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1 Introductie 
BlueTerra Energy Experts ondersteunt Glastuinbouw Nederland bij de uitvoering van het programma 
Kas als Energiebron. Dit document betreft het halfjaarverslag van de ondersteuning in het jaar 2019.  

2 Actielijn efficiënt inzetten fossiel 
WKK vormt een belangrijk onderdeel in het programma Kas als Energiebron (KaE) met betrekking tot 
de Actielijn Efficiënt inzetten fossiel, met als doelstelling voor 2020 het rendabel inzetten van WKK en 
daarna geleidelijk verduurzaming van 2.800 MWe flexibel WKK-vermogen.  

Vandaar dat BlueTerra de marktpositie van WKK blijft volgen en hierover rapporteert.  

2.1 Barometer marktpositie WKK 

De WKK-gasmotor heeft haar goede marktpositie behouden in de eerste helft van 2019. Dit is deels te 
verklaren door de groeiende import- en export met buurlanden, waardoor een grotere uitwisseling van 
elektriciteit ontstaat. Dit levert meer WKK draaiuren en hogere prijzen in de winter, maar ook lagere 
prijzen in de zomer. 

De barometerstanden per oktober 2019 zijn hieronder weergegeven. Over de linie genomen is de 
barometer niet veranderd ten opzichte van de voorjaarsstand. 

 
Figuur 1: Marktpositie van wkk 

 

 
Marktpositie 2020 
De spark-spread voor elektriciteitsproductie in Nederland verbetert door de afnemende capaciteit, 
waaronder het stilleggen van de Hemweg kolencentrale. WKK profiteert daar het meeste van. Een 
tweede effect is dat er aanhoudend momenten zijn van schaarste in de winter in omringende landen 
waardoor prijspieken ontstaan. Deze situatie is gunstig voor net leverende WKK en lijkt aan te houden 
tot na 2020. Ook de situatie van een WKK die draait voor belichting in de nachturen is zeer gunstig in 
combinatie met netlevering overdag. (zie verder het persbericht) 

2.2 Monitor opgesteld WKK vermogen 

Begin 2020 zal BlueTerra een update geven van de activiteit ‘monitoring opgesteld WKK vermogen’. 
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3 Actielijn local4local bio-energie 
2019 kenmerkt zich door nieuwe projecten maar ook door onzeker tijden door de stikstofcrisis en de 
publieke opinie. Er zijn dit jaar weer enkele nieuwe houtketels in de glastuinbouw in bedrijf genomen, 
waaronder de innovatieve installatie van tuinderscollectief Duurzame Energie Sirjansland (DES), 
waarbij een houtketel met CO2-afvanginstallatie is gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel installaties in 
aanbouw/ontwikkeling.  

De stikstofcrisis heeft in de afgelopen maanden veel onzekerheid en frustratie gebracht. Projecten 
staan on hold, in afwachting of en hoe er verder gegaan kan worden met de vergunningverlening. 
Bovendien is de publieke opinie vergiftigd door een luidruchtige anti-biomassacampagne, en blijkt het 
maar lastig om daar iets aan te doen. Dit komt bovenop de al bestaande inzichten dat de 
beschikbaarheid van houtsnippers en houtshreds een knelpunt gaat vormen voor verdere groei.  

Voor de toekomst liggen er wel kansen om met innovatie de kracht van bio-energie verder te 
benadrukken. Dit kan door nieuwe laagwaardige reststromen (gewasresten) te ontwikkelen, CO2-
afvang bij houtketels te gaan ontwikkelen, nieuwe rookgasreiniging voor ultra low emissions, en 
rendementsverbetering met warmtepompen op de houtketel.  

3.1 Stand van zaken biomassaprojecten 

De voorjaarsronde van de SDE+ 2019 zijn drie aanvragen gedaan waarvan wij vermoeden dat deze 
warmte gaan leveren aan glastuinbouwbedrijven. Dit betreft Aben Green Energy BV te Westdorpe, 
Jakebaseeds BV te Baarlo en Wayland Energy te Waddinxveen. Het gezamenlijke vermogen betreft 
37,9 MW. Ondanks de belemmeringen is er nog steeds animo voor biomassa. In 2019 zijn diverse 
nieuwe projecten in bedrijf genomen: 

- Maasbree (2x) 
- Sirjansland 
- Onbekend (Klazienaveen) 

Een noemenswaardig project is het project van tuinderscollectief Van Noord/Van Duijn/Groenewegen, 
verenigd in Duurzame Energie Sirjansland (DES). De ketel met CO2-afvanginstallatie en CO2-buffer is 
inmiddels in bedrijf genomen en zowel de ketel als de CO2-installatie presteren naar behoren. De 
volgende studiegroep bijeenkomst is voorzien bij DES medio januari 2020 (zie 3.3).  

BlueTerra heeft een nieuwe analyse uitgevoerd van alle beschikte de bio-energieprojecten in de 
glastuinbouw. Als bron is de projectendatabase van RVO  gebruikt (‘SDE Projecten in beheer januari 
2019’). Hierbij is ook gekeken naar de anonieme projecten. Het blijft een puzzel, aangezien bij een 
deel van de aanvragen het onduidelijk is of het om vergisting gaat of om verbranding, en om welk 
bedrijf het gaat. In totaal zijn sinds 2012 naar schatting 49 subsidie-beschikkingen verleend voor 
biomassaprojecten in de glastuinbouw, met een totaal van 430 MW. Hiermee kan 1000 hectare aan 
glastuinbouw worden verwarmd. Daarnaast zullen er nog diverse kleine oudere houtketels zijn die 
geen SDE+ beschikking hebben. 

Van de projectenlijst uit Tabel 1 zijn er 21 gerealiseerd met een gezamenlijk vermogen van 110 MW 
goed voor circa 250 hectare. Er zijn een aanzienlijk aantal grote installaties in ontwikkeling, die 
warmte moeten gaan leveren aan glastuinbouwclusters. Dit betreft houtstookinstallaties van 15-20 
MW per stuk. Dit zijn projecten die in 2020/2021 in bedrijf genomen zouden moeten worden. Tabel 1 
en Figuur 3 geven inzicht in de biomassa projecten in de glastuinbouw. 

De stikstofcrisis van 2019 zorgt wel voor grote vertraging in de realisatie van biomassaprojecten. Het 
effect hiervan is nog niet helder. 
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Tabel 1: Biomassa projecten in de glastuinbouw met een SDE+ subsidie. Bron: BlueTerra op basis van RVO projectenlijst 

 

Figuur 3: Biomassa projecten in de glastuinbouw. Bron: BlueTerra op basis van RVO projectenlijst 

  

Horst 4,85 Gereal iseerd

Angeren 1,5 Gereal iseerd

Baarlo 0,85 Gereal iseerd

Mijdrecht 1,85 Gereal iseerd

Uden 2,2 Gereal iseerd

Bitgum 7,375 Gereal iseerd

Middenmeer 0,95 Gereal iseerd

Maasbree 15,9 Gereal iseerd

Bleiswi jk 15,9 Gereal iseerd

Bleiswi jk 15,9 Gereal iseerd

De Lier 4,8 Gereal iseerd

Sirjans land 8 Gereal iseerd

Maasbree 2,42 Gereal iseerd

Ens 3,86 Gereal iseerd

Haaren 0,8 Gereal iseerd

Hengelo 0,8 Gereal iseerd

Ens 4,99 Gereal iseerd

Klazienaveen 0,5 Gereal iseerd

Zandeweer 0,5 Gereal iseerd

Grashoek 5 Gereal iseerd

IJsselmuiden 14,9 Gereal iseerd

Heusden 15,9 Nog te rea l iseren

Waddinxveen 14,8 Nog te rea l iseren

Egchel 10,1 Nog te rea l iseren

Pi jnacker 4,5 Nog te rea l iseren

Andi jk 17,525 Nog te rea l iseren

Dorst 3,5 Nog te rea l iseren

Marknesse 20 Nog te rea l iseren

Horst 14,9 Nog te rea l iseren

Castenray 5 Nog te rea l iseren

Steenbergen 19,35 Nog te rea l iseren

Briel le 5 Nog te rea l iseren

Hegelsom 5 Nog te rea l iseren

Bleiswi jk 20 Nog te rea l iseren

Vierpolders 12,5 Nog te rea l iseren

Bleiswi jk 20 Nog te rea l iseren

Heusden 12,5 Nog te rea l iseren

De Kwakel 20 Nog te rea l iseren

Bleiswi jk 20 Nog te rea l iseren

Ens 8 Nog te rea l iseren

Ens 6 Nog te rea l iseren

Horst 5 Nog te rea l iseren

Berkel  en Rodenri js 20 Nog te rea l iseren

Bemmel 17,525 Nog te rea l iseren

Wieringermeer 17,525 Nog te rea l iseren
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3.2 Beleidsondersteuning  

BlueTerra probeert via diverse kanalen op de hoogte te blijven en de positie van biomassa in de 
glastuinbouw te verdedigen. Er spelen inmiddels diverse zaken op het gebied van biomassa: 

• Stikstofdepositie 

• SDE+ subsidie en business case 

• imago houtstook 

• houtas 

Stikstofdepositie/ NOx 
Bij houtstook komt NOx vrij, wat onder andere leidt tot luchtvervuiling en stikstofdepositie in 
natuurgebieden. Door de stikstofcrisis zijn veel projecten stil komen te liggen. De verwachting is dat 
grotere projecten alleen door kunnen gaan als ze extern kunnen salderen. In de praktijk betekent dit 
dat ze een bedrijf in de veehouderij moeten uitkopen. BlueTerra adviseerde Glastuinbouw Nederland 
over NOx-scenario’s voor de provincie Zuid-Holland. Uit deze analyses kwam naar voren dat de 
energietransitie zorgt voor een verlaging van NOx-emissies (dankzij restwarmte en geothermie), en 
dat de geplande bio-energieprojecten deze trend niet dwarsbomen.  
 
 
SDE+/SDE++ 
Belangrijk onderdeel is kennisinbreng in de consultatieronde voor het vaststellen van de 
Basisbedragen van de SDE+. Met kennis van praktijkprojecten en in samenspraak met de 
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) wordt terugkoppeling gegeven op de cases van 
bio-energieprojecten zoals door PBL uitgewerkt. Daarnaast heeft BlueTerra via verschillende routes 
input geleverd op de SDE++ 2020: 

- Schriftelijke consultatie bij PBL 
- Mondelinge consultatie bij PBL 
- Overleg met de NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) 

Sinds 2018 wordt het correctiebedrag niet meer gebaseerd op 70% van de aardgasprijs (o.b.v. WKK) 
maar op 90% van de aardgasprijs. Discussies hierover met het Ministerie van EZK zijn vastgelopen. 
Het lijkt erop dat het correctiebedrag in 2020 wederom 90% van de TTF-prijs zal zijn. De business 
case blijft redelijk goed voor tuinders die meer dan 4000 vollasturen kunnen maken. De hoop is dat in 
2020/2021 CCU met CO2-levering aan de glastuinbouw wordt opgenomen in de SDE++. Ook hier 
houdt BlueTerra een vinger aan de pols. 

Imago houtstook 
Biomassa heeft last van negatieve publiciteit, waarbij zowel de luchtkwaliteit als de duurzaamheid van 
houtstook in twijfel wordt getrokken. Er is op grote schaal en door diverse kranten een anti-biomassa 
geluid de wereld in geholpen. Veel berichten zijn aantoonbaar onjuist. 
 
Helaas is de belangenorganisatie Platform Bio-Energie (PBE) er niet in geslaagd een goed 
tegengeluid neer te zetten. Het tegengeluid komt wel vanuit de NVDE (Nederlandse vereniging voor 
duurzame energie) en de NBKL (Nederlandse vereniging van biomassa ketelleveranciers). Bovendien 
komt er tegengeluid vanuit de wetenschap: met name Prof Martin Junginger en Prof Gert-Jan Nabuurs 
weten de media te vinden met goed onderbouwde verhalen over hoe biomassa wel duurzaam kan 
zijn. BlueTerra woont bijeenkomsten bij en deelt opgedane kennis en positieve berichten. 
 
Vanwege het gebrek aan impact van PBE neemt BlueTerra niet meer deel aan de vergaderingen.  
 
Houtas 
In 2019 is de afvalstoffenheffing verhoogd van 13 €/ton naar 31 €/ton. Bij houtstook komt houtas vrij, 
waarbij projecten met houtshreds veel meer as overhouden dan projecten met houtsnippers. De 
kosten voor de afvalstoffenheffing, afvoer en immobilisatie van houtas zijn naar verwachting 
toegenomen van circa 55€/ton naar 80€/ton. Helaas lijkt op dit moment de afvalstoffen- en 
meststoffenwetgeving een belemmerende factor om een nuttige toepassing voor het houtas te vinden. 
BlueTerra houdt een vinger aan de pols bij BVOR en Eneco.  
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3.3 Ontsluiting van kennis bio-energie 

Dit onderdeel wordt nog ingevuld. De factsheets voor CO2-afvang bij houtstook en de toepassing van 
een warmtepomp bij houtstook zijn in ontwikkeling. De update stappenplan en rekentool worden 
uitgevoerd als de details van de SDE+(+) 2020 bekend zijn. 
 

3.4 Studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders 

De Studiegroep wordt georganiseerd door en voor glastuinders met bio-energieinstallaties of die bio-
energie, in de vorm van restwarmte, biogas, groene CO2 of biomassa afnemen van derden en voor 
tuinders die hierin interesse hebben.  

De eerste bijeenkomst van de studiegroep bio-energie (door en voor glastuinders) was 18 september 
2019 op de teeltlocatie van Kwekerij Moerman in Maasbree. De aanwezigen werden bijgepraat over 
de PAS-stikstofdepositie en over houtas. Aansluitend op het programma werd een bezoek gebracht 
aan de Vyncke houtketel met ORC van tomatenteler Wouter Moerman. Zoals bekend zorgt het 
wegvallen van de PAS voor onduidelijkheid en problemen. Glastuinbouw Nederland en LTO 
Nederland voeren een lobby om snel tot een oplossingsrichting te komen. 
 
Daarnaast is houtas besproken, een belangrijke kostenpost van een houtketelexploitant. De enige 
verwerkingsroute op dit moment lijkt immobilisatie. Een aantal bedrijven, waaronder GBN, houdt zich 
hiermee bezig. Dit bedrijf kan per project duizenden tonnen houtas verwerken. Het matchen van vraag 
en aanbod is dus een uitdaging. Storten is duur en wordt steeds moeilijker gemaakt.  
 
Naar aanleiding van de studiegroep bijeenkomst heeft BlueTerra een analyse gemaakt waaruit blijkt 
dat in de glastuinbouw op dit moment circa 6.000 ton houtas per jaar vrijkomt. Dit betekent een 
kostenpost voor de sector van circa €480.000 per jaar. Dit kan de komende jaren toenemen naar 
meer dan 1,5 miljoen euro per jaar. Er zijn een aantal clusters waar (de komende jaren) veel houtas 
gaat vrijkomen. Dit betreft voornamelijk de gebieden Andijk/Middenmeer, Bleiswijk/Zuidplaspolder en 
Noord-Limburg. Mogelijk kan bundeling plaatsvinden met houtas uit stadsverwarmingscentrales. Een 
en ander zal nog verder onderzocht worden.  
 

 
Figuur 4: Houtas van projecten in de glastuinbouw. Bron: BlueTerra op basis van RVO projectenlijst 

 
De tweede bijeenkomst van de studiegroep zal medio januari plaatsvinden bij DES in Sirjansland. 
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3.5 Actielijn zonne-energie 

Dit onderdeel wordt begin 2020 gevuld. 


