek/Databank-Prijzen/index.html.
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•   Bij de raffinage worden vetten en oliën gefilterd met 

behulp van bleekaarde. Deze bleekaarde kan eenmalig 

worden gebruikt. Daarna blijft een restproduct over 

waarin nog resten olie aanwezig zijn, waardoor het 

een goede stookwaarde heeft (10 MJ/kg, afhankelijk 

van het vetpercentage). In Nederland komt ongeveer 

12 kton/jaar beschikbaar. De afzetmogelijkheden zijn 

beperkt. Het kan worden gebruikt voor covergisting of 

als brandstof, bijvoorbeeld in cementovens. 

•   Restvetten en waterige reststromen: Dit is een 

constante en relatief kleine stroom vetten, afkomstig 

uit de industrie. Hieronder vallen emulsies die vetten 

bevatten. Deze zijn geliefd voor vergisting. Door de 

kleine hoeveelheden is deze stroom niet belangrijk 

voor deze studie. 

•   Op de internationale markt worden plantaardige oliën 

in principe als commodity aangeboden. Af en toe 

komen er ook stromen op de markt die niet geschikt 

zijn voor de voedingsmiddelenmarkt, bijvoorbeeld 

omdat het mengstromen zijn van meerdere soorten 

olie. Deze stromen worden op de markt echter niet 

als reststroom behandeld, maar als plantaardige 

oliën, daarom vallen zei in dit overzicht onder de 

plantaardige oliën en niet onder de reststromen van 

de VGI

•   Vetzuren: Bij de bewerking van oliën en vetten komen 

ongeveer 3-5% raffinagevetzuren vrij (free fatty acids). 

Als stelregel kan worden gesteld dat de prijs van deze 

vetzuren ongeveer 60-65% van de prijs van de ruwe 

oliën en vetten is. In Nederland worden jaarlijks 30 

kton vetzuren geproduceerd. Verwacht wordt dat dit 

zal toenemen tot 50 – 100 kton/jaar. Deze kunnen 

worden gebruikt in veevoeder en in de technische 

industrie. Voor enkele toepassingen zijn ze ook 

geschikt als biobrandstof. De prijs van deze vetzuren is 

150-250 euro/ton [26].

•   Olijfresidu: In Zuid Europa en Noord Afrika worden 

veel olijven geteeld. Het belangrijkste residu van de 

olijven is de pit en de olijfpittenpulp. Dit residu kan 

eventueel worden gepelletiseerd en dan worden 

getransporteerd naar Nederland. Dit moet dan kunnen 

concurreren met de afzet van de residuen in het land 

van herkomst. In Nederland komen geen olijfresiduen 

beschikbaar.

•   Doppen, hullen en pitten. Bij de productie van 

cacao komen de doppen vrij en bij de productie van 

zonnebloemolie komen de hullen vrij. Bij palmolie 

komen de pitten vrij. Deze droge restproducten 

zijn zeer geschikt als brandstof, door de hoge 

energiedichtheid. Nederland importeert ongeveer 

500 kton/jaar cacao. Hierdoor komen in Nederland 

zowel cacaodoppen als hullen beschikbaar. Hiermee 

is reeds een aanzienlijk deel van de cacaoresiduen in 

Nederland aanwezig.

-  Cacaodoppen: 40 kton/jaar 

-  Cacaohullen: 26 kton/jaar

•   Diermeel wordt geproduceerd tijdens de productie 

van dierlijke vetten uit kadavers en slachtafvallen. 

Momenteel is er ca. 46 kton/jaar beschikbaar met een 

typische stookwaarde van 22 MJ/kg [15]. Diermeel 

wordt voornamelijk ingezet als brandstof voor 

energieopwekking. De prijs van diermeel heeft een 

stijgende trend. In 2004 was een gemiddelde prijs -20 

euro/ton. Verwacht wordt dat dit op langere termijn 

zal doorstijgen tot gemiddeld ongeveer 0 euro/ton. 

•   Het aanbod in Nederland van dierlijke vetten, ge-

produceerd uit slachtafvallen en kadavers, bedraagt 

300 - 400 kton/jaar. Daarnaast vindt zowel import 

als export plaats, vooral voor de diervoederindustrie 

en voor de technische industrie. Inzet van dierlijke 

vetten als biobrandstof is nu nog verwaarloosbaar 

maar neemt wel sterk toe onder druk van opgelegde 

regelgeving na de BSE crisis welke gebruik in de voe

dingsmiddelenindustrie en diervoeders grotendeels 

verbiedt. De prijs van dierlijke vetten ligt tussen de 150 

en 350 euro/ton. 

Naast deze stromen zijn er een aantal andere stromen 

uit de VGI zoals bierbostel, bietenpulp, e.d. welke thans 

ingezet worden als veevoer maar welke tevens geschikt 

zijn als energiebron (bijv. voor covergisting). Deze zijn in 

deze studie niet meegenomen, omdat wordt verwacht 

dat de inzet voor veevoer vooralsnog aantrekkelijker is. 

3.3.15 Swill

Swill bestaat uit (soms gekookt) keukenafval en etens-
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resten, inclusief frituurvetten. Dit betreft een totale 

productie van ruim 200 kton. Slib, vet en slachtafval 

worden niet tot swill gerekend. Huishoudelijke 

etensresten worden niet tot swill gerekend. Er wordt 

slechts een klein deel van de beschikbare swill apart 

ingezameld van het andere bedrijfsafval. Hiervan is het 

grootste deel frituurvetten en oliën.

Op dit moment zijn vooral deze vetten en oliën 

interessant voor energieopwekking. Er bestaat 

momenteel wel een initiatief voor anaërobe 

vergisting van swill [27]. Omdat het om relatief kleine 

hoeveelheden gaat, is deze toepassing in deze studie 

buiten beschouwing gelaten. 

3.3.16 GFT

Veruit het grootste deel van het in Nederland gepro-

duceerde GFT (ca.1,4 Mton [28]) wordt in Nederland 

gecomposteerd, slechts een klein deel (ca 100 kton) 

wordt anaëroob vergist. Het gescheiden ingezamelde 

GFT is momenteel dan ook vrijwel niet beschikbaar 

voor energieopwekking. In deze studie is daarom 

aangenomen dat de hoeveelheid elektriciteit uit GFT 

in Nederland min of meer constant is en dat GFT tot 

2010 niet in andere technologieën wordt ingezet als 

energiebron. 

3.3.17 Restafval

Het brandbare afval dat in Nederland wordt ingezameld 

en dat niet direct herbruikbaar is, kan (deels) nuttig 

worden ingezet als brandstof in een energiecentrale of 

cementoven, of het kan worden verbrand in een AVI of 

worden gestort.

In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 10.200 kton 

brandbaar restafval verwerkt. Een deel van dit afval (nu 

ca 700 kton) wordt in scheidingsinstallaties gescheiden. 

Hierbij kunnen fracties worden afgescheiden die 

vervolgens nuttig kunnen worden ingezet voor 

materiaal hergebruik of als brandstof. Het doel van de 

Nederlandse overheid is deze nuttige inzet van afval te 

vergroten. 

Uit huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval, bouw- 

en sloopafval, industrieel afval en kwd-afval blijven 

vervolgens restfracties over die niet kunnen worden 

hergebruikt of nuttig worden ingezet. Deze stromen 

worden verbrand of gestort. 

Vanuit de energiesector bestaat momenteel nog weinig 

belangstelling voor de uit afval afgescheiden stromen 

die kunnen worden ingezet als energiebron, zoals 

afgescheiden hout of papier/plastic pellets (zie 3.3.28). 

De inzet in andere energiecentrales komt daarom maar 

beperkt voor [3]. De inzet van afval in afvalverbrandings

installaties is voornamelijk afhankelijk van de capaciteit 

van de afvalverbrandingsinstallaties.

Momenteel zijn er 2 initiatieven om nieuwe AVI’s te 

bouwen. Daarna is de capaciteit ongeveer genoeg om 

het Nederlandse brandbare afval te verbranden. Voor 

deze studie is daarom aangenomen dat het Nederlandse 

brandbare afval dat niet wordt ingezet voor nuttige 

toepassingen, gedurende de tijdshorizon van deze 

studie wordt verbrand in een AVI. Dit betreft een 

hoeveelheid van 6.800 kton, zie ook 5.1.5.

3.3.18 Oud papier en karton

Van de 2 Mton aan gescheiden ingezamelde oud papier 

is praktisch niets beschikbaar voor energieopwekking 

aangezien het t.b.v. hergebruik is ingezameld en dit 

hoger op de Ladder van Lansink staat dan verbranding. 

Een klein deel van het gescheiden ingezamelde papier 

en karton komt tijdens het verwerkingsproces vrij als 

papierslib en wordt aldus ingezet reeds ingezet voor 

energieopwekking (zie 3.3.27). Oud papier en karton is 

hier daarom buiten beschouwing gelaten. 

3.3.19 Gescheiden ingezameld textiel

Textiel zoals draagbare kleding, schoeisel en huis-

houdtextiel afkomstig van huishoudens worden 

grootschalig gescheiden ingezameld door verschillende 

charitatieve instellingen, kringloopbedrijven en com-

merciële inzamelaars. Het betreft ca 70 kton per jaar. Dit 

wordt deels hergebruikt of het wordt gebruikt als voor 



27

productie van poetskatoen en matrassen. Inzet voor 

energie is daarom niet aantrekkelijk en wordt buiten 

beschouwing gelaten.

3.3.20 Shredderafval

Dit zijn de overblijvende restfractie na afscheiding van 

ferro en non-ferro materialen uit geshredderde metalen 

gebruiksvoorwerpen (autowrakken, fietsen, enz). Het 

betreft een stroom van ca. 135 kton [28]. Omdat deze 

stroom nauwelijks biomassa bevat [1], wordt deze 

stroom hier niet verder bestudeerd. 

3.3.21 Reinigingsdienstafval

Dit betreft ca. 123 kton [28] aan gemeentelijk afval 

van het vegen van straten, het legen van openbare 

afvalbakken, het opruimen van marktterreinen, het 

reinigen en snoeien van plantsoenen, groenstroken, 

grachten, vijvers e.d. Omdat slechts een klein deel 

hiervan in aanmerking komt voor energieopwekking, 

wordt deze stroom niet nader bestudeerd. 

3.3.22 Pluimveemest

De grootste biomassa bijproductstroom in Nederland 

is mest met . Slechts ca. 3% hiervan betreft relatief 

droge pluimveemest. De totale hoeveelheid van deze 

mestsoort in Nederland bedraagt circa 1 miljoen 

ton. De mest wordt thans vrijwel in totaliteit afgezet 

als meststof, een klein deel is in de afgelopen jaren 

bijgestookt in kolengestookte installaties. Momenteel 

lopen 2 initiatieven om deze mest in te gaan zetten in 

verbrandingsinstallaties. 

Het belangrijkste en meest vergevorderde initiatief 

betreft het initiatief van de Stichting Duurzame 

Energieproduktie Pluimveehouderij (Stichting DEP). 

De stichting werkt samen met PNEM/MEGA en EPZ. 

Stichting DEP heeft bij 630 pluimveehouders in 

Zuid Nederland 300.000 ton vaste pluimveemest 

gecontracteerd. Pluimveehouders zullen voor de 

afzet van deze mest ca. 10 euro per ton aan Stichting 

DEP betalen. In Apeldoorn is een tweede initiatief 

gestart door Fibroned. Het gaat hierbij om een 

verbrandingsinstallatie van 33 MWe / 20 MWth 

(300 kton/jaar mest). Vanwege een zeer moeizame 

vergunningsprocedure is het nog erg onzeker of dit 

initiatief ook daadwerkelijk doorgang zal vinden.

Bij realisatie van beide initiatieven zou de beschikbaar-

heid van pluimveemest voor energieopwekking al 

ver ingevuld zijn. Voor deze studie is vooralsnog 

aangenomen dat 1 van deze twee initiatieven wordt 

gerealiseerd en dat er vervolgens niet meer installaties 

bijkomen tot 2010.

3.3.23   Drijfmest (rundermest, kalvermest en 

varkensmest)

Er zijn in Nederland een groot aantal (co-) vergisting-

installaties in de opstartfase, die drijfmest van varkens 

en runderen kunnen omzetten in duurzame elektriciteit. 

In een aantal van deze installaties wordt de mest 

sinds kort covergist met bijvoorbeeld maïs, waarbij 

maïs voor de meeste elektriciteitsopbrengst zorgt. 

De mest wordt afgebroken, waarna het digestaat 

alsnog op het land kan worden uitgereden als 

meststof. Door de veranderende wetgeving, zullen 

anaërobe vergistinginstallaties een veel belangrijkere 

rol gaan spelen dan in de analyses tot nu toe is mee-

genomen. Uit runder- en varkensmest kan dan een 

aanzienlijke hoeveelheid biogas en elektriciteit worden 

geproduceerd. 

3.3.24 Slib van RWZI

Rioolwaterzuiveringsslib bevat ca. 80% water. 

Deze slib komt vrij bij de biologische zuivering van 

afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) 

en industrieel afvalwater zuiveringsinstallaties (AWZI’s) 

en bij de bereiding van drinkwater. De reststoffen van 

waterzuivering betreffen communaal zuiveringsslib 

afkomstig van RWZI’s en industrieel slib afkomstig 

van AWZI’s. De reststoffen uit waterbereiding zijn 

overwegend anorganisch van samenstelling en 

worden toegepast als bouwstoffen in werken of als 

toeslagstoffen in diverse processen [29]. 

De beschikbare hoeveelheid kan als min of meer 

constant worden verondersteld, dit betreft ca 

1.8 Mton natte stof, ofwel 325 kton ds. [28]. Dit 
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wordt wordt nu vrijwel volledig verbrand, evt. na 

compostering of biologische of thermische droging. 

Door het hoge vochtgehalte is de netto te verwachten 

energieopbrengst van het oorspronkelijke product 

echter minimaal, als men rekening houdt met de voor 

de waterverdamping benodigde energie. Bij biologische 

droging is deze waterverdamping van minder belang, 

maar daarmee daalt het gehalte aan organische stof. 

Deze stroom wordt daarom buiten beschouwing 

gelaten. 

3.3.25 Composteeroverloop

Een deel van het hout uit bossen en plantsoenen, 

wordt ingezameld in mengstromen met andere niet-

houtige biomassa (groenafval). Deze biomassa wordt 

in composteerinrichtingen gecomposteerd. De niet-

composteerbare fractie, die overblijft, bevat veel houtige 

componenten zoals stobben etc. Deze componenten 

kunnen na de compostering worden afgescheiden en 

opgewerkt (scheiden, shredderen, drogen), zodat ze 

daarna kunnen worden ingezet als biobrandstof. Dit 

betreft echter een relatief kleine hoeveelheid (enkele 

tientallen ktons), daarom wordt deze stroom in deze 

studie niet apart bestudeerd. 

Import is voor deze stroom geen optie, net als voor 

andere verse houtsnippers is dit in de meeste gevallen 

te duur. 

3.3.26 Afgescheiden hout uit bouw en sloopafval

B-hout dat wordt gesorteerd/afgescheiden uit afval-

stromen wordt nu nog volledig geëxporteerd naar het 

buitenland om daar te worden ingezet als brandstof. 

Redenen hiervoor zijn:

•   In Nederland mag het in veel installaties niet worden 

ingezet

•   De financiële stimulering in het buitenland maakt 

export aantrekkelijk.

B-hout inzetten in Nederland kan alleen als bovenstaan-

de knelpunten zijn opgelost. Of dit gebeurt is onzeker, 

de verwachtingen hierover lopen nogal uiteen. De 

financiële stimulering is in Nederland minder groot dan 

in Duitsland. Maar sinds in Duitsland een stortverbod 

geldt voor brandbaar afval, is de vraag naar B-hout daar 

afgenomen, omdat ze eerst hun eigen biomassa moeten 

inzetten. Het is nog onduidelijk hoe deze markt zich zal 

ontwikkelen. 

3.3.27 Papierslib 

Papierslib bestaat uit onktinktingsresidu dat vrijkomt 

bij de ontinkting van oud papier (voordat het wordt 

hergebruikt in het proces) en AWZI slib dat vrij-

komt bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties in de 

papierindustrie. Ontinktingsresidu bevat o.a. kalk en 

klei, wat kan worden herwonnen na verbranding. Er 

staan in Nederland 2 grote verbrandingsinstallaties 

voor ontinktingsslib, de TCI installatie bij AVR in Duiven 

welke TopCrete maakt en de installatie bij NSParenco in 

Renkum welke papierkalk produceert. Beide hebben een 

capaciteit van 200-250 kton/jaar en vanwege de nuttige 

toepassing de status R (geen eindverwijdering).

Daarnaast wordt papierslib meegestookt in cement-

ovens en bijgestookt in kolengestookte installaties. Het 

deel dat wordt ingezet als brandstof heeft een calorische 

waarde van ca. 1,6 MJ/kg.

Van de 3 miljoen ton die in totaal wordt geproduceerd, 

wordt ongeveer 2 miljoen ton hergebruikt. De fractie die 

overblijft wordt veel ingezet als brandstof. 

3.3.28 Papier en plastic pellets (RDF)

Er lopen meerdere initiatieven om de ruim 10 Mton/jaar 

aan brandbaar restafval om te zetten in RDF (refuse 

derived fuels) brandstoffen, voornamelijk bestaande uit 

papier, droog organisch afval en plastic. Op dit moment 

worden de producten voornamelijk geëxporteerd en 

ingezet in cementovens, zie ook Tabel 2.6. De prijs van 

RDF pellets (een van de geproduceerde producten) ligt 

in de orde grootte van 4,5 euro/ton [14]. 

Tabel 3.5 geeft de capaciteit weer van installaties 

voor afvalscheiding en de productie van secun-

daire brandstoffen (kton). Er is inmiddels een ver-

werkingscapaciteit van ruim 700 kton in bedrijf.

Naast de bovengenoemde initiatieven worden 
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momenteel een groot aantal nieuwe productie-

installaties voorbereid. In totaal gaat het om 500 - 700 

kton/jaar brandstofproductie. Hieronder vallen de 

volgende geplande productie-eenheden: 

Met deze toename in productiecapaciteit kan worden 

verwacht dat het aanbod ca. 1400 kton/jaar zal be-

dragen. In principe kunnen RDF brandstoffen ook in 

Nederland worden ingezet in kolencentrales, bij Corus of 

bij ENCI. Een aantal marktpartijen twijfelen echter sterk 

of de inzet van deze RDF stromen ook in Nederland ook 

daadwerkelijk van de grond zal gaan komen.

3.4  Beschikbaarheid van biomassa  

uit het buitenland

Naast de uit Nederland afkomstige biomassa zal er 

vrijwel zeker sprake zijn van import van biomassa naar 

Nederland vanuit het buitenland. Daarbij is er een 

fundamenteel onderscheid tussen regionale import 

over de weg vanuit een afstand tot ca. 100-200 km vanaf 

de Nederlandse grens (België, Denemarken en Noord-

Duitsland) en import op de wereldhandelsmarkt vanuit 

landen als Maleisië, Indonesië, Canada en Brazilië. 

In het eerste geval kan transport plaatsvinden 

over land, en kan een bio-energieinstallatie in het 

grensgebied biomassa in een gegeven straal rondom 

de installatie aantrekken. Omdat in- en export voor veel 

biomassabrandstoffen vrij is, zullen de marktprijzen voor 

biomassa in beide landen geleidelijk in elkaar overlopen. 

Zo wordt vers hout vanuit Duitsland al ingezet in de 

bioenergiecentrale te Cuijk. Evenzo kunnen nieuwe 

initiatieven in België leiden tot export van Nederlandse 

biomassa vanuit Zuid Nederland. 

tabel 3.5 Capaciteit van lopede projecten voor scheiding

input output

Totaal sel BA BA HHA/

GHA

BSA

/BA

GHA/

BA

overig    type kton

Shanks (ICOVA) Amsterdam 80-100 90 pellet 74

BTC Zoetermeer 100 100 soft-pellet 55

Essent Wijster-GAVI 730-840 156 584 fluff 95

Essent Groningen-VAGRON 230 46 184 fluff 25

3E Born 70-75 70 soft-pellet 30

Essent Wijster-BAS 75-150 150 fluff/balen 75

VAR Wilp 215-235 30 15 170 fluff 73

Kappa Roermond 30 30 pellet 15

De Jonge-Sebra Vlissingen 50 x x pellet 10

Watco Rotterdam 15-80 pellet 13

Watco Helmond 60 100 fluff 50

Gebr. Hummel Leek 10 10 fluff 3

Baetsen Veldhoven 100 100 fluff 46

AVR Rozenburg 100 100 scheidingscapaciteit

AVR Coppens Heerle 60 60 scheidingscapaciteit

AVR Keunen Venlo 30 30 scheidingscapaciteit

Watco Helmond 50 50 fluff 18

AlBra Winschoten 65-70 65 soft-pellet 60

HVC Alkmaar 50 fluff 50

Afvalsturing Friesland De Wierde 230 75 155 fluff/balen 35

Totaal 3.640-3.995 445 932 938 460 380 325 727 
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Anderszijds worden er nu al grote hoeveelheden biomassa getransporteerd over de wereld. In tegenstelling tot 

interregionaal transport over de weg worden de leveringskosten daarbij veel minder bepaald door de afstand 

waarover getransporteerd wordt, maar veel meer door de kosten van productie elders en de kosten van laden en 

lossen elders en hier in Nederland.

In principe zijn er zeer grote hoeveelheden biomassa te 

verkrijgen op de wereldhandelsmarkt, welke voldoende 

zouden moeten zijn om aan de brandstofbehoefte van 

Nederlandse bio-energie-installaties te voldoen. Het 

is daarbij van cruciaal belang dat de leveringskosten 

dusdanig zijn dat een rendabele inzet in Nederland 

mogelijk is. Dit hoofdstuk gaat daarom vooral in op de 

opbouw van de kosten van transport van biomassa over 

zee naar Nederland voor een aantal stromen waarvan 

verwacht wordt dat ze significante bijdrage zullen gaan 

leveren.

3.4.1 Transport van biomassa

De leveringskosten van buitenlandse biomassa over 

zee naar een installatie in Nederland bestaan uit de 

volgende kosten:

•  Kosten aan de bron

•  Lokale transport- en overslagkosten

•  Transportkosten naar Nederland (meestal Rotterdam)

•  Overslagkosten in Rotterdam

•  Eventueel lokaal transport in Nederland

In veel gevallen komt biomassa vrij in diffuse bronnen, 

waardoor, in vergelijking met fossiele brandstoffen, de 

lokale inzamelkosten relatief hoog kunnen zijn. Het is 

dan ook meestal gunstiger om procesresiduen zoals 

palmpitschilfers, zaagsel etc. te verwerken dan op het 

veld geproduceerde residuen zoals stro. 

Verder maakt de relatief lage energiedichtheid van 

biomassa het transport duurder dan dat van fossiele 

brandstoffen. De meest kostenbepalende component 

in de leveringsketen betreft in veel gevallen echter 

niet zozeer het transport zelf, maar de overslag bij de 

bron en de afnemer. Dit is met name het geval voor 

zeetransport.

Het is gunstig indien producenten van biomassa zich 

dicht bij een zeehaven bevinden. Afhankelijk van de 

Verklaring: 

SEL BA:  selectief ingezameld bedrijfsafval

BA:  Bedrijfsafval

HHA/GHA: huishoudelijk afval/grof huishoudelijk afval

BSA/BA:  Bouw- en sloopafval en bedrijfsafval

GHA/BA:  Grof huishoudelijk afval en bedrijfsafval

 

tabel 3.6 Nieuwe initiatieven voor RDF productie in Nederland

Initiatief Grondstof voor RDF kton/jaar

De Meerlanden (Rijsenhout) gemengd afval 120

AVR nascheidingsresiduen 30

New Energy Holland nascheidingsresiduen 180-360

Icova nascheidingsresiduen 100

Redop nascheidingsresiduen 200-400

Totaal 500-700
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dichtheid van het materiaal kunnen typische lokale 

transportkosten uiteenlopen tussen ca 5-20 €/ton voor 

100 km afstand. 

De kosten voor zeetransport van verschillende 

goederen hebben de afgelopen jaren een aanzienlijke 

stijging laten zien. De kosten worden o.a. bepaald 

door de grootte van het schip, locatie, de afstand, 

transportsnelheid en havenkosten.  

Hieronder genoemde aannames blijken een goede 

indicatie te geven. 

3.4.2  Kosten van geïmporteerde biomassa naar 

Nederland

Onderstaande tabel geeft ter illustratie een overzicht 

van de kostenopbouw van een aantal biomassastromen 

welke belangrijk zouden kunnen worden voor import. 

Uit deze tabel blijkt dat de transport- en overslagkosten 

voor olie-achtige stromen (palmolie) aanzienlijk lager 

zijn dan voor vaste brandstoffen, dit wordt veroorzaakt 

door de hogere energiedichtheid en het gemakt 

waarmee het product kan worden geladen/gelost. 

Van de genoemde stromen zijn grote hoeveelheden 

beschikbaar, zie Tabel 3.8 voor een kostenoverzicht 

voor 2005; een overzicht voor 2010 is weergegeven in 

Tabel 4.2.

tabel 3.7 Gehanteerde aannames voor kosten voor grootschalige import van biomassa

Transport over land:

• 0,85 euro/km bij een 40 ton truck [30]

Zeetransport: 

• bulk carriers met een capaciteit > 50 kton hebben 10.000-14.000 per dag aan vaste kosten. 

Met een snelheid van 28 km/uur en een transportafstand van gemiddeld 10.000 km, komt dit overeen met

 ongeveer 14 dagen transport voor een enkele reis. Met laden/ontladen komt dit op totaal 30 dagen, ofwel 

ca. 7 /ton. 

• Voor havengeld (2 havens) dient 1,20 – 2,00 euro/ton voor havengeld te worden gerekend [30] 

• Overige kosten voor verzekering etc. bedragen ca 10% 

• In totaal komt dit op ca. 10 euro/ton

Overslagkosten:

• Laadkosten 2 euro/ton [30]

• Loskosten uit schip 2 euro/ton [30]

• Loskosten bij eindgebruiker 2 euro/ton

• Overslagkosten: 2 euro/ton 

• Opslagkosten: 2,5 euro per ton per maand

Binnenvaartkosten: 

• 2,5 euro/ton, aangenomen voor een schip een capaciteit heeft van 10 kton (kosten 5.000 euro/dag)

• havengelden e.d.: 1 euro/ton

Met bovenstaande aannames kan de prijs van geïmporteerde biomassa voor verschillende eindafnemers  

worden berekend. 



32

tabel 3.8 Voorbeeld van de kostenopbouw van verschillende soorten geïmporteerde biomassasoorten in 2005 [25]

Biomassa GJ/
ton

Kosten FOB elders Na zeetransport 
gelost in R’dam

Na binnenvaart, gelost elders in NL

�/ton �/GJ �/ton �/GJ �/ton �/GJ

Houtpellets 16,2 65 4 90 5-6 105 6-7

Houtchips 10,8 25 2 36 7 50 9,5

Palmolie 37 330 9 360 10 370 10

Palmpitschilfers 16,5 41 2 80 5 95 6

Palmpitschillen 16,5 25 2 65 4 80 5
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4 De verwachte beschikbaarheid van biomassa in 2010

De verwachte beschikbaarheid van biomassa in 2010 kan worden onderverdeeld in Nederlandse biomassa en 

biomassa uit het buitenland. In dit hoofdstuk wordt het aanbod van deze beide categorieën in kaart gebracht. 

4.1 Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa

Het verwachte aanbod van biomassa in Nederland in 2010 is bepaald aan de hand van interviews, marktonder-

zoeken en literatuuronderzoek. Hierbij is per biomassasoort uitgezocht hoeveel van de naar verwachting 

geproduceerde biomassa ook daadwerkelijk beschikbaar is voor energietoepassingen in Nederland. Aan de 

hand daarvan is onderstaande tabel samengesteld. Zie paragraaf 3.3 voor een meer uitgebreide uitleg van de 

ontwikkelingen per biomassasoort. Voor de uit Nederland afkomstige biomassa geeft deze tabel verwachte 

hoeveelheden, gemiddelde energie-inhoud en typische prijzen aan de poort van een installatie in Nederland.  

De kosten voor transport in Nederland zijn daarmee in de prijzen opgenomen.

tabel 4.1 Verwachte beschikbaarheid van Nederlandse biomassa in 2010

Nr. Biomassasoort Beschikbaarheid in 

Nederland (kton/

jaar)

Energie-

inhoud 

(GJ/ton)

Biogene 

energie-

inhoud 

(PJ/jaar)

Euro/GJ geleverd

1a Houtblokken 500 10,2 5,1 1

1b Verse houtsnippers 540 10,2 5,5 1,8

2 Energieteelt (hout) 2 2 0,0 7,8

3a Zaagsel 270 15,6 4,2 0

3b Houtpellets 100 17,5 1,8 5,2

3c Afkorthout 250 15,6 3,9 1

4 Houtsnippers, A-hout 500 15,4 7,7 1

5 B-hout 700 15,4 10,8 0,4

6 C-hout 50 15,4 0,8 -4,8

7 Granen 0 17 - 7

8 Stro van granen 0 13,3 - 3,1

9 Bermgras 450 5,3 2,4 -8,3

10 Hooi van gras 140 12,7 1,8 6

11 Hennep, vlas 5 11,3 - 0,5

12 Energieteelt (miscanthus) 0,5 13,2 - 6,1

13 Plantaardige olie 4 38 - 18,6

14 Koolzaadstro 15 13,6 - 3

15 a Schillen 100 16,5 1,7 4,8

15 b Schroot / schilfers 100 15 1,5 10

16a Bio-olie, frituurvet 60 38 2,3 5,3

16b Bleekaarde 12 10 - -
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Uit deze tabel blijkt dat de totale beschikbaarheid van 

biomassa in Nederland in 2010 in totaal een energie-

inhoud heeft van ongeveer 132 PJ/jaar. Dit is meer dan 

de huidige hoeveelheid, wat o.a. wordt veroorzaakt door 

een stijgende hoeveelheid afval. Ook is deze 132 PJ/jaar 

aan stookwaarde van de juiste ordegrootte om aan de 

Nederlandse doelstellingen voor bio-energie te voldoen 

(75-87 PJ vermeden fossiel in 2010 [12]) mits er ook 

installaties zijn die dit kosteneffectief zouden kunnen 

verwerken. 

In werkelijkheid zijn er echter beperkingen van tech-

nische, financiële of vergunningstechnische aard 

waardoor deze hoeveelheid lang niet volledig ingezet 

kan worden in de beschikbare installaties. Om aan de 

Nederlandse doelstellingen te voldoen, is vooral op de 

langere termijn dus import van biomassa noodzakelijk. 

4.2   Beschikbaarheid van biomassa  

via import

Sommige regio’s in de wereld, zoals Latijns Amerika en 

Oost Europa, hebben een groot bio-energie potentieel, 

door bijvoorbeeld grote arealen landbouwgrond. Deze 

landen zouden zich kunnen ontwikkelen tot grote 

biomassa exporteurs [9]. Het aanbod van biomassa 

uit het buitenland is zeer moeilijk in hoeveelheden 

uit te drukken, omdat de prijs sterk bepalend is 

voor de hoeveelheden die worden aangeboden. 

In onderstaande tabel staan de belangrijkste 

biomassasoorten op een rij met de op de markt 

geldende prijzen. Hierbij zijn alleen de biomassasoorten 

genoemd die in de komende 5 jaar (tot 2010) een 

belangrijke import van biomassa kunnen vormen. 

Stromen die pas op langere termijn op de markt komen, 

zijn buiten beschouwing gelaten. 

Nr. Biomassasoort Beschikbaarheid in 

Nederland (kton/

jaar)

Energie-

inhoud 

(GJ/ton)

Biogene 

energie-

inhoud 

(PJ/jaar)

Euro/GJ geleverd

16c Bio-olie, vetzuren 60 38 2,3 2

16d Restvetten 0 30 - -

16e Droge VGI restprod. 100 18 1,8 3,2

16f Diermeel 50 22 1,1 0

16g Dierlijke vetten 200 25 5,0 6

17 Swill 215 -

18 GFT 2.280 3,4 7,8 -9,1

19a Afval 6.800 9 27,5 -12

19b Stortgas -

20 Oud papier en karton - - - -

21 Textiel - - - -

22 Shredderafval 0 - - -

23 Reinigingsdienstenafval 0 - - -

24 Kippenmest 1.000 6,6 6,6 0

25 Varkensmest, rundermest 15.000 -

26 RWZI/AWZI slib 1.400 1,5 2,1 -20

27 Composteeroverloop 50 10,2 0,5 ~0

28 Afgescheiden hout 500 15,4 7,7 0,6

29 Papierslib 1.000 1,6 1,6 0

30 Papier/plastic pellets 1.400 18 18,9 0,6

Totaal 34 Mton - 132,3
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tabel 4.2 Voorbeeld van de kostenopbouw van verschillende soorten geïmporteerde biomassasoorten in 2005 [25]

Biomassasoort GJ/ton Euro/ton in 

Rotterdam
Euro/ton 

geleverd
Euro/GJ 

geleverd

Houtpellets 17,5 110-125 130 7,4

Plantaardige olie 38 300-350 350 9,2

Schillen 16,5 85 90 5,5

Schroot 15 150 150 10

Droge VGI restproducten 18 70 70 3,9

4.3 Totale beschikbaarheid

Bij het opstellen van de beschikbaarheidcurve zijn de biomassasoorten uit Nederland met een belangrijk potentieel 

(Tabel 4.1) en de via import beschikbare biomassa (Tabel 4.2) gecombineerd. Dit resulteert in Figuur 4.1.

figuur 4.1 Beschikbaarheidcurve voor biomassa uit Nederland in 2010
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4.4  Externe parameters van invloed op de 

beschikbaarheid

De in dit hoofdstuk veronderstelde beschikbaarheid van 

biomassa in 2010 kan in de praktijk nog sterk variëren 

ten gevolge van een aantal externe factoren.  

De belangrijkste factoren worden hieronder genoemd:

Systemen voor financiële stimulering van bio-energie 

in het buitenland beïnvloeden de vraag en de prijs 

van een aantal biomassastromen. Dit zijn vooral de 

stromen met een hoge energiedichtheid en goede 

transporteerbaarheid, zoals houtpellets. Palmolie wordt 

vooral gebruikt voor andere toepassingen 

Ook kan de stimulering van bio-energie in België 

en Duitsland leiden tot hogere biomassaprijzen en 

toenemende export van biomassa vanuit de grensregio.

Veel biobrandstoffen die op de wereldmarkt worden 

aangeboden worden als commodity verhandeld en 

zijn in dollars geprijsd, de haalbaarheid is daarmee 

sterk afhankelijk van de dollarkoers t.o.v. de euro 

(wisselkoersen).

Wisselende eisen die door de gebruikers aan brand-

stoffen kunnen worden gesteld, werken kosten-

tabel 4.3 Nederlandse biomassastromen waarvan wordt verwacht dat ze duurder zijn dan importstromen in 2010. Derhalve zijn ze niet 

meegenomen in de beschikbaarheidscurve.

Bio Biomassasoort Beschikbaarheid in 

Nederland 

(kton/jaar)

Energie-

inhoud

(kton/jaar

Biogene

energie 

inhoud

(PJ/jaar)

Euro/ton 

geleverd
Euro/GJ 

geleverd

2 Energieteelt 2 10,2 ~0 80 7,8

13 Plantaardige olie 4 38 ~0 705 18,6

15 b Schroot / schilfers 100 15 1,5 150 10

Totaal 106 1,5

 

De totale mondiale productie van biomassastromen 

waarvan een deel via import zou kunnen worden 

ingezet in Nederlandse centrales (m.n. houtpellets, 

palmolie, schillen en schroot) loopt in de honderden 

miljoenen tonnen. Het is echter niet duidelijk hoeveel 

er daadwerkelijk kan worden gecontracteerd tegen 

een bepaalde prijs. Dit hangt nauw samen met de 

wereldvraag naar deze producten, de vervangbaarheid 

van deze biomassastromen door andere stromen en de 

concurrentiekracht van Nederland. 

Voor sommige biomassasoorten moeten importheffingen 

worden betaald in geval van import van buiten de EU. 

Op tarwegries uit Argentinië wordt bijvoorbeeld een 

importheffing van 32 euro/ton opgelegd, omdat dit ook 

als voedingsstof inzetbaar is. Hiermee is dit een zeer dure 

grondstof geworden voor bio-energiecentrales. Op de 

meeste biobrandstoffen waarnaar de energiesector thans 

kijkt, zoals hout en palmolie, wordt geen importheffing 

opgelegd.

Omdat de hier vermelde importstromen kunnen 

worden verkregen voor een prijs van ca 4 - 9 €/GJ, is het 

onwaarschijnlijk dat nog duurdere inlandse biomassa 

van vergelijkbare kwaliteit ingezet zal gaan worden. 

De volgende stromen worden daarmee bij voorbaat 

onaantrekkelijk geacht voor energieopwekking:
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verhogend en beperken daarmee het aanbod. In dit 

kader is het van groot belang dat wordt gekomen tot 

standaardisatie van vaste biobrandstoffen op Europees 

niveau.

De mate van milieutechnische wenselijkheid van de 

inzet van verschillende biomassastromen volgens 

verschillende verwerkingsroutes (conform de “ladder 

van Lansink” en het LAP) draagt ertoe bij dat een aantal 

stromen niet of nauwelijks beschikbaar zullen komen 

voor energieopwekking. Dit zijn stromen als oud 

papier en gescheiden ingezameld textiel en kunststof 

verpakkingen. 

In deze studie is alleen gekeken naar de mogelijke 

ingezet van biomassa voor de productie van warmte 

en/of elektriciteit. De inzet van biomassa voor productie 

van transportbrandstoffen is hier buiten beschouwing 

gelaten. Het is nog niet duidelijk voor welke stromen 

er in belangrijke mate sprake zal zijn van concurrentie, 

welke invloed zal hebben op het aanbod van biomassa 

voor warmte en elektriciteit.
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5  De verwachte vraag naar biomassa voor productie  

van elektriciteit en warmte

De verwachte vraag naar biomassa is sterk afhankelijk van de economische haalbaarheid om de beschikbare 

biomassa in te zetten voor bio-energie via verschillende conversieroutes. In paragraaf 5.1wordt ingegaan op de 

verwachte vraag naar biomassa van de belangrijkste typen installaties in Nederland, uitgaande van de huidige 

capaciteit, geplande capaciteitsuitbreiding en een aantal andere markttrends. In paragraaf 5.2 wordt van elk van 

deze typen conversie-installaties nagegaan wat de financiële haalbaarheid is van inzet van verschillende soorten 

biomassa. 

Per type installatie is de mogelijke inzet per jaar ingeschat voor 2010. Deze gegevens zijn opgesteld met informatie 

uit interviews, literatuur, bestaande overzichten en informatie van leden uit de werkgroep Beschikbaarheid van het 

Actieplan Biomassa (zie Bijlage 1). 

Bij de indeling in conversietechnieken is aansluiting gezocht bij de indeling en analysemethodiek zoals die gebruikt 

is bij de bepaling van de MEP-subsidie. 

•    Stand-alone installaties, zowel voor warmteopwekking als voor elektriciteitsproductie (verbranding, vergassing, 

vergisting). 

 - Zuivere biomassa

 - Niet-zuivere biomassa

• Bij- en meestook van biomassa in gas- of kolengestookte installaties

 - Zuivere biomassa

 - Mengstromen (niet-zuivere biomassa)

 - Diermeel

•    Slibvergisting (RWZI, AWZI)

•    Stortgasverbranding

•    Afvalverbrandingsinstallaties

5.1  Verwachte vraag naar biomassa  

per type installatie

Deze paragraaf beschrijft de verwachte vraag naar 

biomassa per type installatie in Nederland in 2010. Per 

techniek wordt kort omschreven welke typen biomassa 

kunnen worden ingezet en hoeveel primaire energie 

wordt vermeden. Verder worden per type installatie 

gegevens over de huidige vraag geëxtrapoleerd, 

gebruik makend van specifieke trends en plannen voor 

uitbreiding. Een uitwerking per optie volgt in paragraaf 

5.1.1 tot 5.1.5., een samenvattende tabel is weergegeven 

in Tabel 5.4.

5.1.1 Stand-alone biomassa-installaties

De volgende type installaties worden onder deze 

categorie gerekend:

1 Houtgestookte sfeerkachels

2  Industriële houtverbrandingsinstallaties voor 

warmtelevering (>20 kW)

3 WKK installaties via verbranding

4  Stand alone verbrandingsinstallaties voor andere 

biobrandstoffen

5 Vergassingsinstallaties

6 Vergistingsinstallaties
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Een bespreking van de verwachte vraag naar biomassa 

volgt hieronder per type installatie. 

Houtgestookte sfeerkachels

Volgens een recent door TNO uitgevoerde analyse 

werd er in 2003 ca 5 PJ aan fossiele energiebesparing 

gerealiseerd door de verbranding van ca 600 kton 

aan houtblokken per jaar in 792.000 houtgestookte 

sfeerkachels (open haarden, vrijstaande kachels en 

inbouwhaarden) in Nederlandse huishoudens [ ]. Deze 

toepassing toont een licht dalende trend, vooral door 

een dalend aantal houtkachels in de huishoudens maar 

ook omdat de kachels die er staan wat minder vaak 

worden gebruikt. 

In de afgelopen 5 jaar zijn er aanzienlijk minder 

houtkachels verkocht dan in de jaren daarvoor. Bij de 

sfeerkachels kan dit worden verklaard door de overstap 

van houtgestookte naar gasgestookte sfeerkachels. 

Voor 2010 wordt nog een bijdrage van 5 PJ vermeden 

fossiel verwacht door het verstoken van 600 kton/jaar 

aan hout. Voor de langere termijn wordt verwacht 

dat de bijdrage van de houtkachels aan de duurzame 

energievoorziening in Nederland zal gaan afnemen.

In het typische geval verdringt een houtkachel met een 

rendement van 85% een gasgestookte kachel met een 

rendement van 92%. 

Industriële verbranding voor warmtelevering

De warmteproductie in industriële houtkachels (groter 

dan 20 kW) is de afgelopen jaren licht gedaald en 

bedraagt thans ca 1.9 PJ vermeden fossiel [31]. Dit 

vindt voornamelijk plaats bij de houtverwerkende 

industrie, waar zaagsel uit de fabriek wordt verbrand 

en de warmte wordt gebruikt voor de eigen 

warmtevoorziening. 

Voor de komende jaren wordt een lichte daling in de 

toepassing van industriële houtverbrandingsinstallaties 

verwacht vanwege de strengere emissie-eisen voor 

stof- en NOx emissies die vanaf 2007 gaan gelden en 

de enigszins dalende economische haalbaarheid van 

industriële houtkachels door de stijgende marktwaarde 

van het houtafval dat wordt verstookt (zo kan houtmot 

worden toegepast voor de productie van houtpellets). 

Recentelijk afgelopen jaren hebben beide factoren ge-

leid tot iets lagere verkoopcijfers, verwacht wordt dat 

deze trend zich zal voortzetten. 

Voor 2010 wordt aangenomen dat deze daling wordt 

gecompenseerd door een toename in de inzet van bio-

olie bij hulpketels in de glastuinbouw, zodat de totale 

bijdrage van deze categorie op peil blijft. Aangenomen 

wordt dat er 150 kton aan zaagsel en bio-olie wordt 

verstookt.

In het typische geval verdringt een industriële 

houtkachel met een rendement van 85% een 

gasgestookte kachel met een rendement van 92%. 

Bio-wkk via verbranding

Voor bio WKK verbrandingsinstallaties is aangenomen 

dat de bestaande installaties blijven draaien. In 

de laatste jaren zijn er weinig nieuwe initiatieven 

gerealiseerd voor kleinschalige bio-wkk installaties. 

Verwacht wordt dat door het wegnemen van 

knelpunten, de komende jaren wel enkele initiatieven 

zullen worden gerealiseerd. 

Bovendien is aangenomen dat er in Nederland slechts 

één pluimveemest gestookte installatie worden 

gerealiseerd. Dit is minder dan aangenomen bij de 

Nederlandse doelstellingen in de rapportages tot nu 

toe, echter er wordt verwacht dat er niet voldoende 

mest beschikbaar zal zijn voor 2 installaties, aangezien 

kippenmest (evt. via vergassing) ook kan worden 

bijgestookt in kolengestookte installaties. 

Daarnaast zal een aantal wkk installaties op bio-olie 

gaan draaien, vooral in de glastuinbouw. Het bedrijf 

BIOX heeft concrete plannen om een aantal grote met 

bio-olie gestookte wkk-installaties te bouwen [22]. 

Aangenomen is dat voor deze toepassing in 2010 

ongeveer 1,3 PJ/jaar aan bio-olie nodig zal zijn. In de 
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glastuinbouw worden tevens ketels gestookt met bio-

olie om de pieken in het aardgasverbruik op te vangen

De verwachtingen voor bio-wkk installaties op hout 

lopen sterk uiteen, vooral omdat de verwachtingen 

rondom B-hout veel verschillen vertonen. In dit 

overzicht is ervan uitgegaan dat er in Nederland enkele 

installaties komen die B-hout stoken (o.a. bij Twence in 

Hengelo en Bruins en Kwast in Goor). De totale vraag 

naar B-hout uit deze installaties ligt dan in de orde 

grootte van 250 kton/jaar, omdat het in een aantal 

gevallen om relatief grote installaties gaat (15-25 MWe). 

Voor andere bio-wkk installaties op bijvoorbeeld schoon 

resthout of papierslib zullen naar verwachting enkele 

nieuwe initiatieven worden gerealiseerd, waardoor het 

aantal PJ/jaar licht zal stijgen t.o.v. de huidige situatie. 

Overigens wordt aangenomen dat kleinschalige bio-

wkk vooral gerealiseerd zal worden via verbranding

stechnologieën. Stand-alone vergassingsinstallaties 

komen in Nederland nog nauwelijks voor en er zijn ook 

slechts een beperkt aantal initiatieven voor vergassing. 

Verwacht wordt dat vergassing geen belangrijke vraag 

naar biomassa zal leveren in 2010.

In het typische geval verdringt een bio-wkk eenheid 

met overall elektrisch-equivalent rendement1 van 40% 

een gasmotor met een overall elektrisch-equivalent 

rendement van 55%.

Anaërobe vergisting

Met uitzondering van slibvergisting (zie 5.1.3), komen 

ook anaërobe vergistinginstallaties in aanmerking voor 

de MEP subsidie onder de categorie ‘kleinschalige stand-

alone installaties’. 

Een belangrijke grondstof voor anaërobe vergisting 

is mest met een hoeveelheid van ca 15 Mton. De 

vergisting van organische afvalstromen en mest is 

momenteel redelijk stabiel, maar zal de komende jaren 

naar verwachting sterk gaan toenemen. Door recentelijk 

herziene regelgeving voor covergisting, zullen de 

komende jaren veel nieuwe co-vergistingsinstallaties 

worden geïnstalleerd. In deze vergistingsinstallaties 

wordt mest vergist met bijvoorbeeld maïs of andere 

organische afvalstromen. Er lopen momenteel al meer 

dan 50 initiatieven voor dergelijke installaties. Door de 

relatief korte terugverdientijd en de korte doorlooptijd 

voor het aanvragen van een vergunning, worden deze 

projecten vrij snel gerealiseerd. Het totale potentieel 

voor covergistingsprojecten in Nederland is ruim 

15 PJ/jaar, uitgaande van veehouderijbedrijven met 

een voldoende omvang [32]. Dit zou kunnen worden 

gerealiseerd met een groot aantal installaties (orde 

grootte 2800). Uitgaande van 100 installaties in 2010, 

komt dit overeen met ongeveer 0,6 PJ/jaar vermeden 

fossiele energie door de vergisting van de mest. Daarbij 

komt dan nog een vergelijkbare hoeveelheid energie 

uit de andere organische stromen die kunnen worden 

covergist. 

Naast (co) vergisting van mest kan anaërobe ver-

gisting ook worden toegepast op andere natte 

biomassastromen, zoals GFT, swill en organische 

zeefresiduen. Verwacht wordt dat de capaciteit niet sterk 

zal veranderen in de periode tot 2010 (ongeveer 0,3 

PJ/jaar vermeden fossiele energie).

De grondstoffen die worden gebruikt in vergisting-

installaties hebben typisch een licht negatieve prijs. 

De rentabiliteit van een anaërobe vergistingsinstallatie 

wordt echter vooral bepaald door de specifieke gas-

productie per stroom, de capaciteit van de installatie 

en de opbrengst van de geproduceerde elektriciteit. 

Door de grote bandbreedte is het voor deze installaties 

moeilijk te spreken van een maximale prijs per GJ. 

Voor bovengenoemde stand-alone WKK vergistings-

installaties is het potentieel 1 tot 3 PJ/jaar. Dit lijkt reëel 

met bovengenoemde aannames (0,6 PJ uit mest, 0,5 

PJ/jaar door covergisten VGI restproducten, 0,3 PJ/jaar 

GFT).

1  Indien goed gedimensioneerd en benut kan de som van thermisch en elektrisch 
rendement zowel voor biomassa- als gasgestookte wkk installaties aanzienlijk 
hoger zijn (ca 85-90%). Het elektrisch-equivalente rendement is voor beide op-
ties echter aanzienlijk lager omdat de geproduceerde warmte dan minder zwaar 
meetelt. Verder wordt de warmte bij veel wkk-installaties niet optimaal benut uit 
bedrijfstechnische of financiële overwegingen.
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Een samenvatting van de vraag naar biomassa voor 

stand-alone toepassingen is weergegeven in Tabel 5.1. 

De totale vraag naar biomassa uit deze sectoren voor 

wordt geschat op ongeveer 1.600 kton/jaar aan vaste 

brandstoffen + 1.4 PJ via anaërobe vergisting.

5.1.2 Bij/meestook

Eén van de belangrijkste bijdragen aan duurzame 

energieopwekking in Nederland, is nu al via 

de bij- en meestook van biomassa in kolen- en 

gasgestookte elektriciteitscentrales, zie Tabel 2.2. In het 

Kolenconvenant dat op 24 april 2002 is getekend door 

de ministeries van EZ, VROM en de elektriciteitsprod

uctiebedrijven, is afgesproken dat de centrales in de 

periode 2008-2012 in totaal 5,8 miljoen ton CO2 minder 

zullen uitstoten, voornamelijk door meer biomassa in 

plaats van kolen in kolencentrales te stoken. Om aan 

dit convenant te kunnen voldoen, neemt de bij- en 

meestook van biomassa in kolencentrales geleidelijk 

toe. Maar om de lange termijn doelstellingen te kunnen 

behalen, zal nog veel meer biomassa moeten worden 

bij- of meegestookt. 

Op dit moment lopen er veel verschillende aanvragen 

voor vergunningen en MEP-subsidie. Bij realisatie van de 

huidige vergunde ruimte (3.500 kton/jaar) kan al aan het 

kolenconvenant worden voldaan. Met de nog lopende 

vergunningaanvragen zal zeker aan dit convenant 

kunnen worden voldaan. In de statusdocumenten bio-

energie worden vastgestelde statistieken voor 2004 en 

schattingen voor 2005 [33,11] gegeven van de inzet 

voor bij- en meestook. Hierin is te zien dat er in 2004 

760 kton werd bij- en meegestookt, dit resulteerde 

in 14 PJ vermeden fossiele energie. Voor 2005 wordt 

zelfs 29 PJ vermeden fossiel verwacht door bij- en 

meestookinitiatieven (zie ook Tabel 2.2). 

Er is bereidheid is om aan de doelstellingen in het 

kolenconvenant te voldoen. Echter, er is recentelijk een 

groot aantal vergunningen vernietigd, waardoor de 

implementatie vertraging heeft opgelopen. Hoewel 

de huidige vergunde ruimte voldoende is voor het 

tabel 5.1 Verwachte vraag naar biomassa voor  verschillende stand-alone toepassingenin 2010 bij voldoende  stimulering

Technologie Biomassa Verwachte vraag

Huishoudelijke 

sfeerkachels

Houtblokken 600 kton/jaar

Industriële 

houtkachels voor 

warmtelevering

Houtzaagsel, bio-olie 150 kton/jaar

Bio-wkk Houtsnippers (vers resthout en A-hout) 300 kton/jaar

Kippenmest (1 grote installatie) 300 kton/jaar

B-hout (enkele installaties) 250 kton/jaar

Afgescheiden hout 100 kton/jaar

Bio-olie (vetzuren, frituurvet, restolie, 

plantaardige oliën) in ketels en 

verbrandingsmotoren

40 kton/jaar

Anaërobe 

vergisting

Mest (runder- en varkensmest) 0,6 PJ/jaar vermeden fossiel

GFT 0,3 PJ/jaar vermeden fossiel

VGI restproducten, swill 0,5 PJ/jaar vermeden fossiel
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5.1.3 Slibvergisting (AWZI, RWZI)

Bij industriële en communale afvalwaterzuiveringsinstal

laties ontstaat tijdens het vergistingsproces biogas, wat 

kan worden gebruikt voor opwekking van elektriciteit 

via een gasmotor. Aangezien de toepassing van dit 

proces vooral samenhangt met de productie van 

slibben, waarin weinig verandering wordt verwacht, is 

verondersteld dat de productie hiervan constant blijft in 

de komende jaren (2 PJ vermeden fossiele energie).

5.1.4 Stortgas

Door het stortverbod voor verschillende afvalstromen, 

komen er steeds minder stortplaatsen in Nederland 

en neemt daarnaast het aandeel organische materiaal 

in het te storten materiaal af. Hierdoor wordt minder 

stortgas geproduceerd. Dit effect treedt echter heel 

vertraagd op, omdat de productie van stortgas uit 

afval ongeveer 20 jaar beslaat. De productie zal dus 

maar langzaam afnemen. Per 1 januari 2005 is de REB 

vrijstelling voor groen gas afgeschaft en vervangen door 

kolenconvenant is dit geen garantie dat dit ook wordt 

gerealiseerd, omdat de verdeling niet evenredig is over 

de producenten en deze ruimte voor een deel alleen 

kan worden ingevuld met relatief dure brandstoffen. 

Tevens kunnen fluctuaties in de MEP vergoedingen een 

nadelige invloed hebben op de uitvoerbaarheid van 

eerder gemaakte plannen.

In deze studie is vooralsnog aangenomen is dat in 2010 

de biomassa bij- en meestook in bestaande gas- en 

kolengestookte installaties, waarvoor nu reeds plannen 

worden gemaakt, daadwerkelijk zal zijn gerealiseerd. 

De kans is aanwezig dat de vraag naar biomassa voor 

bij- en meestoken nog groter uit zal vallen, omdat er 

ook voor een veel grotere hoeveelheid MEP-subsidie is 

aangevraagd. In deze studie is aangenomen dat er voor 

al deze initiatieven MEP-subsidie beschikbaar is. 

De totale vraag naar biomassa voor bij- en meestoken 

in 2010 is ingeschat op basis van interviews met 

energiebedrijven en vergunningaanvragen en 

bedraagt naar verwachting ruim 4,6 Mton/jaar, zoals 

inzichtelijk is gemaakt in Tabel 5.2. Hiermee kan 

ongeveer 60 PJ/jaar fossiele energie worden vermeden. 

Aangenomen is dat door directe brandstofsubstitutie 

de vermeden hoeveelheid fossiele energie gelijk is aan 

de hoeveelheid ingezette secundaire brandstof.

tabel 5.2 Verwachte vraag naar biomassa voor  bij- en meestoken in 2010 

Biomassa Hoeveelheid (kton/jaar)

Palmolie 1.000

Bio-olie vetzuren, restoliën, frituurvetten, etc.) 400

A-hout(houtsnippers en houtpellets) 1.850

B-hout 350

Diermeel 100

Dierlijke vetten 30

VGI restproducten 270

RDF 100

RWZI slib 365

Papierslib 20

Kippenmest 175

Totaal 4.660
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de MEP-subsidie van 2,1 eurocent/kWh. In deze studie is 

aangenomen dat de bijdrage van stortgas constant blijft 

(2 PJ vermeden fossiel).

5.1.5 AVI’s

Voor de verwerking van afval is de capaciteit van de 

Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties leidend. Er 

zijn enkele initiatieven gestart voor het uitbreiden van 

de huidige capaciteit. Onderstaand overzicht geeft 

inzicht in de huidige capaciteit van AVI’s. De inzet in 

2004 in Nederlandse AVI’s was 4.975 kton/jaar. Tevens 

is de verwachte maximale capaciteit gegeven in 2010. 

De initiatieven voor uitbreiding van de installaties in 

Alkmaar en Amsterdam zijn reeds in een ver gevorderd 

stadium, van alle andere initiatieven is onzeker of deze 

ook werkelijk zullen worden gerealiseerd. Dit is sterk 

afhankelijk van het aanbod van afval in Nederland. 

Bij openstelling van de grens met Duitsland voor 

vervoer van restafval kan het zijn dat er afval vanuit 

Duitsland wordt geïmporteerd, daar het Duitse 

stortverbod voor brandbaar afval (per 1 juli 2005) maakt 

dat restafval uit Duitsland moet worden verbrand en 

de verwerkingstarieven in Nederland aanzienlijk lager 

liggen dan in Duitsland. In dat geval is er naast de 

reeds genoemde capaciteitsuitbreiding bij Alkmaar en 

Amsterdam nog extra capaciteitsuitbreiding nodig.

tabel 5.3  Maximale capaciteit AVI’s in 2010 [34]

Installatie Huidige  

capaciteit 

(kton/jaar)

Initiatief voor 

uitbreiding 

capaciteit (kton/

jaar)

Maximale  

capaciteit in 2010 (kton/jaar)

Essent Milieu GAVI Wijster 480 500 980

Twence 290 210 500

ARN 310 - 310

AVR Afvalverwerking Duiven 400 - 400

AVR Afvalverwerking Duiven 

(Thermische Conversie Installatie)

200 - 200

Huisvuilcentrale N-H 465 150 (jan 2005) 615

Afval Energie Bedrijf 860 500 (2006) 1.360

Gevudo 240 - 240

AVR Afvalverwerking Rotterdam 377 - 377

AVR Afvalverwerking Rijnmond 1.300 515 1.815

ZAVIN 8 - 8

Sita ReEnergy 67 180 247

AZN 745 300 1.045

Totaal 5.740 2.355 8.095
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In deze studie is aangenomen dat niet alle installaties 

uit Tabel 5.3 worden gerealiseerd. Geschat wordt 

dat in 2010 Nederland 11.000 kton brandbaar afval 

produceert. Dan zal daarvan 

•  Minimaal 1.500 kton/jaar worden ingezet voor 

materiaalhergebruik

• Niet of nauwelijks worden gestort

•  200 kton/jaar verloren gaan als vocht bij 

scheidingsverliezen

•  Ongeveer 2.500 kton/jaar worden ingezet voor nuttige 

toepassing als brandstof

De resterende hoeveelheid (maximaal 6.800 kton/jaar) 

kan worden verbrand in AVI’s. De huidige capaciteit van 

AVI’s met de twee (bijna) gerealiseerde uitbreidingen in 

Alkmaar en Amsterdam (in totaal 650 kton/jaar extra) is 

bijna voldoende om deze hoeveelheid te verbranden. 

Ervan uitgaand dat altijd een deel zal worden gestort, 

mag worden gesteld dat de uitbreiding voldoende is. 

Met een gemiddeld rendement van 26% en een biogene 

fractie van 45%, levert dit ruim 27 PJ/jaar aan elektriciteit 

op, of 13 PJ vermeden fossiel bij aanname dat het 

parkrendement in 2010 55% bedraagt [35].

5.1.6  Samenvatting van de vraag naar biomassa  

voor lopende initiatieven

Een samenvatting van de eerder vermelde informatie 

in dit hoofdstuk is weergegeven in Tabel 5.4. 

Geconcludeerd kan worden, dat als alle eerder 

genoemde initiatieven daadwerkelijk worden 

gerealiseerd, de doelstelling uit het Actieplan Biomassa 

van 75-87 PJ vermeden fossiele energie in 2010 [12] ruim 

kan worden gerealiseerd. Bij volledige realisatie wordt 

bijna 124 PJ aan vermeden fossiele energie bereikt. Of 

er daadwerkelijk voldoende sprake is van stimulering 

om deze initiatieven ten volle te realiseren zal worden 

beschouwd in paragraaf 5.2.

tabel 5.4 Verwachte vraag naar biomassa voor bio-energie in Nederland in 2010 bij voldoende hoge stimulering,  

uitgaande van realisatie van de lopende initiatieven

Type installatie Type biomassa (nr.) hoeveelheid per jaar

kton PJ 

brandstof

PJ 

vermeden 

fossiel

Warmteproductie 

houtkachels

Houtblokken, vers resthout (1a) 480 4,9 4,5

Afkorthout (3c) 120 1,9 1,7

Bio WKK zuivere 

biomassa (<50 MWe)

Zaagsel (3a) 150 2,3 2,2

Houtsnippers, vers (1b) en A-hout (4) 300 3,1 2,2

Kippenmest (24) 300 2,0 1,4

B-hout (5) 250 2,3 1,7

Afgescheiden hout (28) 100 1,5 1,1

Vergisting Bio-olie (16c) 40 1,5 1,1

Varkensmest, rundermest (25) 40001 n.b.1 0,6

Natte VGI reststromen, swill (16a-d, 17) 150 n.b.1 0,5

GFT (18) 80 n.b.1 0,3
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5.2  Maximale prijs voor de biomassa  

per type installatie

In deze paragraaf wordt bepaald hoeveel een 

eindgebruiker maximaal kan betalen voor de biomassa. 

Omdat dit sterk afhankelijk is van de MEP-subsidie, 

wordt eerst kort ingegaan op deze subsidieregeling.

 

5.2.1 MEP-subsidie

De vraagcurve wordt in sterke mate bepaald door 

de MEP-subsidie die voor de levering van duurzame 

elektriciteit kan worden verkregen. Per type installatie 

is bepaald hoeveel een installatie zou kunnen betalen 

voor de biomassa om toch rendabel te kunnen draaien. 

De uitkomsten van deze analyse geven slechts indicaties 

voor de haalbaarheid, voor iedere installatie gelden 

specifieke omstandigheden waardoor deze berekening 

per installatie zal verschillen. Als eerste indicatie zijn 

onderstaande berekeningen echter goed bruikbaar. 

De berekeningen zijn in overeenstemming met de 

berekeningen zoals die zijn gebruikt voor het vaststellen 

van de MEP-subsidie [23]. Aan de hand van deze 

aannames is door ECN en Kema een advies gegeven 

Type installatie Type biomassa (nr.) hoeveelheid per jaar

kton PJ 

brandstof

PJ 

vermeden 

fossiel

Meestoken zuivere 

biomassa

RWZI/AWZI slib (26) n.b.1 n.b.1 2

Palmolie, import (13) 1.000 38,0 38,0

Bio-olie (16a, 16c) 120 4,6 4,6

Houtpellets (3b) 1350 23,7 23,7

A-hout (4) 500 7,7 7,7

B-hout (5) 350 5,4 5,4

Droge VGI producten (16e) 280 5,0 5,0

Dierlijke vetten (16g) 30 0,8 0,8

Kippenmest (24) 175 1,2 1,2

Meestoken diermeel

Bijstook/meestook 

mengstromen

Diermeel (16f ) 50 1,1 1,1

Papier/plastic pellets (30) 100 1,4 1,4

RWZI slib (26) 365 0,5 0,5

Papierslib (39) 20 ~0 0

Stortgas Stortgas (19b) n.b.1 n.b.1 2

AVI

Afval (19a)

6.800 27,53 13

Totaal in 2010 17.010 136,32 123,7

Waarvan import 2,430 63.1 63.1

Waarvan van 

eigen bodem

14,580 73.2 60.5

1   De verwachte inzet wordt vrijwel volledig bepaald door het aanbod van de biomassastromen en de capaciteit van de verwerkingsinstallaties.  
Marktwerking en concurrerende toepassingen spelen hier niet of nauwelijks een rol van betekenis.

2   Dit betreft de energie-inhoud van de via thermische route ingezette biomassa, de stookwaarde van via anaërobe vergisting ingezette biomassa  
is niet relevant

3  Dit betreft alleen de biogene fractie in de aangenomen 6.800 kton aan te verbranden afval
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Op dit moment is de MEP subsidie voor grootschalige 

biomassaprojecten stopgezet. Dit betekent dat voor 

nieuwe initiatieven geen MEP subsidie kan worden aan-

gevraagd. Voor de meeste initiatieven is echter al MEP 

subsidie aangevraagd. Daarom is aangenomen dat voor 

alle initiatieven MEP subsidie beschikbaar is. 

5.2.2 Maximale prijs voor biomassa

Recentelijk is voor het bijstoken van zuivere bio-

massa door ECN en de KEMA een advies gegeven voor 

bijstelling van de MEP tarieven voor kleinschalige en 

grootschalige bio-energieopwekking. In dit advies zijn 

voor verschillende opties ranges aangegeven voor 

de onrendabele top. In de daarop volgende brief van 

Minister Brinkman aan de Tweede Kamer met daarin 

voorgestelde aanpassingen aan de MEP zijn echter geen 

gemiddelde maar minimale waarden uit dit advies over-

genomen, waardoor de rentabiliteit van deze initiatie-

ven wordt aangetast.

Met het model dat door KEMA en ECN is opgesteld om 

de onrendabele top te berekenen voor verschillende 

opties bij gegeven brandstofprijzen, kan tevens worden 

bepaald hoeveel een installatie maximaal kan betalen 

voor de brandstof bij een gegeven MEP vergoeding 

[38, 39]. Tabel 5.6 geeft aan hoeveel de verschillende 

typen installaties maximaal zouden kunnen betalen om 

aan de rentabiliteitseis te voldoen bij de huidige MEP 

vergoedingen. De getoonde biomassaprijzen zijn slechts 

indicaties voor typische situaties, omdat er in de praktijk 

tussen installaties grote verschillen kunnen voorkomen 

in investerings-, vaste- en variabele kosten.

Wanneer de maximale biomassaprijzen voor rentabi-

liteit van verschillende installaties worden vergeleken 

met eerder in dit rapport vermelde biomassaprijzen, 

blijkt dat een aantal biomassa-technologie-combinaties 

met name bij implementatie van de voorgestelde MEP 

vergoedingen niet meer rendabel zijn. Dit betreft de 

bij- en meestook van papier- en plastic pellets, diermeel 

voor het vaststellen van de onrendabele top voor 

biomassa installaties. Voor het vaststellen van deze 

niveaus van de MEP-subsidie, zijn meerdere installaties 

doorgerekend om de onrendabele top te bepalen. 

Aan de hand hiervan is uiteindelijk de MEP subsidie 

vastgesteld [23,36]. Onderstaande tabel geeft de MEP-

subsidie tarieven voor 2005, met daarbij de verwachte 

tarieven voor 2006, uitgaande van overname van een 

advies van de Minister van Economische Zaken door de 

Tweede Kamer [37].

tabel 5.5 Huidige MEP tarieven voor 2005 en verwachte vergoedingen voor 2006 in ct/kWhe [37]

Type installatie Brandstof MEP-subsidie (ct/kWhe)

2005 2006

Kleinschalige installatie 

(< 50 MWe)

Bio-olie 9,7 4,1

Overig zuivere biomassa 9,7 9,7

Grootschalige installatie  

(> 50 MWe)

Niet-zuivere biomassa 2,9 2,9*

Afvalhout, agro-stromen, 

bio-oliën

7,0 2,5

Schoon hout 7,0 6,1

Niet-zuivere biomassa 2,9 2,4

Diermeel 2,1 2,1*

Vergisting RWZI/AWZI slib 0,0 0,0

Stortgas Stortgas 2,1 2,1

AVI met rendement > 26% Restafval 2,9 2,9

*voor deze MEP tarieven wordt in de brief aan de Tweede Kamer niets vermeld
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en frituurvet. Bij de huidige MEP tarieven kan dit effect nog worden opgevangen door toename van de import, maar 

bij aanscherping van de MEP tarieven conform de brief van Minister Brinkhorst blijkt dat ook import van biomassa niet 

meer rendabel is, zie hoofdstuk 6 voor een uitwerking van de gevolgen van deze bijstelling

Tabel 5.6  Maximale biomassaprijzen (�/GJ) bij MEP tarieven voor 2005 en verwachte vergoedingen voor 20061. 

Type installatie Brandstof Betaalbare 
brandstofprijzen, 

aangenomen MEP 
tarieven tussen haakjes

aangenomen 
brandstofprijs 

2010

2005 2006

Kleinschalige installatie 

(< 50 MWe)

Bio-olie 14,0 (9,7) 6,5 (4,1) 9,2

Overig zuivere biomassa 1,3-3,12 (9,7) 1,3-3,12 (9,7) 0,4-5,2

Grootschalige installatie  

(> 50 MWe)

Niet-zuivere biomassa -2,5 -2,53 0,6

Bio-olie in gasgestookte centrale 11,9 (7,0) 7,3 (2,5) 9,2

Bio-olie in kolengestookte 

centrale

8,7 (7,0) 4,0 (2,5) 9,2

Meestook agroresiduen 

(olijfcake, PKE, PKS, stro, etc.), etc. 

in kolengestookte centrale

6,6 (7,0) 1,9 (2,5) 3,9-10

Meestook afvalhout in 

kolengestookte centrale

6,6 (7,0) 1,9 (2,5) 0,4-1,0

Bijstook via vergassing 

van houtpellets, afvalhout, 

kippenmest en slib in 

kolengestookte centrale

5,2 (7,0 0,4 (2,5) 0-7,4

Meestook van schoon hout 

(houtpellets) in kolengestookte 

centrale

6,8 (7,0) 5,9 (6,1) 5,2-7,4

Bijstook niet-zuivere biomassa -3,5 (2,9) -3,8 (2,4) 0,6

Meestook diermeel -2,8 (2,1) -2,8 (2,1)3 0

Vergisting RWZI/AWZI slib 1,8/1,0 (0,0) 1,8/1,0 (0,0) -20/0

Stortgas Stortgas 1,3 (2,1) 1,3 (2,1) n.b.5

AVI met rend > 26% Restafval 0 (2,9)6 0 (2,9)6 05

 1   Bij de berekeningen is uitgegaan van dezelfde typische variabele en vaste kosten, energetische rendementen en rentabiliteit als in de onredabele-top berekeningen 
zijn aangehouden.

2  afhankelijk van de grootte van de installatie (bandbreedte geldt voor installaties van 5 MWe en 30 MWe)
3  voor deze situaties wordt in de brief aan de Tweede Kamer niets vermeld over wijziging van de MEP tarieven.
4  afhankelijk van de benodigde investeringskosten
5  niet bepaald in deze studie
6   Voor afvalverbrandingsinstallaties is een afwijkende rekenmethode gehanteerd, overeenkomstig de berekeningen van ECN/Kema voor de onrendabele top berekeningen. 

Hierbij is aangenomen dat de AVI extra elektriciteit zal produceren door rendementsverbeteringen. In de berekeningen is verondersteld dat de investeringskosten  en 
operationele kosten die worden gedaan voor de elektriciteitsproductie moeten worden terugverdiend. Omdat er niet extra betaald wordt voor afval, kan de MEP-subsidie 
worden aangewend voor verbeteringen van de installatie. Dit verklaart de maximale prijs van ongeveer 0 euro/GJ voor afval voor AVI's.
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6 Evaluatie

6.1 Analyse

Door combinatie van de gegevens in hoofdstuk 4 en 5 is bepaald of er naar verwachting genoeg biomassa kan 

worden aangetrokken naar Nederlandse installaties tegen een prijs die economische inzet mogelijk maakt. Per 

conversietechniek is bepaald welke beschikbare biomassastroom zowel uit technisch als economisch oogpunt kan 

worden ingezet. Daarbij is de betaalbaarheid van verschillende biomassastromen in verschillende verwerkingsopties 

meegenomen (zie Tabel 5.6). Het resultaat is in Tabel 6.1 weergegeven, een samenvatting volgt hieronder:

a   De verwachte beschikbaarheid van biomassa uit Nederland in 2010.  

Dit betreft 132 PJ aan biogene energie-inhoud (stookwaarde) uit 34 Mton aan biomassa, zie ook Tabel 4.1.

b  De verwachte vraag naar biomassa uit Nederland en daarbuiten in de verwachte Nederlandse installaties in 2010. 

Zoals in hoofdstuk 5 geschetst bedraagt de vraag ca. 17 Mton aan biomassa met een stookwaarde van 136 PJ, zie 

ook Tabel 5.4. Met deze initiatieven kan 124 PJ aan fossiele energie worden vermeden. Gezien de onvoldoende 

beschikbaarheid van bepaalde soorten biomassa uit Nederland zal sowieso al ongeveer de helft (2,4 Mton of 63 PJ 

stookwaarde) moeten worden geïmporteerd. 

c    De technisch-financiële inzetbaarheid van biomassa onder de aanname dat het huidige MEP regime wordt 

voortgezet. Van een klein aantal onder b. vermelde stromen blijkt dat het onvoldoende rendabel is deze mee te 

stoken in te zetten onder de huidige MEP vergoeding. Dit betreft 

   - RDF pellets (1.4 PJ)

    - Diermeel (1.1 PJ)

    - Frituurvet (2.3 PJ)

Het is echter mogelijk om in plaats van deze stromen, extra biomassa te importeren zoals houtpellets, palmpit-

schilfers e.d. zodat toch dezelfde hoeveelheid energie kan worden opgewekt. Hier is aangenomen dat daartoe 

vanwege prijsoverwegingen 265 kton extra palmpitschilfers en –schillen wordt geïmporteerd. Er kan dan nog 

steeds 124 PJ aan fossiele energie kunnen worden vermeden door de inzet van ruim 17 Mton (140 PJ) aan biomassa 

(waarvan 2,7 Mton (68 PJ) geïmporteerd). Daarmee wordt meer dan de helft van de vermeden fossiele energie door 

importstromen gerealiseerd. 

d  De technisch-financiële inzetbaarheid van biomassa bij wijziging van het MEP regime conform het recente advies 

van de Minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. 

   Dit heeft tot gevolg dat import voor bij- en meestoken niet meer rendabel is, wat leidt tot een drastische verlaging 

van de rendabel inzetbare hoeveelheid biomassa. De hoeveelheid vermijdbare fossiele energie daalt daardoor tot 

55,8 PJ, wat aanzienlijk onder de gestelde doelen is voor bio-energie.
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Opgemerkt dient te worden dat in de toegepaste 

methodiek is gewerkt met gemiddelde biomassaprijzen 

en typische kostenkentallen en rendementen van 

installaties. Dit leidt tot afbreukcriteria over de 

toepassing van een biomassastroom in een bepaalde 

technologie. Inzet van een bepaald type biomassa 

in een bepaalde toepassing is daarmee óf volledig 

wel, óf volledig niet rendabel. In de praktijk is er 

sprake van bandbreedtes in de prijzen van biomassa 

en kostenkentallen van technologieën. Er zijn 

situaties denkbaar waarbij de inzet van een bepaalde 

biomassastroom wél rendabel is in de ene installatie, en 

niet in de andere. 

Evenzo geldt dat er in de praktijk situaties denkbaar 

zijn, waarbij een bepaalde stroom in de praktijk wél op 

economisch aantrekkelijke wijze inzetbaar is, terwijl 

uit Tabel 5.6 blijkt dat deze combinatie niet haalbaar 

zou zijn. Dit geldt vooral wanneer de verschillen 

tussen aangenomen brandstofprijzen en maximale 

brandstofprijzen klein zijn en de beschikbare volumes 

groot. Zo wordt voor geïmporteerde houtpellets 

een marktprijs verwacht van 7,4 euro/GJ, wat in het 

typische geval eigenlijk te hoog is voor kostenrendabel 

meestoken onder het huidige MEP regime(zie Tabel 5.6). 

In de praktijk blijken de marktprijzen echter regelmatig 

nog rond de 6 – 6,5 euro/GJ te liggen, waarmee inzet 

wel aantrekkelijk is. Aangenomen is daarom dat er 

voldoende goedkope pellets worden aangeboden en 

dat daarmee aan de vraag kan worden voldaan.

Voor palmolie geldt een vergelijkbare overweging. 

Omdat deze brandstof op de markt zeer sterk 

fluctuerende prijzen kent, is de inzet zeer gevoelig 

voor deze marktfluctuaties. De gemiddelde prijs van 

ruim 9 €/ton is net te hoog voor rendabele inzet in 

kolengestookte installaties onder het huidige MEP 

regime (max 8,7 €/GJ, zie Tabel 5.6). Voor gasgestookte 

centrales is deze prijs wel acceptabel. In de praktijk is 

de marktprijs van palmolie nog regelmatig laag genoeg 

om de inzet onder het huidige MEP regime ook in 

kolencentrales aantrekkelijk maken. Aangenomen is 

dat er vooralsnog voldoende palmolie op de markt is 

met een lage prijs (<300 euro/ton) om aan de vraag te 

voldoen. 

Voor zowel palmolie als houtpellets geldt dat een 

mogelijke verlaging van de MEP vergoeding (waar op 

het moment van schrijven van dit rapport over wordt 

gesproken) het bij- en meestoken echt onrendabel 

maakt, ook voor de goedkopere partijen. 

6.2 Toelichting per conversietechniek

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven 

van de verwachte inzet van biomassa in verschillende 

conversietechnieken. 

Voor kleinschalige verbrandingsinstallaties die alleen 

warmte leveren, zijn de beschikbare brandstoffen 

(houtsnippers en houtpellets) nu al vaak te duur om te 

kunnen concurreren met aardgas. Deze installaties zijn 

vaak minder rendabel dan grootschalige installaties, 

tenzij de brandstof in de vorm van houtblokken of 

houtsnippers kan worden betrokken vanuit de directe 

omgeving en kan worden bespaard op kosten voor de 

brandstoflogistiek. De haalbaarheid van kleinschalige 

houtverbranding hangt tevens samen met de 

afwezigheid van een stimulering van duurzame warmte. 

Verwacht wordt dat de prijzen van houtsnippers de 

komende jaren verder zullen stijgen door de extra 

vraag die ontstaat naar biomassa in het algemeen. In 

de berekeningen voor de onrendabele top voor de MEP 

subsidie wordt zelfs al rekening gehouden met prijzen 

van 4 €/GJ. 

De rentabiliteit van anaërobe vergistingsinstallaties 

blijkt vaak onvoldoende indien alleen mest wordt 

vergist, derhalve wordt co-vergisting met andere 

voedingen steeds vaker toegepast. Bij anaërobe 

vergistingsinstallaties blijkt de rentabiliteit overigens 

sterk afhankelijk van de schaalgrootte van de installatie 

en veel minder van de kosten van de biomassa. 

Uit de onrendabele-top modellen blijkt dat voor de 

bij- en meestookopties voor zuivere biomassa met de 

huidige MEP tarieven (7 €ct/kWhe) in verhouding het 
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meest kan worden betaald voor de biomassa, namelijk 

tussen 5,2 €/GJ voor de relatief dure vergassingsroute 

en 11,9 €/GJ voor bijstook van palmolie in gasgestookte 

centrales waarbij nauwelijks aanpassingen nodig zijn 

(zie Tabel 5.6). 

Het bijstoken van diermeel is ook met de huidige 

marktprijzen niet altijd rendabel. Verwacht wordt dat de 

prijs van diermeel verder zal toenemen, waardoor inzet 

in 2010 onwaarschijnlijk is. 

Het bijstoken van RDF-mengstromen gebeurt in de 

praktijk nog niet of nauwelijks en gaat ook de komende 

periode naar verwachting een beperkte rol spelen bij 

de productie van duurzame energie. In het typische 

geval is deze optie rendabel bij mengstromen met een 

negatieve prijs van ongeveer 3,5 euro/GJ, in de praktijk 

blijken aangeboden stromen vaak aanzienlijk duurder. 

Ook in afwezigheid van een MEP vergoeding zijn 

stortgaswinning en anaërobe vergisting van AWZI en 

RWZI slib al rendabel. Verwacht wordt dat deze opties in 

dezelfde mate blijven toegepast in de periode tot 2010.

Een AVI haalt haar inkomsten vooral nog uit het 

poorttarief voor afval, daarnaast worden inkomsten 

gegenereerd uit elektriciteitsproductie. De rendementen 

voor elektriciteitsproductie zijn relatief laag, enerzijds 

omdat huishoudelijk afval een lastige brandstof is 

v.w.b. corrosieaspecten in de oververhitter, anderzijds 

omdat het ook financieel niet heel aantrekkelijk is om 

elektriciteit te produceren. In Tabel 5.6 is voor AVI’s 

aangenomen dat de MEP toekenning alleen wordt 

gebruikt voor realisatie van rendementsverhogende 

maatregelen. 

6.3 Verdringing van andere toepassingen

In hoofdstuk 3 is reeds de marktsituatie en toepassing 

per biomassastroom geschetst. Met de verwachte 

inzet van biomassa in 2010 (Tabel 6.1) kunnen verdere 

conclusies worden getrokken over concurrentie en 

verdringing van andere toepassingen. De belangrijkste 

observaties zijn hieronder weergegeven:

•  Grote hoeveelheden vers hout worden momenteel nog 

niet benut voor energieopwekking vanwege te hoge 

kosten van logistiek. Verwacht wordt dat toenemende 

ervaring en efficiëntieverbetering in de inzameling van 

rooihout bij fruittelers en boomkwekerijen zal leiden 

tot kostenreductie, waardoor verbranding in de open 

lucht niet meer hoeft te worden gedoogd. Door het 

ombuigen van vers resthout bij gemeenten richting 

energieopwekking wordt composteren vermeden, 

wat kan leiden tot discussies over doelmatigheid. 

Momenteel staat hergebruik voor compost hoger 

op de ladder van Lansink dan energieopwekking. 

Discussies over de duurzaamheid van de inzet van 

bijproducten uit de bosbouw hebben uitsluitend 

betrekking op kap in natuurbossen. In Nederland 

is hiervan nauwelijks sprake. In Nederland wordt in 

natuur- en recreatiebossen wordt alleen uitgedund en 

gesnoeid ter versterking van de kwaliteit en diversiteit 

van het bos. 

•  De marktprijzen van in de houtverwerkende industrie 

geproduceerd resthout als zaagsel en afkorthout 

zijn nu nog relatief laag, wanneer beschouwd op 

een internationale schaal. Vaak moet nog worden 

betaald voor de afvoer ervan. Dit maakt kleinschalige 

ketels bij de houtverwerkende industrie nog steeds 

populair, omdat aardgas wordt verdrongen. Door de 

toename van de vraag naar houtpellets voor bij- en 

meestoken in Nederland maar ook vanwege de goede 

transporteerbaarheid en vraag naar pellets in het 

buitenland is het waarschijnlijk dat in de komende 

jaren ook in Nederland meer pelletproductie op basis 

van schoon resthout gaat plaatsvinden. Deze factor, 

samen met de aankomende aanscherping van het 

emissieregime voor kleinschalige houtgestookte 

kachels [40], bedreigt de toepassing van decentrale 

resthoutgestookte ketels.

•  Terwijl A-hout nu nog nauwelijks wordt ingezet voor 

energieopwekking in Nederland, zal de hier vermelde 

toepassing rechtstreeks leiden tot verdringing van 

materiaalhergebruik voor o.a. de productie van pallets 

in Nederland en ook productie van spaanplaat in 

het buitenland. In de afgelopen jaren heeft het CE 

de CO2 balans en aantal malen vergeleken van inzet 
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van afvalhout voor spaanplaat met de inzet voor 

energieopwekking [ ]. Hieruit blijkt dat door een aantal 

trends sinds kort het gebruik voor energieopwekking 

uit CO2-oogpunt beter scoort (tot voor kort was inzet 

voor hergebruik beter). 

•  B-hout wordt nu vooral geëxporteerd, deels voor de 

productie van spaanplaat, voor een ander deel wordt 

het verbrand. Verwacht wordt dat het in 2010 voor 

een groter deel in Nederland wordt ingezet. Dezelfde 

argumenten gelden hier voor de verdringing van de 

toepassing voor hergebruik in spaanplaat.

•  In een aantal van de ons omringende landen wordt 

graan ingezet als brandstof in kleinschalige verbrandi

ngsinstallaties. Los van de technische problemen door 

verslakking van de as in de ketel gaat de inzet van deze 

biomassastroom gepaard met sterke maatschappelijke 

discussies over de wenselijkheid van de inzet van 

voedsel voor energieopwekking. Met uitzondering van 

een aantal gevallen waarbij men op het platteland de 

beschikking heeft over goedkope partijen graan welke 

ongeschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie 

is graanverbranding in Nederland niet rendabel en 

daarom geen optie.

•  De inzet van plantaardige oliën voor energieopwekking 

in Nederland kan flink gaan toenemen naast de al 

bestaande toepassing in de voedingsmiddelen- en 

diervoederindustrie in Nederland en daarbuiten. Er 

is voorlopig geen sprake van een beperking in het 

aanbod en concurrentie tussen toepassingen. Veruit 

het merendeel van de oliën wordt geïmporteerd uit 

het buitenland. Daarbij is het wel van belang dat de 

duurzaamheid van de teelt van hiertoe geproduceerde 

gewassen wordt gegarandeerd. Zo wordt voor de 

import van oliën gesteld dat er voor de inrichting van 

oliepalmplantages geen regenwoud wordt gekapt. 

Recentelijk zijn in de Tweede Kamer kamervragen 

hierover gesteld. In de nabije toekomst zal meer 

duidelijkheid ontstaan over de toepassing van 

duurzaamheidscriteria voor biomassa-importstromen.

•  De inzet van kippenmest of stapelbare pluimveemest 

voor energieopwekking gaat gepaard met 

verschillende duurzaamheidsvraagstukken en daarmee 

is ook het maatschappelijk draagvlak belangrijk. 

Dit heeft enerzijds te maken met de herkomst van 

de mest: de intensieve veehouderij, een bedrijfstak 

die een substantieel aandeel heeft in het vrijkomen 

van met name verzurende emissies en waarbij 

voedingsstoffen voor het pluimvee voor een groot 

deel afkomstig zijn uit Zuid Amerika. Anderzijds 

hebben de huidige problemen te maken met de 

bestemming van de mest: om lokale overbemesting te 

voorkomen worden pluimveehouders geconfronteerd 

met hoge transportkosten van de mest voor export 

naar gebieden in het buitenland waar nog vraag is 

naar mest. Door initiatiefnemers wordt gesteld dat de 

fosfaatrijke bodemas opnieuw kan worden ingezet 

voor de productie van kunstmest. De inzet van 

pluimveemest voor energieopwekking zou volgens 

een aantal maatschappelijke organisaties daarmee 

bijdragen aan het oplossen van een deelprobleem, en 

daarmee het in stand houden van de pluimveesector. 

6.4 Samenvatting van bedreigingen

Uit dit rapport blijken een aantal knelpunten welke 

van belang zijn voor ontwikkeling van bio-energie 

in Nederland. Ook zijn er recentelijk in het kader van 

het Actieplan Biomassa en IEA Bioenergy Task 40 

(International Trade) een aantal Nederlandse knelpunten 

voor verdere ontwikkeling van bio-energie in Nederland 

geïdentificeerd. Hieronder volgt een beknopte 

samenvatting: [2]

Beperkte en stabiele financiële steun  

door de overheid

Zoals uit dit rapport blijkt is de huidige ondersteuning 

van bio-energie middels de MEP regeling weliswaar 

voldoende om bio-energie verder te ontwikkelen, echter 

de dreigende verlaging van de MEP subsidies maakt 

investeerders terughoudend.

Problemen met emissieregelgeving en sterke 

verschillen in emissieregelgeving tussen West 

Europese landen

Nederland loopt voorop in Europa met de implemen-

tatie van Europese emissieregelgeving. Met name 

voor kleinschalige inzet van schone biomassa gelden 
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aanzienlijk strengere emissie-eisen dan wat elders in 

Europa wordt toegepast, zie Tabel 6.2. Dit betekent o.a. 

dat kosteneffectieve rookgasreinigingsinstallaties nog 

niet of nauwelijks op de markt beschikbaar zijn. 

Problemen met het verkrijgen  

van vergunningen

In de afgelopen jaren zijn er inmiddels een groot 

aantal voorbeelden ontstaan waarbij initiatief-

nemers grote moeite hebben met het verkrijgen 

van milieuvergunningen. Vooral voor kleinschalige 

energiesystemen is het bevoegd gezag soms onvol-

doende op de hoogte van specifieke aandachtspunten 

bij het verstrekken van een milieuvergunning. Ook is er 

door negatieve publieke perceptie (soms ontwikkeld 

door onbekendheid met de optie) veel weerstand tegen 

bepaalde initiatieven. 

Concurrentie met andere toepassingen  

zoals veevoer

Bij toename in het gebruik van landbouwresiduen voor 

energieopwekking kan concurrentie optreden met 

productie van (dier)voedsel. Dit werkt prijsverhogend. 

De voedingsmiddelenindustrie ziet de MEP 

vergoedingen als een vorm van staatssteun voor de 

inzet van landbouwresiduen voor energieopwekking. 

Meer internationale competitie

Sommige handelaren verwachten een toenemende 

vraag naar goedkope biomassa op de middellange 

termijn (5-10 jaar) in zowel ontwikkelde landen, als ook 

in ontwikkelingslanden waar deze wordt geproduceerd. 

Aangezien grote hoeveelheden biomassa via import uit 

ontwikkelingslanden zouden moeten komen, kan dit 

prijsverhogend gaan werken. Evenzo kunnen nieuwe 

initiatieven in België leiden tot export van Nederlandse 

biomassa vanuit Zuid Nederland

Sterke verschillen in subsidiesystemen  

en rentabiliteit in Europese landen

Er bestaan grote verschillen in subsidiesystemen in 

Europese landen welke kunnen leiden tot internationale 

handel in biomassa. In een aantal landen wordt duur-

zame energie gestimuleerd middels een subsidie op 

de investering, in andere gevallen wordt het gebruik 

gestimuleerd. Zo wordt duurzame warmte in Nederland 

nog niet gestimuleerd, waardoor kleinschalige hout

verbrandingsinstallaties met pellets of houtsnippers 

nog niet rendabel zijn, terwijl in Duitsland houtpellet- 

en houtsnippergestookte installaties een sterke groei 

doormaken. Dit kan leiden tot export van Nederlandse 

biomassa. 

tabel 6.2  Emissie-eisen voor kleinschalige verbranding van schoon resthout in een installatie met een capaciteit van 499 kWth 

(mg/m3). [42]

Typisch NL* BE DE DK UK SE NO

Stof 50-150 13/100 150 150 300 460 350 150

NOx 100-250 66/-

CO 30 1000 1000 500 250

SO2 19-75 133/-

PCDD/F <0.1 ng/m3

Zw. metalen <1

HCl <0.5

*afhankelijk van de situatie en het bevoegd gezag worden eisen uit NER-BR of circulaire/Bees A toegepast.
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Beperkte brandstofflexibiliteit  

van bestaande installaties

Over het algemeen zijn elektriciteitsproducenten 

terughoudend in het toepassen van nieuwe soorten 

biomassa omdat hun installatie daar om technische 

redenen niet voor geschikt zou zijn. Op langere termijn 

kan dit leiden tot een grote afhankelijkheid van een 

beperkt aantal biomassastromen welke daardoor in 

prijs zullen toenemen. Door geschikte voorbehandeling 

(bijvoorbeeld vergassing) kan de toepassing van een 

breder palet aan brandstoffen zeker worden gesteld. 

Markt is nog onvolwassen en onstabiel

Omdat er nu nog relatief kleine hoeveelheden biomassa 

worden verhandeld is de markt nog onvoldoende 

transparant en stabiel. Dit maakt het lastig om grote 

leveringscontracten af te sluiten voor langere termijn. 

Tegelijkertijd is daardoor de productie en logistiek nog 

niet optimaal geregeld. De zekerheid van frequente, 

grote transporten maakt het mogelijk te investeren in 

adequate productie, transport- en overslagfaciliteiten. 

Tegelijkertijd dient ook de vraag naar biomassa een 

langdurig karakter te hebben. Dit kan alleen indien 

zowel energiebedrijven als overheid zich commiteren 

aan grootschalige en langdurige inzet van biomassa. 

Het huidige investeringsklimaat (problemen met 

vergunningverlening en onvoldoende stabiele financiële 

stimulering) is daartoe nog onvoldoende. 

Importbeperkingen

Omdat er nog geen ervaring bestaat met de import 

van een aantal biomassastromen die in potentie 

geschikt zijn voor energieopwekking in Nederland, 

is hiertoe nog geen adequate regelgeving in stand. 

Dit levert voor importeurs onzekerheid op. Daarnaast 

geldt er voor zetmeelhoudende biomassa een vanuit 

EU opgelegde importheffing omdat dit in potentie 

ook in de diervoederindustrie zou kunnen worden 

toegepast. Dit kan de prijs van dergelijke biomassa 

significant ophogen. Voor technische ethanol geldt een 

importheffing van ca. 5 €/GJ. Andere soorten biomasa 

zoals houtpellets worden niet belast.

Negatieve milieueffecten en sociale effecten 

bij inzet voor energie  

De discussie over het opstellen en toepassen van 

duurzaamheidscriteria voor de import van biomassa 

wordt momenteel opgestart tussen milieubewegingen, 

overheid en energiebedrijven. Zo wordt gesteld dat 

palmolie alleen zou mogen worden geïmporteerd als 

het afkomstig is van oliepalmplantages waartoe geen 

regenwoud is gekapt. Een voorbeeld van een zgn. 

track-and-trace systeem waarmee de duurzaamheid van 

geleverde biomassa over de leveringsketen te volgen is, 

is het door Essent ontwikkelde Green Gold Label [43].

6.5 Toekomstverwachtingen

Uit de in dit project uitgevoerde interviews en de 

analyses komen een aantal belangrijke trends naar 

voren.

Ten eerste zijn er grote consequenties verbonden 

aan de verwachte afname in MEP-subsidie voor een 

aantal toepassingen. Zoals blijkt uit paragraaf 6.1 en de 

hieronder weergegeven tabel dat er onder het huidige 

MEP regime (2005) voldoende biomassa beschikbaar in 

2010 om te voldoen aan de doelstellingen. Bij verlaging 

van de MEP tarieven conform het voorstel wordt de 

import van biomassa echter onrendabel geacht. Omdat 

er geen alternatieve biomassastromen beschikbaar 

zijn om deze importstromen te vervangen, wordt een 

drastische afname van de productie van bio-energie 

verwacht tot slechts 56 PJ vermeden fossiel.
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Tegelijkertijd zijn er grote hoeveelheden biomassa in 

Nederland beschikbaar welke naar verwachting niet 

of nauwelijks worden ingezet vanwege onvoldoende 

financiële rentabiliteit, technische beperkingen of 

onvoldoende maatschappelijk draagvlak. Dit betreft 

o.a. RDF, pluimveemest en een aantal houtachtige 

stromen. Door een aantal gerichte beleidsmaatregelen 

kunnen deze stromen verder worden ontsloten voor 

energieopwekking in Nederland. De belemmeringen 

rondom de inzet van deze stromen worden hieronder 

toegelicht. 

Het overheidsbeleid is erop gericht dat 2.500 kton 

afval per jaar wordt opgewerkt tot brandstof. Hier 

is echter vooralsnog geen vraag naar vanuit de 

Nederlandse energiebedrijven en er wordt ook niet 

verwacht dat dit de komende jaren zal veranderen. 

Veruit het grootste deel van het geproduceerde RDF 

wordt thans dan ook geëxporteerd naar Duitsland en 

Zweden. Enerzijds hebben de energiebedrijven nog 

twijfels bij de geschiktheid van RDF brandstoffen in hun 

installaties (vooral vanwege chloor), anderzijds is ook 

de onvoldoende rentabiliteit van deze routes (zie Tabel 

5.6) van belang. Tenslotte zijn er onduidelijkheden over 

vergunningverlening en de status van de brandstof als 

afval of brandstof. De toepassing van RDF in Nederland 

kent daarom een moeizame opstart. 

Vraagstukken rondom internationale handel in 

biomassa nemen een steeds belangrijkere rol in als het 

gaat om energieopwekking in Nederland. Verwacht 

wordt dat ongeveer de helft van de benodigde 

biomassa in Nederland via import zal moeten 

worden verkregen. Daarbij spelen vragen rondom 

de duurzaamheid van de import van deze stromen 

(houtpellets, plantaardige oliën etc.) een belangrijke 

tabel 6.3  Samenvatting van de beschikbaarheid, vraag en inzetbaarheid van biomassa voor bio-energie in Nederland in 

2010, afhankelijk van de mate van stimulering (uitgedrukt in PJ biogene stookwaarde). 

Beschikbaar en ingezet Beschikbaar, niet ingezet

Uit  
Nederland

Via  
import

Totaal

Beschikbaar 132.3 zn.b.* 132.3

Vraag van alle lopende initiatieven 73.2 63.1 136.3 67.8

Inzet bij MEP tarieven van 2005 68.4 67.9 136.9 72.3

Inzet bij verwachte MEP tarieven voor 2006 68.4 0 68.4 72.3

* n.b.=niet bepaald

tabel 6.4  Doelstelling en verwachte bijdrage van bio-energie aan duurzame energieopwekking in Nederland in 2010, 

afhankelijk van de mate van stimulering (PJ vermeden fossiel). 

Uit Nederland Via import Totaal

Doelstelling uit Actieplan Biomassa  n.b.* 75-78

Resultaat bij realisatie van alle lopende 

initiatieven

60.5 63.1 123.7

Resultaat bij MEP tarieven van 2005 55.8 67.9 123.7

Resultaat bij verwachte MEP tarieven voor 2006 55.8 0 55.8
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rol. Daarnaast zal het beleid van de landen rondom 

Nederland veel invloed hebben op de prijsvorming 

en daarmee de rentabiliteit van de inzet van biomassa 

in Nederlandse installaties. Bovendien wordt 

scheepstransport steeds duurder, enerzijds door steeds 

strengere regelgeving en anderzijds door een (tijdelijke) 

schaarste van schepen. Dit heeft een grote invloed op 

de gemiddelde biomassaprijs die wordt aangeboden in 

Nederland in de komende jaren.

Het Duitse stortverbod voor brandbaar afval dat 

sinds kort van kracht is, heeft tot gevolg dat veel 

brandbaar afval uit Duitsland nu naar Duitse AVI’s 

moet. Omdat die een hoger verwerkingstarief hebben 

dan de Nederlandse AVI’s (ca 190 €/ton t.o.v. ca 120 

€/ton) zou dit kunnen betekenen dat Duits afval bij 

eventuele openstelling van de grens per 1 januari 2007 

de toekomst naar Nederland wordt geïmporteerd. 

Het zou dan in Nederland kunnen bijdragen aan 

energieopwekking.

Afvalhout dat nu naar Duitsland gaat, kan in Nederland 

belangrijke bron voor bio-energie worden. Hierbij moet 

onderscheid worden gemaakt tussen B-hout en hout uit 

bouw- en sloopafval, dat vrijkomt bij sorteerinstallaties. 

De inzet van B-hout in Nederland moet direct 

concurreren met de inzet in Duitse energiecentrales 

zoals dat nu al plaatsvindt. Verwacht wordt dat de 

afzet van B-hout niet sterk zal gaan wijzigen. Het hout 

uit sorteerinstallaties zal moeilijker afzetbaar zijn in 

Duitsland door het Duitse stortverbod voor brandbaar 

afval; verwacht wordt dat dit hout zal worden ingezet in 

Nederlandse installaties. Hierbij gaat het om specifieke 

installaties, speciaal ontworpen voor de verbranding van 

deze houtstroom.

Ten slotte blijkt uit de analyse dat verschillende 

gebruikers van biomassa met elkaar gaan concurreren 

om de uit Nederland beschikbare biomassa, waardoor 

voor bepaalde stromen de prijs naar verwachting zal 

gaan toenemen. Dit geldt vooral voor schoon resthout 

en A- en B-hout.
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7 Conclusies

In het kader van het Actieplan Biomassa zijn doelstellingen geformuleerd voor de realisatie van bio-energie in 

Nederland voor het jaar 2010. In totaal zou bio-energie een bijdrage van 75-87 PJ aan vermeden fossiele energie 

moeten leveren. Deze studie is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de leden van de werkgroep Beschikbaarheid 

van het Actieplan Biomassa. De doelstelling van deze studie was, te onderzoeken of er voldoende biomassa 

beschikbaar is van de juiste kwaliteit en prijs om met de verwachte installaties deze doelstelling te kunnen bereiken.

De belangrijkste resultaten van deze studie zijn weergegeven in Onder het huidige financieel-economische klimaat 

(met name de MEP vergoeding is hier relevant) kunnen alle verwachte initiatieven kostenrendabel worden bedreven 

en kan 124 PJ aan fossiele energie worden vermeden. De huidige MEP-subsidie tarieven liggen op een dusdanig 

niveau dat import van houtpellets, agroresiduen en palmolie aantrekkelijk is, hiermee wordt ruim de helft van dit 

resultaat bereikt.

Tabel 7.1. Met de initiatieven die nu in ontwikkeling of al in bedrijf zijn, kan ongeveer 124 PJ/jaar aan fossiele energie 

worden vermeden, waarmee de doelstelling van het Actieplan ruim zou worden gehaald. De beschikbaarheid van 

Nederlandse biomassa in 2010 is van dezelfde ordegrootte als de vraag van de verwachte installaties, echter om 

uiteenlopende redenen kan de beschikbare biomassa niet volledig worden ingezet in deze Nederlandse installaties. 

Zo kan de inzet technisch niet mogelijk zijn, staan vergunningen het niet toe of is de prijs van de biomassa te hoog 

voor een kostenrendabele inzet. Dit betreft o.a. de stromen RDF, schoon hout, B-hout, en pluimveemest.

Onder het huidige financieel-economische klimaat (met name de MEP vergoeding is hier relevant) kunnen alle 

verwachte initiatieven kostenrendabel worden bedreven en kan 124 PJ aan fossiele energie worden vermeden.  

De huidige MEP-subsidie tarieven liggen op een dusdanig niveau dat import van houtpellets, agroresiduen en 

palmolie aantrekkelijk is, hiermee wordt ruim de helft van dit resultaat bereikt.

tabel 7.1   Doelstelling en verwachte hoeveelheid vermeden fossiele energie (PJ) door de inzet van biomassa voor bio-energie in 

Nederland in 2010, afhankelijk van de mate van stimulering.

 

Uit Nederland Via import Totaal

Actieplan Biomassa 75-87

Resultaat bij realisatie van alle lopende initiatieven 60.5 63.1 123.7

Resultaat bij MEP tarieven van 2005 55.8 67.9 123.7

Resultaat bij verwachte MEP tarieven voor 2006 55.8 0.0 55.8

Bij verlaging van de MEP vergoeding voor bij- en 

meestoken van bio-olie, afvalhout en agroresiduen 

conform de brief van Minister Brinkman aan de Tweede 

Kamer (november 2005) vervalt de haalbaarheid van 

import van biomassa echter volledig, waarmee een 

groot aantal initiatieven onrendabel wordt. Omdat 

er geen alternatieve stromen beschikbaar zijn welke 

kostenrendabel kunnen worden ingezet wordt er in 

dat geval slechts 56 PJ aan fossiele energie vermeden. 

De doelstellingen uit het Actieplan Biomassa worden 

dan niet gehaald. Het is van groot belang dat de 

Nederlandse overheid adequate maatregelen treft om 
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dit te voorkomen.

Aanbevolen wordt dan ook dat de MEP vergoeding 

op een dusdanig peil wordt gehouden dat de 

concurrentiekracht van Nederland voor het aantrekken 

van geïmporteerde biomassa in stand wordt gehouden.

Tegelijkertijd kan worden gewerkt aan het vergroten 

van de inzetbaarheid van Nederlandse biomassa welke 

thans nog grotendeels onbenut blijft of geëxporteerd 

wordt naar het buitenland. De volgende specifieke 

maatregelen worden hiertoe gesuggereerd:

•  Het stimuleren van zowel verbeteringen in de 

inzameling van houtige biomassastromen als de 

realisatie van installaties waarin vers hout kan worden 

ingezet, bijvoorbeeld door het stimuleren van het 

gebruik van ‘groene warmte’.

•  Het verbeteren van het maatschappelijk draagvlak 

voor de inzet van niet-schone biomassastromen en 

afvalstromen, waaronder pluimveemest en RDF

•  Het stimuleren van technische ontwikkelingen om de 

technische kwaliteit en praktische inzetbaarheid van 

RDF in de bestaande processen te verbeteren

•  Het oplossen van onduidelijkheden over vergunning-

verlening en de status van RDF als afval of brandstof

•  Het tegengaan van export van biomassa zoals A- en 

B-hout door de totstandkoming van een echt level-

playing field met ons omringende landen (zowel 

qua financiële stimulering als het adviseren van 

acceptabele rookgasreinigingseisen voor kleinschalige 

energieopwekking)

De auteurs van dit rapport realiseren zich dat het 

geschetste beeld sterk afhangt van de verwachte 

(internationale) biomassaprijzen en de mate van 

financiële stimulering. Bij een grote verandering van de 

internationale marktsituatie (bijvoorbeeld door stijging 

in wereldhandelsprijzen voor houtpellets of bio-olie) 

wordt daarom aangeraden deze analyse opnieuw uit te 

voeren. 
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Bijlage 1  De werkgroep Beschikbaarheid

Het doel van de werkgroep Beschikbaarheid Biomassa is om meer inzicht te verkrijgen in de beschikbaarheid van 

biomassa. Hierbij zijn voor verschillende biomassastromen specificaties opgesteld, zoals vorm, hoeveelheden 

en logistiek. De resultaten en documenten van de werkgroep beschikbaarheid zijn te vinden op http://www.

senternovem.nl/duurzameenergie/bioenergie/actieplanbiomassa/berk/ . 
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