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Investeren in groen gas

15 november 2007

Frederik Gast

Groen Gas leveren vindt plaats
sinds de zomer van 2006 in

Beverwijk door BioGast

portable nauwelijks infrastructuur nodig

klaar
de binnenkant
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een bekende aan de straat
imiddels ca 275.000  m3 geleverd

Vanaf de aansluiting 
bij de straat is alles 
‘business as usual’

Laatste toevoeging
Eerste tankinstallatie in 
Nederland om te rijden
op Groen Aardgas

Biogas uit vergister

- bij waterzuivering

- in de landbouw

- voedingsindustrie

Huishoudens

aardgas
netwerk   

groen
aardgas

Industrie  

Transport  

kleinschalige productie kentallen

November 2007Upgrade installatie

1800 m3Productie per dag

1800 m3/jaarGemiddels gebruik in een huishouden

1.200.000 m3/jaarBiogas productie van de vergisters

1.130.000 kg/jaarReductie CO2 uitstoot

365Aantal huishoudens op groen aardgas

650.000 m3/jaarJaarproductie (vanaf november 2007)

262.000 m3Productie tot november 2007

financieel

• investering Beverwijk € 650.000 ex BTW

• EOS subsidie voor de ‘eerste keer’

• “concurrerend” met fossiel aardgas in niche 
situatie

• in de landbouw ‘SDE’ noodzakelijk

• andere RWZI’s: 

– altijd financieel maatwerk

– kunst is concurrent van WKK te worden

Groen Gas Boek gericht op ontwikkeling van de markt2007

Realisatie 1ste fabriek, technologie Cirmac, productie 
gestart in oktober, inmiddels ca 275.000 M3 geleverd.

2006

Ontwikkeling ‘kleine serie’ fabriek ca 300.000 m3 GG, 
ontwerp BioGast + Landbouwvergister, rijden op Groen 
Gas

2007

Consortium voor demonstratie: 
HHNK, Eneco en BioGast: subsidie van SenterNovem

2005

Idem met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK) en waterschap ValeiEem: gericht op vraag is 
productie haalbaar?

2004

Onderzoek voor Gemeente Haarlem: is het haalbaar om te 
rijden op groen aardgas?

2002

Perspectief
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Economie van Groen Gas
Aanbod – Vraag – Baten - Kosten

Aanbod en vraag ?
Aardgas reserve in Nederland 

EZ: Olie en gas in Nederland. Jaarverslag 2005 en prognose 2006 - 2015

Vraag

Aanbod

Fossiel/vloeibaar kent echte schaarstes, ook met biomassa als bron
Electra is een energiedrager en kan makkelijker duurzaam 
gemaakt worden: wind, zon, water, nucleair.

Baten en kosten min/max
(let op – schattingen uit praktijk)

6,5%4,5% Rente : Groen financiering  -- commercieel 

10%30%Subsidies op investering :(UKR,EOS, EIA?,) Vamil

- 88 ct10 ctBedrijfsresultaat

??Subsidie op exploitatie SDE

0 ct3 ctCO2 compensatie (klant – geen klant)

10 ct1 ctKosten infrastructuur en meter 
(geen investering – alles aanleggen)

-25 ct-10 ctInkoop BioGas of gederfde alternatieve 
aanwending (RWZI – Agro vergister zonder SDE)

-35 ct-14 ct Kosten opwerking 
( >3.000.000 m3 – < 300.000 M3) vast en variabel 

21 ct32 ctOpbrengst Groen Gas (retail vs commodity)

SlechtsBesteBandbreedtes exploitatie

Conclusies

• Investeringsbeslissing:
Situatie zeer maatgevend voor rendement:
is er klant, infrastructuur, seizoenspatroon, alternatieve 
aanwending biogas (volgt) , eigen gebruik.

• Technologie
Keus alleen relevant in gebied tussen 300.000 en 2.400.000 M3 GG

• Korte termijn factoren die de exploitatie beinvloeden:
E-prijs, CO2 – compensatie prijs, verhandelbaarheid CO2 
certificaten, SDE-regeling, kosten biomassa, kosten technologie.

• Lange termijn factoren die de exploitatie beinvloeden:
Schaarste gas vs andere energie; rente en rendements eisen, 
ontwikkelingen in biomassa tecnologie

voordelen t.o.v. WKK   
(warmte kracht koppeling)

• Alle energie (CH4) uit het biogas wordt gebruikt
– er gaat geen warmte verloren (bij WKK 10-15%)

– geen warmte overschot in de zomer (bij WKK 20-40%)

• Bedrijfszeker: < 5% onderhoud/storing
– minder tijd van operators

– minder affakkelen van biogas

• Minder emissies:
– CO2 omdat geen energie verloren gaat

– NOx en SOx door schone verbranding (CV’s i.p.v WKK)

tot slot

• er moet oplossing komen voor fossiele energie

• groen gas kan en gaat niet meer weg

• groen gas is DE korte termijn oplossing 

• geen echte barrières voor de eerste 20-30 fabriekjes

• doen om te leren

• rendabel bij eigen gebruik van het gas

• rendabel in speciale gevallen  


