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Verantwoording
Deze publicatie is door ECN geschreven in het kader van een opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken. De werkzaamheden onder dit contract zijn bij ECN opgenomen onder het
raamwerkcontract “Beleidsanalyses Duurzame Energie 2003”, projectnummer 7.7524. Deze
publicatie maakt deel uit van een serie publicaties over de kosten van duurzame elektriciteit,
uitgebracht onder publicatienummer ECN-C--03-074. Contactpersoon bij ECN voor bovengenoemd project is E.J.W. van Sambeek, telefoon: 0224 56 4227, E-mail: vansambeek@ecn.nl.
De auteurs bedanken ECN-collega’s Bert Janssen en Manuel de Noord, Walter Ruijgrok en
Frits Verheij van KEMA en Martin Junginger van de Universiteit Utrecht voor hun aanwijzingen en correcties. Ook is dank verschuldigd aan diverse marktpartijen en andere actoren die informatie hebben verstrekt.

Doel van deze serie
Het doel van dit rapport is om een zo objectief mogelijke basis te verschaffen voor het vaststellen van de berekeningsaannames voor de onrendabele top berekeningen door ECN en KEMA.
Dit in het kader van het vaststellen van de MEP-subsidietarieven voor nieuwe duurzame energie
projecten in 2004 en 2005.
Voor de kosten van windenergie op land in Nederland is een uitgebreide marktstudie voor
Duitsland, uitgevoerd door het Duitse windenergie instituut DEWI, als basis genomen. Daarnaast zijn gegevens uit andere onderzoeken en van commerciële partijen bestudeerd en vergeleken.
Dit rapport wordt naast andere documenten gebruikt voor een tweetal adviezen aan het Ministerie van Economische Zaken. Het eerste advies betreft de insteek voor de langere termijn ontwikkeling van de MEP-tarieven, en in het bijzonder de berekeningsgrondslag van deze tarieven.
In dit advies worden aanbevelingen uitgewerkt over hoe in het vaststellen van de MEP-tarieven
rekening kan worden gehouden verschillende lange termijn markt- en technologieontwikkelingen. Het tweede advies betreft een advies met betrekking tot de berekeningsaannames en methodiek voor het berekenen van de onrendabele toppen, die aan de MEP-tarieven ten grondslag
liggen. Beide adviezen zullen aan stakeholders ter consultatie worden voorgelegd.
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1.

INLEIDING

Om de nationale doelstelling van 1500 MW aan windenergie op land in 2010 te halen moet de
komende zeven jaar netto gemiddeld zo’n 100 MW per jaar worden bijgebouwd. De precieze
invulling van dit streven is per provincie opgetekend in het BLOW-convenant.
Verschillen in opwekkingskosten van windenergie kunnen voortkomen uit:
• afwijkende financiële structuren van projecten (komt niet aan de orde in dit rapport),
• de aanschafkosten van turbines,
• verschillen in ‘overige investeringen’ zoals voor aanleg van de fundatie, netaansluiting,
grondverwervingskosten, e.d.,
• verschillen in operationele kosten.
Voor Nederland is geen gedetailleerde studie gevonden over de opwekkingskosten van windenergie. Als uitgangspunt is daarom gebruik gemaakt van een uitgebreide marktstudie voor
Duitsland uitgevoerd door DEWI in 2002 (Neumann e.a., 2002). Hierin is voor meer dan 400
projecten in Duitsland, merendeels gerealiseerd in de periode 1998-2001, een analyse gedaan
van de investeringskosten en de operationele kosten. In Hoofdstuk 4 is een vergelijk gemaakt
met projectgegevens en resultaten uit andere studies voor zowel Nederland als andere landen.
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2.

INVESTERINGSKOSTEN

Op basis van ruim 1000 MW aan windvermogen waarvoor 399 enquêteformulieren zijn verwerkt (25% van het uitgezonden totaal), heeft DEWI in 2002 studie gedaan naar de kosten van
windenergie in Duitsland (Neumann e.a., 2002). Dit onderzoek is sinds begin jaren negentig een
aantal keren herhaald. De gemiddelde investeringskosten voor windenergie gedurende de periode 1999 - 2001 zijn weergegeven in Figuur 2.1. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de turbinekosten (Hoofdstuk 2.1) en de overige investeringskosten (Hoofdstuk 2.2).
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Figuur 2.1 Projectinvesteringen windenergie in Duitsland
Bron: (DEWI, Neumann e.a., 2002)

2.1

Turbinekosten

In Duitsland zijn de reële kosten van geplaatste turbines uitgedrukt in euro’s per kilowatt vermogen in de laatste jaren vrijwel gelijk gebleven (Neumann e.a., 2002). Hiervoor zijn een aantal
mogelijke verklaringen te geven. Ten eerste is het mogelijk dat het gunstige vergoedingssysteem in Duitsland de prijzen van turbines kunstmatig hoog houdt (Junginger, 2003). Een tweede
verklaring is dat in Duitsland de laatste jaren veel windvermogen is geplaatst in gebieden met
een lage gemiddelde windsnelheid1. Deze turbines hebben een naar verhouding hogere toren en
grotere rotordiameter en zijn daardoor relatief duur in euro’s per kilowatt vermogen. Dat op zich
wel sprake is van een kostendaling blijkt uit het feit dat de turbineprijzen per referentieopbrengst2 met 3,1% zijn gedaald in de periode 1998 - 2001, d.w.z. de reële kosten in relatie tot
een voor alle turbines gelijk ‘referentie windklimaat’ zijn gedaald. Een derde mogelijke verklaring voor de hogere prijzen in Duitsland kan te maken hebben met het feit dat een groot deel van
de projecten als fiscale investeringspost wordt aangeboden aan particulieren (Ruijgrok, 2003).
De gemiddelde turbineprijs in Duitsland, afgeleid uit de gegevens uit de DEWI-studie, is 895
€/kW3. De totale investeringskosten bedragen gemiddeld circa 1140 €/kW, met variaties tussen
800 €/kW en 1600 €/kW. Bij 1800 vollasturen per jaar zijn de investeringskosten gemiddeld
zo’n 1100 €/kW. Deze nemen licht toe met het aantal vollasturen (10 €/kW per 100 vollasturen).
1

Junginger noemt in (Junginger, 2003a) eveneens deze beide argumenten. Alleen stelt hij dat het gunstige
vergoedingssysteem de belangrijkste reden is tot relatief hoge turbineprijzen in Duitsland. Extra argument hiertoe
is het feit dat de goedkoopste turbines eind jaren negentig in absolute zin duurder zijn geworden (gecorrigeerd voor
inflatie).
2
In Duitsland geldt een vergoedingssysteem voor windenergie waarin gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde
referentieopbrengst. Dit is de energieopbrengst van een turbine bij een windsnelheid van 5,5 m/s op 30m hoogte.
Met een vastgestelde verticale windschering kan de referentiewindsnelheid op ashoogte worden bepaald. Deze
wordt gebruikt om het aantal jaren te bepalen waarvoor een hoge vergoeding per kilowattuur kan worden ontvangen alvorens men terug valt tot het lage vergoedingstarief.
3
Hoewel niet expliciet vermeld wordt aangenomen dat dit inclusief levering en installatie van de turbine is.
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Dit is opmerkelijk omdat de turbinekosten per kilowatt juist dalen bij een toenemend windregiem, c.q. hoger specifiek vermogen, zie Figuur 2.24. In het marktbericht van ISET uit 2002
wordt deze relatie zelfs in nog sterkere mate gevonden, Figuur 2.3. Een gedeeltelijke verklaring
is dat de investeringen voor fundaties per kilowatt vermogen hoger zijn op locaties met een hoge gemiddelde windsnelheid. In informatie van ISET en Junginger, (Durstewitz en HoppeKilpper, 2002) en (Junginger, 2003c) wordt geconstateerd dat de verklaring ook moet worden
gezocht in een free rider effect op windrijke locaties in Duitsland.
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Figuur 2.2 Turbineprijs per vermogen versus specifiek vermogen
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Figuur 2.3 Prestatie en opbrengstspecifieke investeringskosten tegen windaanbod
(standortqualität).
Bron: figuur is overgenomen van ISET, (Durstewitz en Hoppe-Kilpper, 2002).
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De turbineprijs per vierkante meter rotoroppervlak met een geschatte correctie voor ashoogte neemt zoals verwacht
mag worden wel toe met toenemend windaanbod. Dit komt door een zwaardere dimensionering, zie Appendix A.

ECN-C--03-074/A

[€/kWh/a]

spez. Invest. kosten [€/kW]

Bron: BWE catalogus 2003, (German Wind Energy Association, 2003)

Tabel 2.1 Gemiddelde configuratie, gewogen naar vermogen en aantal
Duitsland
ashoogte / rotordiameter [-]
1,18
specifiek vermogen [W/m2]
411
gemiddeld vermogen alle turbines [kW]
~ 651
gemiddeld vermogen turbines 2002 [kW]
1397

Nederland
1,13
422
574 (WSH: 531 kW)
1308

Bron: Wind Kraft Journal 5/2002, Wind Monitor Kema, april 2003, BTM Consult (2003) en Wind Service Holland

De gemiddelde verhouding tussen ashoogte en rotordiameter van de turbines in Duitsland is
gewogen naar vermogen iets hoger dan in Nederland (Tabel 2.1). Het gemiddelde specifieke
vermogen is, eveneens gewogen naar geïnstalleerd vermogen, iets kleiner. De gegevens bevestigen het beeld dat door de gemiddeld hogere windsnelheid in Nederland goedkopere turbineconfiguraties worden geplaatst (met kleine rotor en korte mast). Bij een spreiding van het windvermogen in Nederland overeenkomstig de BLOW-doelstelling zal dit beeld in de komende jaren
in Nederland niet veel veranderen. Zo nemen de windrijke provincies Noord-Holland, Friesland,
Groningen en Zeeland meer dan de helft van de resterende nationale doelstelling voor hun rekening (Van Sambeek e.a., 2002; Tabel 3.2).

Turbineprijs afhankelijk van vermogen
Het grote vermogen van de turbines die de laatste jaren worden gebouwd, tot ruim 1300 kW
gemiddeld (Figuur 2.4) wijst op een stijging van de investering per kilowatt voor de turbines
zelf. Dit komt omdat constructieve massa en dimensionerende belastingen voor een belangrijk
deel sterker opschalen dan het vermogen. Dit heeft z’n weerslag op de gemiddelde turbineprijs
per kilowatt, zie Figuur 2.5. Dit betekent vanzelfsprekend niet dat de productiekosten per kilowattuur hoger zijn, eerder het omgekeerde. De windsnelheid op ashoogte, en dus ook de energieopbrengst, is namelijk hoger voor een grotere turbine.
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Figuur 2.4 Gemiddeld turbinevermogen van jaarlijks bijgeplaatst vermogen in Nederland
Bron: WSH, 2003, (Wind Service Holland, 2003).
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Figuur 2.5 Turbineprijs per vierkante meter rotoroppervlak versus vermogen5.

2.2

Overige investeringskosten

De overige investeringskosten (1140 €/kW - 895 €/kW) komen in Duitsland uit op ca. 21,5%
van de totale investeringssom, zie Figuur 2.1. De bijdragen zijn netaansluiting (7,3%), fundatie
(4,5%), planning (2,5%) en aanleg van wegen e.d. (‘ontsluiting van de site’: 1,7%). Voor de
overige kosten blijft dan 5,3% over. Dit zijn onder meer uitgaven voor de vervaardiging van
brochures en voor het nemen van mitigerende maatregelen als compensatie voor een nieuw
windpark. Deze ‘overige kosten’ zijn in Duitsland in de afgelopen jaren toegenomen.

Aansluiting op het elektriciteitsnet
De kosten voor aansluiting op het elektriciteitsnet kunnen sterk variëren, afhankelijk van met
welke netbeheerder men te maken heeft. Figuur 2.6 en Tabel 2.2 presenteren door DTe goedgekeurde aansluittarieven (bron: Van Bussel, 2002). Daarbij is 2 megawatt bij sommige netbeheerders blijkbaar een grens waarboven beduidend hogere tarieven gelden. Netaansluiting in de
meer windrijke provincies is overwegend het duurste, vermoedelijk omdat voor extra aansluitvermogen in deze regio’s capaciteitsuitbreiding vaak noodzakelijk is. De aansluitkosten in
Duitsland zijn de afgelopen jaren langzaam gedaald door een toenemende omvang van het aantal projecten. Informatie uit de Nederlandse markt wijst juist op een voortdurende stijging van
de net-inpassingskosten.
Daarnaast zijn investeringskosten en onderhoudskosten voor de kabel vanzelfsprekend afhankelijk van de afstand tussen park en netaansluiting. Voor zover bekend is dit ook een vast tarief
afhankelijk van het vermogen. In sommige gevallen zijn de onderhoudskosten meer dan 2 euro
per meter per jaar. Met name de grote turbines in parkopstelling hebben hogere kosten voor aanleg en onderhoud van de kabel vanwege gemiddeld genomen langere afstanden tot geschikte
onderstations voor het aansluiten van bijbehorend hoge spanningsniveaus. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de onderhoudskosten per kilowatt voor de kabel hoger zijn voor grote
vermogens.

5

8

Turbineprijzen per rotoroppervlak compenseren voor variaties in specifiek vermogen (bron: BWE catalogus 2003,
(Junginger, 2003b). Voor aanvullende correctie voor variaties in ashoogte; zie Appendix A.
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Figuur 2.6 Regionale spreiding aansluitingstarieven voor vijf aansluitvermogens
Tabel 2.2 Gemiddelde aansluitkosten op het elektriciteitsnet
Noord West Net
EWR
Delta
Eneco
Enbu
Continuon
Essent Noord
Westland
Essent Limburg
Essent Friesland
InfraMosane
Rendo
Essent Brabant

Noord-Holland
Leiden e.o.
Zeeland
Zuid-Holland
Utrecht
Friesland-Gelderland
Groningen-Drente
Zuid-Holland
Limburg
Friesland
Maastricht
Hoogeveen
Brabant

[€ / kW]
73
73
67
64
61
40
34
31
31
30
29
22
13

Op basis van Dte goedgekeurde tarieven voor vier aansluitvermogens van 850 kW tot 2 MW.

Vergunningstraject en planning
Koeslag van de Universiteit Utrecht heeft studie gedaan naar het vergunningstraject voor windenergie in Nederland in de periode 1990 - 2002 (Koeslag 2003). De gemiddelde doorlooptijd
van het volledige vergunningstraject in Nederland blijkt 46 ± 36 weken te zijn. Dit is exclusief
informeel vooroverleg en ook exclusief de hoger beroepsprocedure voor de milieuvergunning
van gemiddeld 85 weken bij 7% van de projecten waarvoor zo’n vergunning nodig was. Voor
10% van de projecten is de doorlooptijd langer dan twee jaar met een maximale uitloop tot vier
jaar. Dit zijn vooral de grotere windprojecten. Opgemerkt moet worden dat de studie in belangrijke mate gebaseerd is op oudere projecten.
In het Europese project Admire Rebus is een interessant vergelijk gemaakt tussen de lead time
voor windprojecten op land in verschillende Europese landen. Gebaseerd op een rondvraag
blijkt de gemiddelde doorlooptijd in Nederland 2,5 jaar. In Duitsland gemiddeld 2 jaar, in Denemarken net als in Nederland 2,5 jaar, in Spanje 3 jaar en in Frankrijk 3,5 jaar. Hiermee is helaas nog geen uitspraak mogelijk over verschillen in werkelijke voorbereidingskosten in Nederland en andere Europese landen. Hiervoor is geen informatie gevonden.
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Bouw
Het servicewerk bij de bouw van windturbines zal in prijs niet veel verschillen tussen Nederland
en Duitsland. De coördinatie is direct of indirect vaak in handen van internationaal opererende
fabrikanten. Junginger (2003a) geeft eveneens aan dat leereffecten voor het turn key opleveren
van windparken op een mondiale schaal kunnen worden beschouwd. Het geringere aantal projecten in Nederland zal daarom waarschijnlijk niet tot hogere investeringskosten leiden.

Parkgrootte
Ook de parkgrootte en daarmee de omslag van vaste kosten over een al dan niet grotere investeringssom en lagere kosten vanwege economies of scale, verschilt weinig tussen Duitsland en
Nederland. Zo is het percentage windprojecten met meer dan zes turbines in Nederland en in
Duitsland vergelijkbaar, respectievelijk 8,9% en 9,7%, zie Figuur 2.7. Om redenen van landschappelijke inpassing sturen overheden in Nederland de laatste jaren ook sterk aan op clustering van windturbines in plaats van solitaire opstelling. Deze ontwikkeling is ook enigszins herkenbaar in Figuur 2.8 (brongegevens van Wind Service Holland). Hierin is aangegeven voor de
windprojecten in Nederland welk percentage solitaire turbines betreft en welk percentage
opstellingen van twee of meer turbines betreft. De verhouding in vermogensbijdrage ligt
vanzelfsprekend geheel anders.
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Figuur 2.7 Percentage turbines in solitaire opstelling en in parken in Nederland en Duitsland
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Figuur 2.8 Verhouding solitaire turbines en parkopstelling voor windprojecten in Nederland
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Een verklaring voor de ontwikkelingen geschetst in Figuur 2.8 is gegeven door Agterbosch van
de Universiteit Utrecht (Agterbosch, Vermeulen en Glasbergen, 2003). In de jaren 1996-1997
namen de kleine particuliere investeerders de leidende positie in de markt over de van de energiebedrijven. Dit verklaart de procentuele toename van het aantal solitaire windturbines na
1997. In 2000 werd in de vijfde nota ruimtelijke ordening een eis opgenomen voor het zoveel
mogelijk clusteren van windturbines, een eis die later is overgenomen in de verordeningen van
de provincies. Het effect hiervan is duidelijk zichtbaar in de stijging van het aandeel windparken
vanaf 2000.
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3.

ONDERHOUDS- EN BEDRIJFSKOSTEN

Figuur 3.1 geeft de gemiddelde verdeling van onderhouds- en bedrijfskosten in Duitsland weer
(Neumann, e.a., 2002). De grootste uitgaven zijn service en onderhoud (ca. 26%), management
(ca. 21%) en grondkosten (ca. 18%). Stroomgebruik staat voor de elektriciteitskosten van de
turbine zelf, bijvoorbeeld voor regelacties in parkeerstand (ruwweg ca. 10% van de tijd). Onbalanskosten worden in Duitsland verdeeld over alle netgebruikers en zijn daarom niet opgenomen
als jaarlijkse kosten voor windenergie. In Nederland wordt dit meegenomen in de stroomprijs
die exploitanten van windenergie ontvangen van de energiebedrijven. Deze bedraagt enkele
tienden eurocent.
Gemiddeld genomen over de eerste tien jaar zijn de gezamenlijke operationele kosten per jaar
volgens DEWI zo’n 4,8% van de turbine-investeringen, oftewel 3,8% van de projectinvestering
(0,785 x 4,8%). Gemiddeld over het elfde tot het twintigste levensjaar bedragen de operationele
kosten naar schatting 5,2% van de investeringskosten.

overige kosten
17%

service en
onderhoud
26%

stroomgebruik
5%

verzekering
13%
grondkosten
18%

management
21%

Figuur 3.1 Samenstelling jaarlijkse kosten windenergie op land
Bron: (Neumann, e.a., 2002)

Service en onderhoud
Vrijwel alle turbines worden geleverd met een contract voor service en onderhoud voor een periode van twee jaar. De gemiddelde premie is 5,87 €/kW per jaar met variaties tussen 4,60 en
7,11 €/kW, zie Figuur 3.2. Vaak wordt de onderhoudscontract met een of meerdere jaren verlengd. Tussen het vierde en zesde bedrijfsjaar daalt het percentage turbines met garantie tot ongeveer 10% van het totaal terwijl de onderhoudskosten stijgen, zo blijkt uit de marktstudie voor
Duitsland. Deze trend is ook te zien in diverse andere studies. De eerder gememoreerde 3,8%
aan operationele kosten gemiddeld over de eerste 10 jaar volgens DEWI komt neer op 43 €/kW
per jaar (3,8% x 1140 €/kW). De kosten voor service en onderhoud bedragen hiervan zo’n 26%,
dus ongeveer 11 €/kW. Na afloop van de garantietermijn verdubbelen dus zo ongeveer de kosten voor service en onderhoud. Deze waarden gelden naar schatting voor een locatie met gemiddeld 5,5 m/s op 50 meter hoogte. In meer windrijke gebieden is het percentage hoger, op
windarme locaties lager.
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Figuur 3.2 Jaarlijkse kosten voor service en onderhoud gedurende eerste twee contractjaren
Bron: BWE catalogus 2003, (German Wind Energy Association, 2003)

De jaarlijkse operationele kosten van 250 MW aan windvermogen in Duitsland worden jaarlijks
geanalyseerd en gerapporteerd door ISET (2002). De gemiddelde operationele kosten in de eerste tien bedrijfsjaren voor turbines tussen de 500 en 1000 kW en voor turbines groter dan 1000
kW in dit onderzoek zijn respectievelijk 13 €/kW en 21 €/kW. Dit is inclusief pacht, maar exclusief managementkosten en uitgaven voor stroomverbruik. Indien hiervoor wordt gecompenseerd zodat een vergelijk mogelijk is met de operationele kosten gemeld in de studie van DEWI,
dan volgt een waarde tussen de 18 €/kW en de 28 €/kW6 per jaar (1,6% tot 2,5% van een investeringsbedrag van 1140 €/kW). Dit is beduidend minder dan de door DEWI voorgestelde 3,8%.
Voor het verschil zijn hier geen verdere verklaringen gevonden. Wel blijkt uit de gegevens van
ISET dat, net als in Figuur 3.2, de operationele kosten iets afnemen naarmate het nominaal vermogen hoger is.
Op de internet site van het European Wind Energy Information Network (EWEINet) (2003) is
informatie te vinden over de operationele kosten voor Nederland, Spanje en Duitsland, respectievelijk 31 €/kW, 26 €/kW en 24 €/kW. Een verdere toelichting hierbij ontbreekt helaas.

Service en onderhoud: definitiekwesties
Het uitdrukken van de kosten voor service en onderhoud in opwekkingskosten van elektriciteit
[€/kWh] is minder handig als definitie omdat dit afhangt van het netto aantal vollasturen7, zie
Figuur 3.3.
Het aantal bezoeken voor correctief en preventief onderhoud is ongeveer vier per turbine per
jaar, zo blijkt uit gegevens voor Duitsland en Denemarken (van Bussel, 2002). Binnen het kader
van deze studie is geen informatie gevonden betreffende een correlatie tussen onderhoudskosten
en windaanbod. Deze wordt evenwel verondersteld klein te zijn. Aan de ene kant hebben kustturbines een hogere capaciteitsfactor wat meer slijtage zou kunnen geven, aan de andere kant
zijn de afmetingen weer wat kleiner wat juist gunstig zou kunnen zijn voor de onderhoudskosten.

6
7

Stroomgebruik en managementkosten zijn samen 26%. De verhogingsfactor is dan: 1 / (1 - 0.26) = 1,35.
O&M [€/kWh] = (Investering [€/kW] x % O&M) / (aantal vollasturen).
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Figuur 3.3 Onderhoudskosten per kilowattuur en per kilowatt vermogen
Omdat verondersteld mag worden dat de kosten voor service en onderhoud in absolute zin vrijwel onafhankelijk zijn van windsnelheid, zijn de kosten als percentage van de investeringen per
kilowatt bij een lagere gemiddelde windsnelheid, door de relatief hoge mast en grote rotordiameter, lager. Gerelateerd aan investeringen per vierkante meter rotoroppervlak is het effect nog
wat kleiner. Omdat bij afnemende gemiddelde windsnelheid de opbrengst echter sterk afneemt
zullen de kosten als percentage van de opwekkingskosten juist toenemen met afnemend
windaanbod. Deze verbanden zijn indicatief weergegeven in Figuur 3.4. Voor een kostprijsanalyse wordt aanbevolen gebruik te maken van kosten voor service en onderhoud als percentage
van de investeringen per kilowatt of per vierkante meter rotoroppervlak. Deze waarde is onafhankelijk van financiële aannames die nodig zijn voor bepaling van de opwekkingskosten en is
bovendien ook minder windsnelheidsafhankelijk.
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Figuur 3.4 Typisch verloop kosten voor service en onderhoud met windsnelheid

Verzekering
Verzekeringskosten moeten in combinatie met de uitgaven voor onderhoud en service worden
bekeken. Een verhoging van de een impliceert een lager bedrag voor de andere post. De ervaring van verzekeraars in Duitsland in 2001 en 2002 is dat onverwacht veel aan verzekeringsgeld
moest worden uitgekeerd. Dit heeft er onder meer toe geleid dat in de premievoorwaarden voor
bijna alle turbinetypes een strikt inspectie-interval is opgelegd (zie voor meer achtergrondinformatie ook Windpower Monthly, november 2002 en Wind Kraft Journal, nummer 4/2002). In
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Nederland zijn de verzekeringspremies fors gestegen. Informele informatie uit de markt spreekt
van minimaal een verdubbeling in premies sinds 1999-2000 (Verheij, 2003).

Grondkosten
Een onderzoek van ECN wijst uit dat de grondkosten voor windenergie niet wezenlijk verschillen tussen Duitsland en Nederland (de Noord, 2003). In Duitsland bedroegen de grondkosten in
de periode 1998 - 2001 zo’n 18% van de jaarlijkse kosten. Voor jaarlijkse kosten van gemiddeld
3,8% van de projectinvesteringen (zie hierboven) komt dit neer op: 18% x 3,8% x 1140 €/kW =
7,8 €/kW per jaar. Voor Nederland is met gegevens uit de WindMonitor van Kema geschat dat
de grondkosten van windvermogen dat niet op ‘eigen grond’ staat ongeveer 10 €/kW per jaar
bedragen met variaties tussen 5 en 23 €/kW. Echter, dit bedrag heeft betrekking op slechts een
beperkt deel van het opgestelde vermogen in Nederland. Zo staat van de solitaire turbines in
Nederland naar schatting 90% op eigen grond en heeft de grootste windenergieproducent onder
de energiebedrijven de eigendomsrechten voor de grond van zo’n 80% van haar windvermogen.
In de meeste gevallen is dus sprake van eigen grond. De grondkosten zijn in dat geval beduidend lager. Op basis hiervan is de waarde voor grondkosten in de DEWI-studie een redelijke
schatting van de grondkosten in Nederland.

ECN-C--03-074/A
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4.

VERGELIJK MET BESTAANDE PROJECTEN

Vergelijk met Spanje en Groot-Brittannië
De turbinekosten in Spanje en Groot-Brittannië voor projecten gerealiseerd in 2001 zijn respectievelijk 74% en 64% (Junginger, 2003a). Dit is lager dan de 78,5% in Duitsland. Een aantal belangrijke verklaringen hiervoor is reeds op pagina 5 aangehaald; in Duitsland worden naar verhouding veel turbines met een relatief hoge mast en grote rotor in minder windrijke gebieden
geplaatst en het gunstige vergoedingssysteem zou prijsdalingen van windturbines onderdrukken.
Daarbij komt dat in Spanje voornamelijk grote windparken zijn gebouwd met bijbehorende
schaalvoordelen. Het betreft dan ook nog eens veelal turbines in de klasse 600 kW tot 900 kW
die verder uitontwikkeld zijn en waarop R&D-kosten al zijn afgeschreven. Combinatie van gegevens in Figuur 4.1 en Tabel 4.1 geeft ook aan dat de turbineprijzen in absolute zin in Duitsland hoger zijn dan in Spanje.
overig
14%

'civiele
werken'
13%

netaansluiting
9%

turbine
64%

Figuur 4.1 Projectinvestering windenergie in 2001 in Groot-Brittannië
overig
15%
'civiele
werken'
6%
netaansluiting
5%
turbine
74%

Figuur 4.2 Projectinvestering windenergie in 2001 in Spanje
Broninformatie beide figuren: (Junginger, 2003a)

Overzichtstabel met gegevens uit binnen- en buitenland
In Tabel 4.1 is een overzicht gegeven van kostprijsgegevens uit andere studies, marktonderzoeken, een turbinecatalogus, opgaven voor de energie-investeringsaftrek (EIA) en gegevens beschikbaar gesteld door projectontwikkelaars. Van de EIA-aanvragen mag worden aangenomen
dat ze een goed beeld geven van de werkelijke investeringskosten voor windenergie in Nederland. Op basis hiervan zijn de kosten opmerkelijk genoeg het laagst. Ook van de vermelde 88
MW aan windprojecten in Nederland en de informatie van APPA (2002) voor Spanje mag worden aangenomen dat het om evenwichtige informatie gaat. Deze data betreft ook een voldoende
groot vermogen om een betrouwbaar gemiddelde te bepalen. De gemiddelde investeringskosten
van de vermoedelijk meer evenwichtige bronnen zijn zo’n 1000 ± 150 €/kW.
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Tabel 4.1 Vergelijk van gemiddelde kosten windenergie op land
turbine
investeringen
[€/kW]
Nederland 2002: gemiddelde voor 80 projecten
uit EIA-aanvragen [vertrouwelijk]
Nederland 2003: gegevens CO2-reductieplan
(Verhoeff, 2003)
Nederland: gemiddelde voor 88 MW aan recente
windprojecten [vertrouwelijk]
Nederland 2002: gemiddelde offerteprijs voor
vijf projecten (info DE koepel)
Nederland 2003: gemiddelde voor vier projecten
van 850 kW tot 9 MW (Van Bussel, 2002)
Spanje 2001 (Junginger, 2003a)
Spanje 2002 gemiddelde voor 1582 MW aan
723
bestaand vermogen (Agterbosch, Vermeulen en
Glasbergen, 2003)
Duitsland 1990 - 2001 (ISET, 2002)
Duitsland 1998 - 2001 (Neumann, e.a., 2002)
895
Groot-Brittannië 2001 (fact sheet DTI, 2001)
Groot-Brittannië 2001 (Junginger, 2003a)
Internationaal, gemiddelde catalogusprijs voor 958
individuele turbines groter dan 600 kW van
gemiddeld 1225 kW (zie Appendix A)

[€/kW]
8958

onderhouds- en
bedrijfskosten
[% van inv. kosten]

2,87% ± 0,9610

1109
± 1539
1080

3,2%11

1150

3,4%

1269

3,9%

830
955

1140
980 (£ 700)
1050
122112

1,6% - 2,5%
3,8%
1,1% - 3,6%

8

Het gaat hier om investeringskosten die zijn gemeld in het kader van de aanvragen voor EIA. Het is onduidelijk of
dit de totale projectinvesteringskosten dekt.
9
standaarddeviatie
10
standaarddeviatie
11
inclusief pachtvergoeding (ca. 1/3 voor deze bron)
12
De gemiddelde turbineprijs van 958 €/kW is gecombineerd met een geschatte relatieve bijdrage in de projectinvesteringen van 78,5%; 958 €/kW x (1/0.785) = 1221 €/kW. In werkelijkheid kan door projectontwikkelaars korting
worden bedongen bij afname van grotere aantallen turbines (Junginger, 2003a).
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5.

SAMENVATTING

De investeringskosten:
• variëren sterk, tussen 895 €/kW tot ca. 1150 €/kW gemiddeld,
• zijn naar verhouding hoger voor een grote turbine,
• zijn relatief hoog voor een turbine geschikt voor een laag windklimaat met een hoge mast en
grote rotor.
De gemiddelde operationele kosten per jaar:
• variëren tussen de 1,6% en 3,9% van de investeringskosten,
• nemen sterk toe gedurende de bedrijfstijd,
• lopen in de tweede tien bedrijfsjaren op tot meer dan 5% van de investeringskosten.
Tussen Nederland en Duitsland zijn geen aanknopingspunten gevonden voor een typisch verschil in de investeringskosten en operationele kosten van windenergie. Belangrijkste bronnen
van onzekerheid hierbij zijn de voorbereidingstijd van windprojecten, verzekeringskosten en
meer in het algemeen het totaal van de jaarlijkse kosten voor onderhoud en bedrijfsvoering. Er
zijn ook aanwijzingen dat het gunstige vergoedingssysteem in Duitsland mogelijke prijsreducties onderdrukken.
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APPENDIX A
Bron: BWE catalogus 2003 (German Wind Energy Association, 2003).
De turbineprijzen in de BWE catalogus zijn inclusief transformator. De overgenomen data betreft alleen turbines met een nominaal vermogen dat groter is dan of gelijk aan 600 kW, gemiddelde waarde is 1225 kW. Van 23 types (43% van het totaal) is geen adviesprijs in de catalogus
vermeld.
Gemiddelde turbineprijs:
958 [€/kW] (mediaan: 955 €/kW)
Geschatte projectinvestering (1 / 78%): 1221 [€/kW]
Gemiddelde verhouding (H/D):
1.18 [-]
Gemiddelde vermogen:
1225 [kW]
De prijzen liggen zo’n 7% hoger dan de in Hoofdstuk 2 vermelde prijzen uit de DEWI-studie.
Allereerst moet opgemerkt worden dat de prijzen in de catalogus adviesprijzen zijn voor individuele turbines. In de praktijk worden vaak meerdere turbines tegelijk besteld. Een andere reden
is dat het gemiddelde vermogen van de catalogusdata 1221 kW is, terwijl het gemiddelde vermogen in van alle turbines samen in Duitsland en ook in Nederland, rond de 600 kW ligt (zie
pagina 7). Uit Figuur 2.5 blijkt dat dit de gemiddelde prijs in belangrijke mate verlaagt. Dit
komt omdat constructieve massa en dimensionerende belastingen voor een belangrijk deel sterker opschalen dan het vermogen.
[€/m^2] gecorrigeerd voor relatieve ashoogte
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Figuur A.1 Turbineprijs als functie van vermogen gecorrigeerd voor relatieve ashoogte13.
Interessant is om te zien dat turbines in minder windrijke locaties per kilowatt toch duurder zijn.
Hoewel de windbelasting minder is en dus de constructie lichter mag zijn maken de relatief hoge mast en grotere rotor de turbine per kilowatt toch duurder, zie Figuur A.2. Hierin is het specifiek vermogen een indicatie voor het windaanbod.

13

Als goede fit voor de gegevens uit de BWE catalogus is gevonden dat:

(turbineprijs / turbineprijs referentiehoogte ) = (1 − 0.04) + 0.04 ⋅ ψ 4

ψ =

(H D )
(H D )

referentiehoogte
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Figuur A.2 Turbineprijs per kilowatt versus specifiek vermogen
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KOSTEN DUURZAME ELEKTRICITEIT
Windenergie op zee
H.J.T. Kooijman
E.J.W. van Sambeek

Verantwoording
Deze publicatie is door ECN geschreven in het kader van een opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken. De werkzaamheden onder dit contract zijn bij ECN opgenomen onder het
raamwerkcontract ‘Beleidsanalyses Duurzame Energie 2003’, projectnummer 7.7524. Deze publicatie maakt deel uit van een serie publicaties over de kosten van duurzame elektriciteit, uitgebracht onder publicatienummer ECN-C--03-072. Contactpersoon bij ECN voor het bovengenoemd project is E.J.W. van Sambeek, telefoon: 0224 56 4227, E-mail: vansambeek@ecn.nl.
De auteurs bedanken ECN-collega’s Bert Janssen en Manuel de Noord en ook Walter Ruijgrok
en Frits Verheij van KEMA voor hun aanwijzingen en correcties. Ook is dank verschuldigd aan
diverse marktpartijen en andere actoren die informatie hebben verstrekt.

Doel van deze serie
Het doel van dit rapport is om een zo objectief mogelijke basis te verschaffen voor het vaststellen van de berekeningsaannames voor de onrendabele top berekeningen door ECN en KEMA.
Dit in het kader van het vaststellen van de MEP-subsidietarieven voor nieuwe duurzame energie
projecten in 2004 en 2005.
Voor de kosten van windenergie op zee is vanwege het nog geringe aantal praktijkgegevens uitgegaan van resultaten verkregen met het ECN-programma OWECOP voor een virtueel offshore
windturbinepark van 150 megawatt. Hierbij is een vergelijk gemaakt met gegevens uit de praktijk, voor zover bekend.
Dit rapport wordt naast andere documenten gebruikt voor een tweetal adviezen aan het Ministerie van Economische Zaken. Het eerste advies betreft de insteek voor de langere termijn ontwikkeling van de MEP-tarieven, en in het bijzonder de berekeningsgrondslag van deze tarieven.
In dit advies worden aanbevelingen uitgewerkt over hoe in het vaststellen van de MEP-tarieven
rekening kan worden gehouden verschillende lange termijn markt- en technologieontwikkelingen. Het tweede advies betreft een advies met betrekking tot de berekeningsaannames en methodiek voor het berekenen van de onrendabele toppen, die aan de MEP-tarieven ten grondslag
liggen. Beide adviezen zullen aan de stakeholders ter consultatie worden voorgelegd.
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1.

INLEIDING

Nederland heeft als doel om 6000 MW offshore windenergie gerealiseerd te hebben op de
Noordzee in 2020. Op dit moment is alleen bekend dat in 2005 het Near Shore Windpark 10 km
uit de kust bij Egmond aan Zee en het Q7 windpark voor de kust van IJmuiden gebouwd gaan
worden. De laatste ligt, net als de bedoeling is voor alle latere windparken, buiten de ‘12 mijlszone’ (circa 22 km).
Voor offshore windenergie worden verschillen in kosten in belangrijke mate veroorzaakt door
waterdiepte, afstand tot de kust, ervaring, aanlooptijd en regelgeving. Bij deze opkomende
markt bieden de weinig beschikbare gegevens van offshore windparken slechts beperkt houvast
voor een kostenschatting. Als alternatief is daarom gekozen gebruik te maken van resultaten uit
het ECN-programma OWECOP1 (Kooijman, 2001), geldend voor de periode na 2006. Een vergelijk met bestaande projecten staat in Hoofdstuk 3.

1

4

OWECOP is een combinatie van een geografisch informatiesysteem (GIS) met een kostenmodel (Excel werkboek). GIS levert de locatiespecifieke gegevens waarvoor met het Excel-model in combinatie met gespecificeerde
gegevens van het windpark, de kosten en energieopbrengst worden berekend.
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2.

TRENDS IN PRIJSBEPALENDE FACTOREN

2.1

Investeringskosten

Tenzij anders vermeld hebben de volgende resultaten betrekking op berekeningen met
OWECOP versie R15 voor een referentiepark van vijftig turbines van 3 megawatt met monopaalfundatie. Voor de kwantificering van de kwaliteit en betrouwbaarheid is uitgegaan van een
prestatieniveau zoals dat na 2006 gehaald zou kunnen worden. Het park ligt op zo’n 25 km
rechte lijn-afstand van een haven en aansluitingspunt voor elektriciteit op land met een waterdiepte van 25 meter. De gemiddelde ongestoorde windsnelheid is 9,0 m/s op 85m hoogte (ongeveer gelijk aan ashoogte). De ‘array-efficiency’ van het park is 93,6%.
Bij de verdeling van de investeringskosten (Figuur 2.1) geldend bij oplevering van het park is
uitgegaan van een voorbereidingstijd van twee jaar en een bouwtijd van een jaar. Gebruik van
economische parameters is hier noodzakelijk om een verdeling te bepalen van de geactualiseerde investeringskosten geldend in het jaar van oplevering, inclusief rentekosten voor bouwwerkzaamheden en voorbereiding. De gebruikte waarden zijn een ‘debt/equity ratio’ van 65/35, een
rente van 6% en een ‘return on equity’ van 15% (Sambeek, 2002). Bij een inflatie van 3% per
jaar is de reële rente (zonder belastingaftrek) dan 5,97%. De invloed van deze aannames op de
kostenverdeling is overigens zeer klein. De berekende totale kosten zijn 1684 €/kW.

voorbereiding
13%

overig
2%
turbine
32%

transport en
installatie
20%
E-aansluiting
9%

E-infra
3%

toren en
fundatie
21%

Figuur 2.1 Investeringen referentiepark met correctie voor aanloopkosten
Het berekende verband tussen investeringskosten en afstand tot de kust en waterdiepte is weergegeven in Tabel 2.1 en Figuur 2.2. De range voor een afstand tot de kust van 22 km en 20 meter waterdiepte (meest gunstige situatie: 1637 €/kW) tot 60 km uit de kust in 35 meter diep water (meest ongunstig: 1866 €/kW) is zo’n 14%.
Tabel 2.1 Geactualiseerde investeringskosten [€/kW] voor 50 x 3 MW OWE-park
Afstand tot de kust
20 m tot 30 m diep
30 m tot 40 m diep
22 km
1675
1753
22-40 km
1699
1776
40-80 km
1788
1866
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Figuur 2.2 Investeringskosten 50 x 3 MW OWE-park

Prestaties van offshore windenergieparken
Om de opwekkingskosten te kunnen bepalen moet de opbrengst worden bepaald. Hiervoor kan
de load factor worden gebruikt (gemiddelde benutting van het geïnstalleerde vermogen op lange
termijn). De capaciteitsfactor hangt in belangrijke mate af van de verhouding tussen rotoroppervlak en vermogen (hier 411 W/m2) van de turbine, de betrouwbaarheid c.q. beschikbaarheid,
van de turbines en de aërodynamische verliezen in het park door zogeffecten. Daarbij komt dat
offshore windparken niet altijd op maximum vermogen zullen worden bedreven. Om enige regelbaarheid te hebben in het grote vermogensaanbod, zowel naar beneden maar vooral ook naar
boven, zal met regelmaat sprake zijn van minder dan maximale output. Tabel 2.2 geeft een inschatting van de maximale capaciteitsfactor als functie van ongestoorde windsnelheid. Voor het
referentiepark met 9 m/s gemiddeld op ashoogte is deze berekend op 36,7%.
Tabel 2.2 Maximum capaciteitsfactor 50 x 3 MW OWE-park (waterdiepte onafhankelijk)
Ongestoorde windsnelheid ‘intermediate’ ontwerp (2005-’06) ‘improved’ ontwerp (2007+)
25 km offshore [%]
60 km offshore [%]
8 m/s
30,5
29,5
9 m/s
36,7
35,4
10 m/s
42,0
40,5

2.2

Onderhouds- en bedrijfskosten

De met OWECOP berekende jaarlijkse O&M-kosten voor dit park, zoals preventief en correctief onderhoud, grondpacht en management, zijn 4,3% van de geactualiseerde investeringskosten2. Dit is exclusief verzekering. Hierbij is gebruik gemaakt van een eenvoudige formule met
als parameters afstand tot de kust en specifiek vermogen. De variaties zijn aangegeven in Tabel
2.3.

2

6

De beschikbaarheid van het park komt daarbij uit op ruim 84%. Dit is aan de lage kant. Met iets hogere investeringskosten voor bijvoorbeeld een inwendige kraan en conditiebewakingssystemen kan de beschikbaarheid omhoog en kunnen de kosten voor onderhoud omlaag.
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Tabel 2.3 Jaarlijkse kosten als percentage van projectinvestering 50 x 3 MW OWE-park
Afstand tot de kust
20 m tot 30 m diep
30 m tot 40 m diep
[%]
[%]
<22 km
4,4
4,1
22-40 km
4,3
4,1
40-80 km
4,2
4,0
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3.

VERGELIJK MET BESTAANDE PROJECTEN

Om enige verificatie te kunnen doen van de rekenresultaten met OWECOP geeft Tabel 3.1 een
overzicht van bestaande en geplande offshore windprojecten.
Tabel 3.1 Vergelijk tussen OWECOP-model en bestaande offshore windenergieprojecten
Locatie en
Afstand tot kust InvesteringsO&Mparkgrootte
en waterdiepte
kosten
kosten
[€/kW]
25 km
1684
4,3%
OWECOP-model
Projectie NEEZ,
25 m diep
medio 2006
50 x 3MW
4,0-4,5%
DOWEC concept study
100 x 5 MW3 (Bussel, 2001)
10 km
2020
NSW (2005)
Egmond a/Z, Nl.
<15 m
36 x 2,75 MW
Q7 (2005)
IJmuiden, Nl.
23 km
2250
60 x 2 MW
20-25 m
14-20 km
1675
Horns Rev (2002)
Esbjerg, Dk.
6-14 m
80 x 2 MW
2 km
1225
Middelgrunden (2000)
Kopenhagen, Dk.
2-6 m
20 x 2 MW
8-12,5 km
1700
Utgrunden (2000)
Kalmar Sound, S.
7-10 m
7 x 1,5 MW
8 km
1700
Yttre Stengrund (2001)
Blekinge, S.
7-10 m
5 x 2 MW
Bronnen: (Beurskens, 2003) en (Lako, 2002).

De lage kosten voor Middelgrunden komen vooral door de zeer gunstige ligging in een haven.
De investeringskosten van de twee geplande Nederlandse projecten liggen beduidend hoger dan
internationale ervaringscijfers en berekeningen met OWECOP. De verschillen met de internationale ervaringscijfers laten zich ten dele verklaren door verschillen in waterdiepte, afstand tot
de kust en de klimatologische condities op zee. Andere oorzaken zijn de lange aanlooptijd en
extra inspanning bij de voorbereiding. Daarnaast is het niet altijd duidelijk in hoeverre de investeringskosten voor een bepaald project een optelsom zijn van zuivere markttarieven. Bij offshore windprojecten zijn projectpartners vanwege de hoge verwachtingen voor de toekomst, vaak
bereid zelf enig leergeld te betalen.
Het OWECOP-model brengt de verwachte kosten van offshore wind in kaart vanaf 2006. Daarbij worden leereffecten verondersteld. Het overzicht geeft aan dat nog relatief veel leren nodig
is voordat het kostenniveau bepaald met OWECOP wordt gehaald. Of deze beoogde kostenreducties ook daadwerkelijk plaatsvinden hangt af van de implementatiesnelheid van offshore
windprojecten internationaal en van de ervaringen met NSW en Q7. Indien deze twee projecten
in Nederland gepland voor 2005, goed verlopen en ook de ontwikkelingen elders gunstig zijn
dan kan offshore wind snel tot ontwikkeling komen met daarbij te verwachten kostenreducties.
Dit effect zal naar verwachting echter niet voor 2006 optreden.
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8

Turbine is een zogenaamd ‘robuust ontwerp’. Het park ligt zo’n 35 km afstand tot een haven. Meer dan 50% van
de jaarlijkse kosten betreft gebruik van externe kraan. Streefwaarde in het DOWEC project is een percentage
voor O&M van 2,4%.
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4.

SAMENVATTING

De gegevens voor bestaande offshore windparken is nog beperkt en de spreiding in omstandigheden en kosten zeer groot. Een representatieve kostenindicatie op basis van marktgegevens is
daarom niet mogelijk.
Als indicatie voor de kosten van offshore windparken na 2006 is met het OWECOP-model voor
een virtueel park van 50 x 3 MW op een representatieve locatie in de Noordzee, een investeringsbedrag van 1684 €/kW bepaald. De kosten voor onderhoud en bedrijfsvoering van dit park
zijn berekend op 4,3% van de investeringskosten.
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KOSTEN DUURZAME ELEKTRICITEIT
Grootschalige inzet van biomassa in centrales
W.J.A. Ruijgrok, KEMA
E.J.W. van Sambeek, ECN

Verantwoording
Deze publicatie is door KEMA in samenwerking met ECN geschreven in het kader van een opdracht aan ECN en KEMA van het Ministerie van Economische Zaken. De overall projectleiding
bij deze opdracht ligt in handen van ECN. De werkzaamheden onder dit contract zijn bij ECN
opgenomen onder het raamwerkcontract ‘Beleidsanalyses Duurzame Energie 2003’, projectnummer 7.7524. Contactpersoon bij ECN voor het bovengenoemd project is E.J.W. van
Sambeek, telefoon: 0224 56 4227, E-mail: vansambeek@ecn.nl.

Doel van deze serie
Het doel van dit rapport is om een zo objectief mogelijke basis te verschaffen voor het vaststellen
van de berekeningsaannames voor de onrendabele top berekeningen door ECN en KEMA voor de
grootschalige inzet van biomassa in centrales. Dit in het kader van het vaststellen van de MEPtarieven voor elektriciteit die wordt opgewekt met biomassa in elektriciteitscentrales in 2004 en
2005. De focus in dit rapport ligt vooral op het meestoken van zuivere biomassa in kolencentrales. Daarnaast wordt kort ingegaan op ontwikkelingen rondom het bijstoken van mengstromen.
Er is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken en daarnaast zijn gegevens van commerciële partijen bestudeerd en vergeleken.
Dit rapport wordt naast andere documenten gebruikt voor een tweetal adviezen aan het Ministerie
van Economische Zaken. Het eerste advies betreft de insteek voor de langere termijn ontwikkeling van de MEP-tarieven, en in het bijzonder de berekeningsgrondslag van deze tarieven. In dit
advies worden aanbevelingen uitgewerkt over hoe in het vaststellen van de MEP-tarieven rekening kan worden gehouden verschillende lange termijn markt- en technologieontwikkelingen. Het
tweede advies betreft een advies met betrekking tot de berekeningsaannames en -methodiek voor
het berekenen van de onrendabele toppen, die aan de MEP-tarieven ten grondslag liggen. Beide
adviezen zullen aan de stakeholders ter consultatie worden voorgelegd.
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1.

INLEIDING

Dit deelrapport gaat in op de lange-termijn ontwikkelingen die spelen rondom de prijs van energie uit biomassa bij grootschalige toepassingen in elektriciteitscentrales. Deze verkenning start
met een korte beschrijving van de huidige situatie als vertrekpunt (Hoofdstuk 2). Vervolgens
komt aan bod welke trends zich voordoen in factoren die bijdragen aan de kostprijs van biomassa
in centrales (Hoofdstuk 3). Omdat de brandstofprijs een zeer dominante factor is voor de kostprijs
is hiervoor een apart hoofdstuk ingeruimd. Deze gaat meer in detail in op hoe de brandstofprijs
van biomassa zich op de lange-termijn kan ontwikkelen (Hoofdstuk 4). Tot slot worden een aantal conclusies getrokken over de prijsvorming op langere termijn (Hoofdstuk 5).
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2.

HUIDIGE KOSTEN EN TOEPASSING

Het gebruik van biomassa als brandstof voor de productie van elektriciteit in grote elektriciteitscentrales heeft in Nederland sterk aan belang gewonnen. Zo groeide de productie van een eerste
begin met ca. 40 GWh in 1996 uit tot bijna 1.100 GWh in 2002 (Ecofys-KEMA, 2003). Inmiddels stoken de meeste kolencentrales biomassa mee en wordt ook een gascentrale hiervoor ingezet. In totaal gaat het naar schatting nu om ongeveer 160 MWe aan centraal vermogen waar biomassa een toepassing vindt (Ecofys-KEMA, 2003). Door het convenant dat de eigenaren van kolencentrales hebben gesloten met de staat zal dit vermogen verder uitgroeien naar ruim 500 MWe
rond 2010.

Kolenconvenant
De eigenaren van de acht Nederlandse kolencentrales hebben met de Staat een convenant getekend om tijdens de Kyoto-periode hun CO2-uitstoot met 5,8 miljoen ton te verminderen. Een deel
van deze reductie vindt plaats door het gebruik van biomassa in centrales. Gezamenlijk hebben de
eigenaren van kolencentrales zich verplicht om een hoeveelheid biomassa in te zetten die correspondeert met een vermogen van 503 MWe. Dit betreft omgerekend ruim 12% van het opgestelde
kolenvermogen in Nederland. De inzet resulteert in een CO2-reductie van naar schatting 3,2 miljoen ton.
De overeengekomen resultaatverplichting is daarbij als volgt verdeeld tussen de bedrijven:
• Electrabel
73,8 MWe
• Reliant
77,2 MWe
• E.on Benelux
127,5 MWe
• EPZ
49,1 MWe
• Essent Energie Productie
147,4 MWe
• Nuon
28,0 MWe
Naast deze resultaatverplichting hebben de bedrijven een inspanningsverplichting op zich genomen om nog eens 0,6 miljoen ton CO2 te reduceren door andere maatregelen in kolencentrales,
kolenvergasser of gaseenheden. De bedrijven trachten dit te realiseren door het verder inzetten
van biomassa, het gebruik van alternatieve brandstoffen of het benutten van kolenreststoffen.

2.1

Gekozen route: mee- of bijstoken

Centrales zetten op dit moment biomassa in hoofdzaak in via de meestookroute. Deze route biedt
voordelen voor de bedrijven omdat er relatief weinig investeringen nodig zijn en daarmee beperkte kapitaalsrisico’s. Informatie van marktpartijen geeft aan dat zij voor de uitvoering van het Kolenconvenant zich de komende tijd nog zullen blijven richten op het meestoken van biomassa.
Het beschikbare technische potentieel voor deze route is nog niet ten volle benut. Op de langere
termijn kan het echter noodzakelijk zijn om naast het meestoken ook bijstookinstallaties in gebruik te nemen voor de uitvoering van het Kolenconvenant. Vanwege de hogere investeringskosten die met deze route gepaard gaan kan dit op termijn leiden tot een hogere kostprijs voor de inzet van biomassa. De uiteindelijke prijs zal afhangen van de brandstofprijs op dat moment en de
gekozen brandstofsoort. Zo maken bijstooktechnologieën het mogelijk om gemengde afvalstromen (zoals RDF, een afgescheiden homogene hoogcalorische (meng)stroom uit afval) in te zetten
die bij een negatieve prijs compensatie voor de hogere investeringslasten kunnen bieden. Op langere termijn is het echter mogelijk dat voor bijstoken andere, duurdere brandstoffen nodig zijn
om doelen te halen of vanwege beperkingen in het aanbod. Bijstoken zou dan vanuit de van toepassing zijnde MEP-vergoeding wellicht onvoldoende stimulans ondervinden. Mocht die situatie
zich voor gaan doen, dan is een heroverweging van de indeling van biomassaopties raadzaam.
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De huidige inzet van biomassa in centrales bestaat vrijwel geheel uit ‘zuivere’ biomassa. Uit onderzoek van Novem-KEMA (2003) blijkt de markt uiteen te vallen in twee groepen: een deel van
de markt richt zich op ‘zo schoon mogelijk’, terwijl een ander deel zich richt op de laagst mogelijke brandstofprijs binnen de technische mogelijkheden. De verschillende strategieën hangen
mede samen met de technische risicobeheersing van de installatie, financiële randvoorwaarden en
marketing van duurzame elektriciteit.
De kostprijs van het meestoken van biomassa kan in de praktijk nogal uiteenlopen afhankelijk
van het soort biomassa dat men gebruikt. Die variatie ontstaat enerzijds door de prijs van de
brandstof en anderzijds door de meerkosten die centrales maken voor onder andere onderhoud en
bediening, afzetten van reststoffen, hogere niet-beschikbaarheid en verlies aan productiecapaciteit
door een lagere stookwaarde. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de brandstofprijs voor enkele biomassastromen en de bedrijfsvoeringskosten volgens informatie van marktpartijen. De cijfers geven als tendens aan dat indien centrales een goedkopere brandstof gebruiken dit voordeel wordt
beperkt door hogere additionele kosten, zoals meerkosten voor reststoffen, lagere beschikbaarheid
en grotere installatierisico’s. Ter vergelijking is als referentie de kostenopbouw gegeven zoals
gehanteerd door ECN-KEMA in 2002. Bij de referentie case van ECN ging het om een gemiddelde van een brede range bepaald door verschillende technische concepten.

Vetten

Diermeel

Mix laagwaardig
en diermeel

Mix hoogwaardig en diermeel

Hout

Mix laagwaardig
zonder diermeel

Bio-olie

Investering
Stookwaarde
Prijs brandstof

Referentie ECNKEMA

Tabel 2.1 Opbouw van de prijscomponenten voor het meestoken van biomassa in centrales voor
drie brandstofmixen en vier specifieke brandstofstromen*

220
10,0
4,0

61
39,7
1,5

310
10,8
- 2,8

186
15,2
- 0,2

117
14,8
4,3

117
14,8
6,5

251
9,7
0,0

100
36,7
12,0

€/kWth
MJ/kg
€/GJ

Prijs brandstof
3,84
1,38 - 2,55 - 0,15
4,01
6,10
0,00 10,69 ct/kWh
**
Operationele kosten
0,25
0,51
1,07
1,05
0,28
0,28
1,91
0,34 ct/kWh
Additionele kosten***
0,95
0,79
3,66
2,99
0,98
0,96
5,89
0,64 ct/kWh
Besparing kolen
- 1,49 - 1,51 - 1,49 - 1,50 - 1,49 - 1,49 - 1,49 - 1,53 ct/kWh
*
Bron: opgaven kosten marktpartijen (Novem-KEMA, 2003)
**
Operationele kosten betreffen de reguliere kosten voor onderhoud en beheer van de installatie
***
De additionele kosten betreffen de meerkosten voor het afvoeren van reststoffen, kosten samenhangend met onbalans en niet-beschikbaarheid, kosten voor gederfd vermogen, en kosten voor extra vervuiling, verslakking en corrosie.
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3.

TRENDS IN PRIJSBEPALENDE FACTOREN

Voor de prijs en onrendabele top van biomassaopties in de toekomst spelen trends op drie fronten
een rol:
• investeringskosten
• opwekrendement
• brandstofprijs.
Hierna volgt een korte schets van elk van deze trends.

3.1

Investeringskosten

De benodigde investeringen voor centrales die biomassa meestoken zijn relatief gering en dragen
slechts in beperkte mate bij aan de onrendabele top van dit soort projecten (zeker in vergelijking
met andere duurzame energieopties). Dit beeld wordt bevestigd door de cijfers die elektriciteitsproducenten hebben verstrekt in het kader van het onderzoek door Novem en KEMA naar differentiatie van biomassa. Omdat de investeringen bestaan uit standaardoplossingen waarvan de
componenten volledig uitontwikkeld zijn is de verwachting dat er op de lange termijn geen prijsdaling is te verwachten.
Voor bijstoken geldt dat deze juist wel kapitaalintensief zijn. Een daling van investeringskosten
kan daarom hier wel een significant effect hebben. Toch zien wij ook voor deze optie de komende
jaren relatief weinig beweging in de investeringskosten om de volgende redenen:
• De technologie wordt gezien als relatief risicovol, waardoor fabrikanten geneigd zullen zijn
om tegenvallers uit proefprojecten te verwerken als opslag in de prijs.
• Voor verwerking van hout is de technologie uitontwikkeld (als het gaat om verbranding) en is
een prijsdaling niet te verwachten.
• Het implementatietempo ligt relatief laag en gaat in kleine aantallen waardoor schaalvoordelen slechts langzaam tot uitdrukking komen.
• Verbetering van het opwekrendement is mogelijk in de toekomst, maar heeft wel zijn prijs en
zal eventuele prijsdalingen beperken.

3.2

Opwekrendement

Voor het meestoken van biomassa wordt het opwekrendement bepaald door de kolencentrale
waar dit plaats vindt. Hier zal naar verwachting weinig tot geen verbetering in optreden omdat
deze eenheden wat betreft hun efficiencyprestatie veelal tot de wereldtop behoren.
Voor bijstooktechnologieën is verbetering van het rendement mogelijk op termijn1. Het tempo
waarin dit zich zal voltrekken is echter lastig aan te geven en zal mede samenhangen met het implementatietempo in de markt (niet alleen in Nederland maar ook elders in Europa). Daarnaast
hangt rendementsverbetering samen met de uiteindelijke investeringskosten. In deze verwachting
houden we voorzichtigheidshalve geen rekening met een rendementsverbetering voor bijstoken.
Dit is ingegeven door de stand der techniek2 en implementatiesnelheid.
1
2

Naast verbetering van het procesrendement zelf vormt warmtekracht een optie om het totale rendement te verhogen. De
MEP houdt slechts in beperkte zin rekening met de levering van warmte.
Ter vergelijking: het opwekrendement van ‘conventionele’ elektriciteitscentrales in Nederland is gestegen van ca. 32% in
1965 naar ca. 42,5% voor het huidige park. Dit komt overeen met een gemiddelde verbetering van pakweg 2¾% per 10 jaar.
Voor inzet van biomassa lijkt dit tempo ambitieus omdat vergassings- en kleinschalige installaties nu nog kinderziektes
kennen die eerst verholpen zullen worden. Het lijkt daarom aannemelijk dat installaties eerst zekerder in hun bedrijfsvoering zullen worden voordat er nieuwe installaties met een beter rendement op de markt komen.
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3.3

Brandstofprijs

Op dit moment geldt voor grootschalige toepassing van biomassa, zoals in centrales, een tijdelijke
MEP-regeling. Deze vergoeding bedraagt 4,8 ct/kWh voor de komende drie jaar (behalve voor
diermeel dat is uitgesloten van MEP). Voor de toepassing van biomassa in deze centrales geldt
dat de prijs van biomassa in hoofdzaak de onrendabele top van opwekking bepaalt. De vraag is
dan ook hoe de prijsontwikkeling van biomassa op de langere termijn zal zijn. Deze prijsontwikkeling zal de belangrijkste determinant zijn van het MEP-tarief voor de komende jaren.
De prijs van biomassa is niet alleen de factor die het meest doorslaggevend is voor de kostprijs
van meestoken, maar bovendien ook het meest onzeker. Dit vormde voor EZ de reden om het
MEP-tarief voorlopig nog niet vast te stellen voor tien maar voor 3 jaar. Uit dit oogpunt is er
daarom een belang om naar de lange-termijn ontwikkeling te kijken voor de prijs van biomassa
hoewel deze lastig zijn in te schatten. Invloeden die een rol spelen bij de prijsontwikkeling zijn in
te delen in marktverstorende elementen op de kortere of langere termijn en zaken die de fundamenten van de markt betreffen (vraag en aanbod).
Elementen die marktverstorend kunnen werken zijn onder andere:
• de marktmacht die brandstofleveranciers hebben ten opzichte van hun afnemers,
• de mate van integratie over de gehele waardeketen van activiteiten door marktpartijen,
• verschillen in financiële ondersteuning binnen Europa voor biomassa,
• tekortschietende transparantie van de brandstoffenmarkt.
Tussen deze factoren is een zekere samenhang die er toe kan leiden dat prijzen voor biomassa
(lokaal) hoger kunnen liggen waarbij het uiteenlopen van subsidies in Europa de voornaamste
drijvende kracht is (zie tekstbox op pag. 12). Tekortschietende transparantie en marktmacht van
leveranciers dragen er toe bij dat prijsverschillen meer tot uiting kunnen komen. Waarschijnlijk
spelen deze effecten op de korte termijn een grotere rol dan voor de lange termijn. Zo lijkt het
waarschijnlijk dat bij een groeiende markt de prijstransparantie zal toenemen en dat afnemers
zich sterker gaan opstellen. Bovendien is het niet uitgesloten dat er een harmonisatie in tarieven
volgt.
In het verdere vervolg richten wij ons dan ook op de fundamenten van de markt:
• ontwikkeling van de vraag naar biomassa in Nederland en Europa,
• afstemming van beschikbaarheid van brandstoffen op de vraag,
• prijsdaling door efficiëntere winning of productie van biomassabrandstoffen.
De blik is hierbij gericht op de prijsverwachting op langere termijn onder invloed van vraag en
aanbod.
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4.

ONTWIKKELING BIOMASSAPRIJS OP LANGE-TERMIJN

4.1

Ontwikkeling vraag

Voor de langere termijn - rond 2010 - is het aannemelijk dat de vraag naar biomassa beduidend
hoger ligt dan op dit moment. Die stijging is niet alleen in Nederland te verwachten, maar ook in
andere Europese landen. Deze verwachte toename in vraag vindt zijn oorsprong in de volgende
drijfveren die marktpartijen aanzetten tot het gebruik van biomassa:
• in Europa
De streefwaarden uit de Europese richtlijn voor duurzame elektriciteit.
Het doel voor biobrandstoffen uit de Europese richtlijn voor alternatieve
transportbrandstoffen, waaronder biofuels.
Nationaal stimuleringsbeleid voor duurzame energie.
Het realiseren van Kyoto-doelstellingen voor CO2.
De introductie van CO2-emissiehandel.
• in Nederland
Het duurzame energiebeleid (incl. vergoedingen als MEP en REB).
Afspraken met elektriciteitsproducenten in het Kolenconvenant.
Er is dus een reeks van drijfveren die voortvloeien uit overheidsbeleid op nationale of Europese
schaal die marktpartijen steeds meer in de richting van biomassa brengt. Hierbij geldt de kanttekening dat niet alle beleidsinitiatieven even hard en eenduidig ingrijpen op de vraag naar biomassa3. Tegelijkertijd lijkt er nu, zeker in Europees perspectief, een beleidspakket te ontstaan dat het
hele energieveld dekt waarbij verschillende drijfveren aangrijpen op de drie hoofdmarktsegmenten: elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen. Deze samenhang ondersteunt de verwachting
dat biomassa een prominenter plaats gaat innemen in de Europese energievoorziening.
De groei in vraag naar biomassa als gevolg van nationaal of Europees beleid laat zich op dit moment redelijk in kaart brengen voor de periode tot en met 2010. Wat redelijke verwachtingen zijn
voor de periode daarna is op dit moment niet goed te schetsen. Hogere ambities lijken aannemelijk wanneer het klimaat- en duurzame energiebeleid verder wordt uitgebouwd. De vraag is alleen
tot welke nieuwe doelstellingen dit zal leiden. Dit schept onzekerheden voor de ontwikkeling van
prijs, vraag en aanbod van biomassa na 2010.
Tabel 4.1 Indicatie van de groeiende vraag naar biomassa in de EU en Nederland tot 2010
Europa (EU-15)
Nu

1

Nederland
2

3

2010

Productie
Elektriciteit
Warmte
Transport
Totaal

1
2
3
4

3

450 PJ
1820 PJ
20 PJ
2290 PJ

2750 PJ
3350 PJ
600 PJ
6700 PJ

1435 GWh
7 PJth
-

Nu
Vraag biomassa
14 PJ
8 PJ
22 PJ

20104
Productie Vraag biomassa
4250 GWh
7 PJth

44 PJ
8 PJ
23 PJ
75 PJ

Data Eurostat
Op basis van EU-Witboek. Voor transport op basis van concept-richtlijn biofuels (5,75% in 2010)
Afgeleid uit data Novem-CBS voor 2002, exclusief afvalverbranding
Voor elektriciteit: verwachting op basis van afspraken Kolenconvenant, huidige productie en 100 MW nieuw decentraal biomassavermogen. Voor transport: vertaling van EU-doelstelling (5,75%) als indicatie.

Bijvoorbeeld omdat concrete doelen ontbreken of omdat instrumenten ‘generiek’ geformuleerd zijn.
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4.2

Ontwikkelingen aanbod

Om aan de groeiende vraag tegemoet te komen zal het aanbod uit grofweg vier hoofdbronnen
komen:
• afvalstromen die geen alternatieve bestemming hebben of alleen tegen hoge kosten geschikt
zijn voor hergebruik,
• afvalstromen die reeds worden hergebruikt of hiervoor op eenvoudige wijze geschikt zijn om
te gebruiken,
• (extra) oogst van hout uit bossen voor energietoepassingen,
• speciale teelt van gewassen voor energietoepassingen.
Deze rangschikking weerspiegelt tevens de prijs waarvoor deze stromen beschikbaar zijn: van
goedkoop (of zelfs negatief) tot relatief duur. Vanuit louter economisch perspectief zou dit dan
ook de toepassingsvolgorde in de tijd weergeven.
Voor afvalstromen speelt in de praktijk echter een reeks van factoren mee die het toepasbare potentieel afvalstromen voor energiegebruik inperken. Daarbij gaat het onder andere om regels uit
het afvalbeleid, emissievoorschriften, logistiek en versnippering van het aanbod, technologische
risico’s voor de installatie door chemische samenstelling of te lage stookwaarde. Behalve deze
praktische limitering van het aanbod van afvalstromen heeft een deel van dat aanbod ook te maken met concurrentie van andere verwerkingsroutes. Zo heeft bijvoorbeeld afvalhout van goede
kwaliteit een bestemming in de spaanplaatindustrie4. Daarnaast leidt sturing uit het afvalbeleid er
toe dat stromen die hergebruikt worden niet zonder meer voor andere doeleinden ingezet kunnen
worden (bijv. door de geformuleerde minimumstandaarden in het Landelijk Afvalbeheersplan
(Ministerie van VROM, 2003). Deze overwegingen leiden er toe dat afvalstromen slechts een
deel van de vraag naar biomassa in de toekomst dekken.
Dit beeld wordt bevestigd door het aanbod van afvalstromen dat volgens de Marsroute-studie
(Novem, 2000) beschikbaar kan komen voor energietoepassing rond 2010. Dit aanbod is ontoereikend om de vraag naar biomassa voor uitvoering van het Kolenconvenant en andere voorgenomen initiatieven te dekken. De balans tussen vraag en aanbod voor 2010 geeft aan dat het tekort aan biomassa ca. 19 PJ kan bedragen. Inschattingen die EnergieNed heeft gemaakt bij de
voorbereiding van het Kolenconvenant geven hetzelfde aan: gedurende de looptijd ontstaat een
tekort aan Nederlandse biomassa. Dit tekort werd geraamd op 14 PJ en import zou nodig zijn om
het Kolenconvenant te kunnen realiseren (EnergieNed, 2000). Ook een recente internationale inventarisatie over situatie van bio-energie in Europa geeft aan dat andere stromen dan afval nodig
zijn voor toekomstige groei, maar geeft geen harde kwantitatieve schatting (EUBIONET, 2003a).
Dit wordt bevestigd door het aanbodcijfer van afval in Europa5 (zie Tabel 4.3) dat veel lager ligt
dan de vraag die voortvloeit uit EU-doelstellingen.

4
5

10

Wanneer deze verwerkingsroute te maken zou krijgen met een teruglopend aanbod door concurrentie met energietoepassingen, dan is te verwachten dat hier een prijsreactie volgt om aanbod zeker te stellen.
Ook de toetreding van nieuwe lidstaten verandert dit beeld niet. Cijfers van Eurostat geven aan dat er in de kandidaat-lidstaten ca. 65 miljoen ton afval op jaarbasis wordt geproduceerd (naar schatting 650 PJ)
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Tabel 4.2 Balans verwachte vraag en aanbod van biomassa en afval in Nederland (2010)
Potentieel *

Situatie 2002 **
Inzet
Productie
biomassa

Verwachting 2010 ***
Inzet
Productie
biomassa

Balans 2010

Beschikbaar biomassa

25 PJ

1250 GWh

13 PJ

4250 GWh

44 PJ

19 PJ tekort

Waarvan negatieve waarde
Waarvan positieve waarde

13 PJ
12 PJ

875 GWh
375 GWh

9 PJ
4 PJ

1250 GWh
3000 GWh

13 PJ
31 PJ

19 PJ tekort

Beschikbaar afval

82 PJ

1950 GWh

60 PJ

3350 GWh

75 PJ

7 PJ over

*
**
***

Het potentiaal is gebaseerd op ramingen van de Marsroute-studie (Novem, 2000)
Productiecijfers 2002 volgens telling Novem-CBS. Inzet van biomassa volgens inventarisatie en raming Ecofys/KEMA (2003).
De productie in 2010 is voor biomassa gebaseerd op de realisatie van het Kolenconvenant en 100 MW
nieuwe decentrale toepassingen. Voor AVI’s is gerekend op 1,5 miljoen ton extra verwerkingscapaciteit.

Tabel 4.3 Beschikbaar aanbod van afval en biomassa in Europa
Type
4520 PJ
Biomassa
Forest residues
767 PJ
480 PJ
Solid industrial byproducts*
Industrial black liquors
336 PJ
Domestic firewood
603 PJ
Wood wastes
580 PJ
Refined wood fuels
28 PJ
**
1709 PJ
Other biomass
Totaal
4520 PJ
Huishoudelijk en bedrijfsafval
210 mln ton ≈ 2100 PJ***
waarvan nu gestort
160 mln ton = 1600 PJ
waarvan nu verbrand
27 mln ton = 270 PJ
Totaal afval + biomassa

*

**
***

4.3

deels benut
vrijwel benut
vrijwel benut

Bron: AFBNet, 2001
Bron: Eurostat

6.600 PJ

Met name stromen uit de voedingsindustrie.
Onder andere reststromen uit de landbouw en energieteelt.
Totaal van meest recente waarnemingen per lidstaat volgens Eurostat over de periode 1995-2000. De
omrekening in energie-input op basis van 10 MJ/kg.

Toekomstige prijsstelling

De analyse van vraag en aanbod voor Nederland maakt duidelijk dat op de lange termijn er onvoldoende biomassa uit afvalstromen aanwezig is om de verwachte vraag te dekken. Ook op Europese schaal lijkt het aannemelijk dat op die termijn de vraag naar biomassa het aanbod van
goedkope biomassa uit afval overtreft. De vraag is dan welke optie die voldoende beschikbaarheid levert voor de lange termijn naar voren zal komen als de marginale optie op Europese schaal.
Vanuit de Marsroutestudie (Novem, 2000) komt daarbij de volgende rangvolgorde van stromen
naar voren (oplopend in prijs):
• Natte stromen uit de landbouwsector
• Afvalhout (bouw en sloopafval)
• Reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en landbouwsector
• Hout uit bossen en landschap.
Deze rangschikking van stromen op prijs is vrij universeel voor Europa (zie Haas en Kranzl,
2002; Bundesinitiave Bio-Energie, 2002). Voor de langere termijn zal de oogst van hout uit bosECN-C--03-074/C
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sen6 voor energietoepassingen zal daarom naar verwachting gaan fungeren als de marginale optie
prijsvorming in Nederland en Europa7.
Wat betreft het aanbod kunnen we constateren dat het meeste aanbod zich concentreert in een beperkt aantal lidstaten van de EU en nieuwe toetreders (zoals de Scandinavische regio, Baltische
staten, Polen). Daarentegen strekt de vraag zich uit over de gehele EU. De verwachting is daarmee gerechtvaardigd dat er op termijn een Europese evenwichtsprijs zal ontstaan waarbij het aanbod vanuit de grootste producerende landen maatgevend zal zijn. Voor de prijs aan de poort van
energiecentrales in Nederland zal deze internationale evenwichtsprijs daarmee de basis vormen.
De prijs die een Nederlandse gebruiker waarneemt zal verder aangevuld zijn met transport-, opslag- en handlingskosten.

Wisselwerking tussen biomassaprijs en subsidiebeleid
Zowel Nederland als andere Europese landen voeren een financieel ondersteuningsbeleid van
energie uit biomassa. Door uiteenlopend steunbeleid kunnen er verschillen ontstaan in de prijs
van biomassa tussen de verschillende landen.
Voor Nederland kan dit betekenen dat de prijs van biomassa zich aanpast als deze onder het Europese niveau ligt. Men kan dan namelijk verwachten dat aanbieders van biomassa hun markt
buiten Nederland zoeken tenzij de prijs hier stijgt. Een geheel ander beeld ontstaat er als in Nederland hogere biomassaprijzen mogelijk zijn dan in het buitenland door ons subsidiebeleid. Onder deze condities is het aannemelijk dat ons land biomassa aantrekt uit het buitenland vanwege
de hogere prijzen.
Een wisselwerking tussen biomassaprijzen en subsidiebeleid is dus te verwachten in Europa als
tarieven variëren van land tot land. In een internationale prijsvergelijking van biomassaprijzen is
het echter moeilijk om de omvang van dit effect eenduidig te kwantificeren.

4.4

Kostencurve biomassa lange-termijn

Curves die de prijs van biomassa weergeven als functie van het potentieel vormen een hulpmiddel
om zicht te krijgen in de prijs van biomassa op lange termijn. Met de informatie uit de Marsroutestudie (Novem, 2000) is het mogelijk om zo’n curve samen te stellen voor het Nederlandse potentieel (zie Figuur 4.1). Volgens de prijscijfers uit de Marsroute-studie zou een deel van dit aanbod
voor een relatief lage brandstofprijs te verkrijgen zijn: ongeveer 30 PJ zou beschikbaar zijn voor
minder dan 1,5 €/GJ. Zulke brandstofprijzen sporen ten dele met de prijzen die marktpartijen
hebben opgegeven (zie Hoofdstuk 2), maar vermoedelijk ligt de prijs hoger dan uit de Marsroutestudie blijkt voor deze goedkopere stromen. Daarnaast speelt nog een rol dat centrales bij goedkopere stromen te maken hebben met hogere additionele kosten, waardoor het prijsvoordeel van
de goedkopere biomassa (deels) verloren gaat.
De kostencurve maakt verder duidelijk dat het binnenlands potentieel tekortschiet om te voldoen
aan de verwachte vraag naar biomassa rond 2010. Er is dan ander (buitenlands) aanbod nodig om
de vraag te beantwoorden. Dit buitenlandse aanbod zal daarmee vermoedelijk prijsbepalend worden voor Nederland. Prijzen voor houtsnippers uit een aantal EU-landen, zoals Finland, Zweden
en Oostenrijk, geven aan dat deze rond de 3,0 à 3,5 €/GJ liggen (zie Figuur 4.2 en Figuur 4.3).
6

7

12

In dit rapport hanteren we omwille van de eenvoud steeds de term ‘hout uit bossen’. Zoals leveranciers van biomassa hebben aangegeven kan ook het landschap een belangrijke bron van hout voor energietoepassingen vormen. In
Nederland loopt een aantal voorbeeldprojecten om deze bron van biomassa kosteneffectief te ontsluiten.
Bij een zeer hoge vraag kan het potentieel van hout uit bossen niet genoeg zijn om de vraag te beantwoorden. De
eerst volgende optie die dan in beeld komt betreft energieteelt. Deze optie kent echter beduidend hogere kosten.
Wanneer deze optie op Europese schaal aangesproken moet worden om te voldoen aan de vraag naar biomassa dan
kan de markt in een ander vaarwater terechtkomen. Binnen de zichttermijn is het niet waarschijnlijk dat energieteelt
gaat fungeren als marginale optie en de markt gaat richten. Na 2010 kan deze optie mogelijk wel in beeld komen.
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Een soortgelijke internationale inventarisatie geeft een zelfde beeld te zien voor de prijs van houtsnippers in Duitsland, Zweden en Finland: deze ligt tussen 3,0 en 3,7 €/GJ (Alankagas et al.,
2002). De inventarisatie geeft wat hogere prijzen in Frankrijk en Denemarken (4, resp. 4,5 €/GJ);
dit hangt samen met de levering aan kleinschalige gebruikers. De prijs voor houtpellets8 ligt internationaal iets hoger dan voor houtsnippers vanwege de benodigde extra bewerkingstappen van
deze brandstof: 4,5 à 5,0 €/GJ (EUBIONET, 2003b).
Een onderzoek naar markt- en prijsontwikkelingen voor bio-energie van Duitse marktpartijen
hanteert als reële prijsverwachting voor de komende 15 jaar een gemiddelde brandstofprijs van
2,2 €/GJ voor een mix van hout uit bossen en onbehandeld afvalhout van goede kwaliteit (Bundesinitiative Bio-Energie, 2002). Voor een mix van mindere kwaliteit heeft men zelfs een lagere
verwachting: 0,9 €/GJ. Bij deze verwachtingen wordt overigens wel de kanttekening geplaatst dat
deze met toenemende onzekerheid omgeven zijn voor de toekomst.
Recent Zweeds onderzoek geeft aan dat er op de middellange termijn het potentieel van hout in
Zweden voor energietoepassingen 450 PJ bedraagt. Het grootste gedeelte van dit potentieel zou
beschikbaar kunnen komen voor 3,5 €/GJ (Lönner et al, 1998). De verkenning gaat bij de inschatting van het potentieel uit van het handhaven van ecologische randvoorwaarden. De toekomstige
prijs is ingeschat op het gebruik van best beschikbare technieken van dit moment met inachtneming van prijsbeïnvloedende factoren als terreingesteldheid, bosdichtheid en transportafstanden.
Het heersende prijsniveau in Zweden is voor Sydkraft echter aanleiding geweest om een eigen
importkanaal van hout te openen vanuit de Baltische staten9. De bedrijfsstrategie is om daarbij
rechtstreeks in te kopen bij de biomassaproducent zonder inschakeling van tussenhandelaren
(Hammer, 2002). De prijs in Letland ligt volgens Alankagas et al. (2002) op een niveau van 1,6
€/GJ voor houtsnippers10, 0,8 €/GJ voor schors en zaagsel en 3,3 €/GJ voor houtpellets. Voor de
lange termijn kan dit betekenen dat er buiten de huidige EU-lidstaten mogelijk nog een behoorlijk
potentieel aan goedkopere bronnen beschikbaar is.
In Nederland bedraagt de prijs van hout uit bossen ongeveer 5,50 €/GJ11. De internationale vergelijking geeft aan dat het prijsniveau elders in Europa lager ligt dan de prijs voor hout uit Nederlandse bossen of landschap.

8

9
10
11

De productie van houtpellets in de EU bedraagt 1.5 – 2.0 miljoen ton per jaar. Zweden produceert hiervan 0,8 miljoen ton (EUBIONET, 2003b). De gemiddelde marktprijs voor houtpellets in Zweden bedraagt 4,7 €/GJ (STEM,
2003b).
“The main reason for biofuel import is the lack of ‘cheap’ resources”. (Hammer, 2002).
Deze waargenomen prijs stemt overeen met het prijsniveau dat KEMA/BTG (1996) rapporteren in hun studie over
de import van hout uit Estland.
Deze prijs voor Nederland is gebaseerd op schriftelijke informatie van marktpartijen en van Biomassa Stroomlijn
(Houtapart, nr. 5, juli 2003).
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Figuur 4.1 Prijs-potentieel curve voor het Nederlandse aanbod van biomassa en mengstromen
volgens de Marsroutestudie
De stippellijn in Figuur 4.1 geeft een prognose van de verwachte inzet die kolencentrales hebben
verstrekt aan het Ministerie van VROM bij de voorbereiding van het Kolenconvenant (hier gekoppeld aan Marsroute-prijzen) (Ministerie van VROM, 2002). De balken onder de grafiek geven
aan welk deel van het potentieel reeds is benut

Figuur 4.2 Prijs-potentieel curve voor het aanbod van hout voor kleinschalige
energietoepassingen in Oostenrijk12

12

14

Bron: Haas en Kranzl, 2002.
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Figuur 4.3 Prijs van houtsnippers voor energietoepassingen in een aantal Europese landen13 (de
witte lijn geeft het gemiddelde weer).
Tabel 4.4 Prijzen voor hout uit bossen en houtverwerkende industrie in Finland, Zweden en
Nederland
Brandstofprijs [€/GJ] bron*

Plaats van toepassing/herkomst

type biomassa

Industriële reststromen Finland

- schors
- zaagsel
- houtsnippers
- geschoonde stammen
- hele bomen
- kleine bomen
- kapresten
- houtsnippers

1,8
1,7
2,0
3,8
2,9
3,0
2,1
2,5

[1]

- schors
- zaagsel
- houtsnippers
- schors en houtresten
- schors en houtresten

1,8
1,7
2,0
3,1
2,6

[1]

[2]
[2]

5,5
4,0-5,0

[3]
[4]

Producten uit bosbouw Finland

Prijs bij warmtecentrale in Finland

Prijs bij warmtecentrale in Zweden
Prijs bij industrie in Zweden
Hout uit landschap in Nederland

- houtsnippers (incl. opslag)
- houtchunks (incl. opslag + transport)

[1]

*

Bronnen:
[1] Use and price of forest chips in Finland in 1999, VTT Energy, Finland, 2000
[2] STEM, Zweden, 2000
[3] Houtapart, Biomassa Stroomlijn, 2003
[4] Vertrouwelijke informatie Nederlandse marktpartij, 2003.

13

Bron: Fuel prices in Europe 2002-2003. European Bioenergy Networks, Finland.
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4.5

Prijsdynamiek in de tijd

Tot slot is voor de toekomstige prijsontwikkeling van belang welke prijsbeweging te verwachten
is in de internationale houtmarkt voor energie. Dit vraagstuk is lastig met zekerheid te beantwoorden. Twee effecten spelen een rol: allereerst het mogelijke effect van prijsdalingen door toegenomen efficiëntie en als tweede structurele verschuivingen in het aanbod en daarmee prijs van
hout onder invloed van de vraag.
Het prijsverloop in Zweden, Finland en Oostenrijk maakt duidelijk dat de prijs van hout voor
energietoepassingen de afgelopen 10 jaar is gedaald. Zo daalde de prijs in Oostenrijk met 15%
tussen 1990 en 2000 (Haas en Kranzl, 2002), terwijl in Finland de prijs zelfs met ruim 30% gedaald is tussen 1990 en 2002 (VTT, 2003). Ook Zweedse prijzen vertoonden een licht dalende
trend: 10% vanaf 1993 (STEM, 2003a). De dalende prijzen zijn toe te schrijven aan verdergaande
optimalisering, efficiency-verbetering en toenemende schaalgrootte. In de Finse markt lijkt de dalende trend echter tot halt gebracht te zijn en namen in het laatste jaar de prijzen weer iets toe (zie
Figuur 4.4). Een soortgelijke beweging trad op in Zweden gedurende de afgelopen vijf kwartalen
(STEM, 2003b). Deze trend geeft aan dat mogelijk de grootste efficiencyverbeteringen in de productie achter de rug zijn en dat prijsfluctuaties nu in het stadium zijn gekomen van wisselingen in
vraag en aanbod.
Wat betreft structurele prijstrends op de langere termijn schiet de huidige informatie tekort om
deze met zekerheid te beantwoorden. De beschikbare Zweedse lange-termijnverwachting geeft
aan dat de toekomstige prijs vrij robuust is en op hetzelfde niveau blijft. Hier tegenover is het
beeld te plaatsen van enige prijsdaling door een verschuiving naar goedkoper aanbod uit de Baltische Staten, Centraal- en Oost-Europa.

Figuur 4.4 Prijsontwikkeling van houtsnippers voor energietoepassingen Finland14

14

16

Bron: Electrowatt-Econo, in: VTT, 2003.
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4.6

Prijsverwachting

Voor het benodigde biomassapotentieel leidt deze verkenning tot de volgende verwachting voor
2010:
• Ongeveer driekwart van de vraag is het benodigde potentieel beschikbaar voor een prijs van
minder dan 1,5 €/GJ op grond van cijfers uit de Marsroutestudie (Novem, 2000). Hierbij geldt
wel de kanttekening dat deze toepassingen voor een deel te maken hebben met hogere additionele kosten bij de inzet in centrales (zie Tabel 2.1).
• Voor het resterende kwart van de vraag is duurder aanbod noodzakelijk waarbij de prijs van
hout uit bossen als referentie fungeert. Deze stromen zijn beschikbaar voor prijzen die liggen
tussen 3,0 en 3,5 €/GJ. Dit niveau is vrij robuust voor wisselingen in vraag en aanbod, hoewel
mogelijk nog enige prijsdaling zou kunnen optreden door toestroom van goedkoper aanbod
uit Centraal en Oost-Europa. De prijs die een Nederlandse gebruiker waarneemt zal verder
aangevuld zijn met transport-, opslag- en handlingskosten. Een studie in opdracht van productiebedrijven EZH en EPZ15 voor de import van biomassa geeft in totaal 1,3 - 2,4 €/GJ als
kosten voor transport en overslag (KEMA/BTG, 1996). Een recentere inschatting geeft 1,0 1,4 €/GJ voor laden, zeetransport en overslag (Lako en van Rooijen, 1998).
Kwaliteit van het cijfermateriaal over prijzen
De zekerheid over het werkelijke prijsniveau van biomassa hangt mede samen met de kwaliteit
van het beschikbare cijfermateriaal. Voor Nederland heeft Novem gedurende een reeks van jaren
onderzoek uitgevoerd om zicht te krijgen op beschikbaarheid en prijzen. De meest omvangrijke
en uitgebreide studie op dit gebied betreft de Marsroute-studie (Novem, 2000). De prijsniveaus in
deze studie zijn echter met de nodige onzekerheid omgeven. Daarbij dient men in het oog te houden dat de studie een verkennend doel had en geen benchmark of prijsmonitor is. De prijzen zijn
vaak ‘productiekosten’ in plaats van marktprijzen; een onderschatting is dus zeker mogelijk.
Ook de internationale prijsvergelijking kent onzekerheden. Sommige landen (Duitsland, Ierland,
Spanje) laten een relatief lage prijs zien in deze vergelijking. Het is de vraag of dit een representatief beeld is van de situatie of een vertekening door een beperkt aantal waarnemingen. Meer zekerheid is er over het gemiddelde prijsniveau in Zweden en Finland waar systematisch onderzoek
en rapportage plaatsvindt vanwege het significante aandeel in de energievoorziening16 (in beide
landen tezamen ca. 300 PJ).

4.7

Zekerheid zichttermijn

De groei in vraag naar biomassa als gevolg van nationaal of Europees beleid laat zich op dit moment redelijk in kaart brengen voor de periode tot en met 2010. Ook is er zicht op het aanbod van
biomassa op deze termijn en de prijs van biomassa zonder korte-termijn effecten van marktverstoringen. Wat redelijke verwachtingen zijn voor de periode daarna is op dit moment niet goed te
schetsen. Hogere ambities lijken aannemelijk wanneer het klimaat- en duurzame energiebeleid
verder wordt uitgebouwd. De vraag is alleen tot welke nieuwe doelstellingen dit zal leiden. Dit
schept onzekerheden voor de ontwikkeling van prijs, vraag en aanbod van biomassa na 2010.

15
16

Nu: E.on Benelux en Essent Energie Productie.
In Zweden voert het Zweedse Nationale Energie Agentschap (STEM) deze inventarisatie uit. In Finland loopt dit
via het Finse Houtenergie Technologie Programma, gecoördineerd door VTT.
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5.

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN OMTRENT DE
PRIJSONTWIKKELING

1. Voor de langere termijn is het aannemelijk dat de vraag in Europa naar biomassa beduidend
hoger ligt dan op dit moment. Deze toenemende vraag is te verwachten vanuit alle drie van de
hoofdmarktsegmenten van onze energievoorziening: elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen.
2. Het aanbod voor deze toenemende vraag is te vinden in vier hoofdbronnen van biomassa: afval zonder mogelijkheid tot hergebruik, afvalstromen met hergebruik, oogst van hout uit bossen of energieteelt.
3. Het goedkoopste aanbod is te vinden in afvalstromen, maar praktisch gezien zal dit potentieel
beperkt zijn en onvoldoende om de toenemende vraag te dekken.
4. Hout uit bossen zal daarom een steeds dominantere rol gaan spelen in het aanbod en daarmee
de prijs bepalen. In een niet door subsidies verstoorde markt is te verwachten dat er één Europese prijs voor deze soort biomassa zal ontstaan. Deze prijs zal op zijn beurt maatgevend
worden voor alle biomassa.
5. De huidige houtprijs voor energietoepassingen in landen waar biomassa reeds op grotere
schaal toepassing vindt (zoals Scandinavië, Oostenrijk) kan een goede, eerste indicatie geven
van de hoogte van deze internationale evenwichtsprijs.
6. Voor de prijs aan de poort van energiecentrales in Nederland zal deze internationale evenwichtsprijs daarmee de basis vormen. De prijs die een Nederlandse gebruiker waarneemt zal
verder aangevuld zijn met transport-, opslag- en handlingskosten.

18
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Kleinschalige zelfstandige biomassa-installaties
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Verantwoording
Deze publicatie is door KEMA geschreven in het kader van een opdracht aan ECN en KEMA van
het Ministerie van Economische Zaken. De overall projectleiding bij deze opdracht ligt in handen
van ECN. De werkzaamheden onder dit contract zijn bij ECN opgenomen onder het raamwerkcontract ‘Beleidsanalyses Duurzame Energie 2003’, projectnummer 7.7524. Contactpersoon bij
ECN voor het bovengenoemd project is E.J.W. van Sambeek, telefoon: 0224 56 4227, E-mail:
vansambeek@ecn.nl.

Doel van deze serie
Het doel van dit rapport is om een zo objectief mogelijke basis te verschaffen voor het vaststellen
van de berekeningsaannames voor de onrendabele top berekeningen door ECN en KEMA voor de
productie van elektriciteit in kleinschalige zelfstandige biomassa-installaties. Dit in het kader van
het vaststellen van de MEP-tarieven voor elektriciteit die wordt opgewekt door de inzet van zuivere biomassa in kleinschalige zelfstandige biomassa-installaties in 2004 en 2005.
Er is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken en daarnaast zijn gegevens van commerciële partijen bestudeerd en vergeleken.
Dit rapport wordt naast andere documenten gebruikt voor een tweetal adviezen aan het Ministerie
van Economische Zaken. Het eerste advies betreft de insteek voor de langere termijn ontwikkeling van de MEP-tarieven, en in het bijzonder de berekeningsgrondslag van deze tarieven. In dit
advies worden aanbevelingen uitgewerkt over hoe in het vaststellen van de MEP-tarieven rekening kan worden gehouden verschillende lange termijn markt- en technologieontwikkelingen. Het
tweede advies betreft een advies met betrekking tot de berekeningsaannames en -methodiek voor
het berekenen van de onrendabele toppen, die aan de MEP-tarieven ten grondslag liggen. Beide
adviezen zullen aan stakeholders ter consultatie worden voorgelegd.
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1.

INLEIDING

Dit hoofdstuk gaat in op de huidige en lange-termijn ontwikkelingen die spelen rondom de kosten
van energie uit biomassa bij kleinschalige toepassingen van biomassa. Volgens de definitie van
de MEP zijn dit zelfstandige biomassacentrales met een vermogen tot 50 MWe. Deze verkenning
start met een korte beschrijving van de huidige situatie als vertrekpunt (Hoofdstuk 2). Vervolgens
komt aan bod welke trends zich voordoen in factoren die bijdragen aan de kostprijs van kleinschalige biomassa (Hoofdstuk 3). Tot slot volgen een aantal conclusies over de prijs op langere
termijn (Hoofdstuk 4).
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2.

HUIDIGE KOSTEN EN TOEPASSING

Het gebruik van biomassa als brandstof voor de productie van elektriciteit heeft in Nederland
sterk aan belang gewonnen. Deze toepassing betreft vooral het meestoken in grote centrales. Het
totaal geïnstalleerde vermogen aan kleinschalige toepassingen blijft daar sterk bij achter. Zo is de
totale capaciteit nu ongeveer 30 MWe, verspreid over een handvol installaties. De meeste installaties in deze categorie die nu operationeel zijn hebben een vermogen rond de 1 MWe; de bioenergiecentrale Cuijk vormt een uitzondering met 25 MWe. De totale jaarlijkse productie van
elektriciteit bedraagt ca. 190 miljoen kWh waarbij de centrale Cuijk de hoofdmoot voor zijn rekening neemt (Ecofys-KEMA, 2003). Alle operationele kleinschalige installaties gebruiken hout
als brandstof dat overwegend afkomstig is uit Nederlandse bossen, plantsoenen of landschap.
In de markt leeft een aantal initiatieven voor nieuwe investeringen die in een wisselend stadium
van voorbereiding zijn. Twee van deze initiatieven bevinden zich in een vergevorderd stadium en
richten zich op het gebruik van kippenmest als hoofdbrandstof op een schaal van ca. 30 MWe elk.
Daarnaast hebben enkele energiebedrijven projecten op kleinere schaal in ontwikkeling (1-5
MWe). Het oogmerk bij al deze projecten is om naast elektriciteit ook warmte te leveren.
Kenmerkend voor kleinschalige toepassingen van biomassa is de diversiteit aan technische concepten die mogelijk is en ook overwogen wordt voor nieuwe investeringen. Tabel 2.1 geeft een
overzicht van relevante kosten en kengetallen voor verschillende brandstof- en technologiecombinaties. Deze cijfers zijn ontleend aan een gelijktijdig lopend onderzoek van Novem en KEMA
naar kleinschalige toepassingen en onder andere gebaseerd op opgaven van marktpartijen. De investerings- en operationele kosten liggen in dezelfde range als de kengetallen die eerder zijn gehanteerd voor de berekening van de onrendabele top (Van Sambeek e.a., 2002).
De verschillende brandstof- en technologiecombinaties geven aan dat er een uitruil is tussen investerings- en bedrijfsvoeringskosten enerzijds en de kwaliteit en prijs van de brandstof anderzijds. Zo leidt de omschakeling van “schoon” hout naar B-hout tot een lagere brandstofprijs, maar
hier staan hogere investerings- en operationele kosten tegenover. Die hogere kosten vloeien voort
uit het strengere emissieregime dat van toepassing is op B-hout zodat aanvullende investeringen
in rookgasreiniging nodig zijn. Iets soortgelijks geldt voor de omschakeling van kippenmest op
een mix met diermeel. Hier nemen de investeringskosten toe vanwege de stringente eisen aan de
opslag van specifiek risicomateriaal. Extra investeringen voor milieumaatregelen zijn niet nodig,
maar om de emissie binnen de gestelde grenzen te houden zijn de operationele kosten wel iets
hoger door injectie van extra absorbens in de rookgasreiniging (Novem-KEMA, 2003).
Tabel 2.2 geeft een overzicht van prijzen volgens een marktverkenning van Duitse marktpartijen
(BBE, 2003) en volgens een inventarisatie voor de herziening van de Duitse terugleververgoedingen (IOW, 2003). In vergelijking met Duitsland liggen investerings- en operationele kosten in
Nederland iets hoger. De achtergrond van deze verschillen is niet geheel duidelijk. Investeringscijfers voor Oostenrijk zijn vergelijkbaar met de Duitse situatie (E-control, 2002; Otter en Ruijgrok, 2002). Ook in Finland liggen kosten lager, hoewel in de meeste gevallen het hier om eenheden gaat die uitsluitend warmte leveren (Alakangas, 1998; OPET, 2002). Een mogelijke verklaring voor de wat hogere investeringskosten in Nederland is een wat strenger regime voor emissieeisen waardoor investerings- en bedrijfsvoeringskosten hoger uitpakken dan in het buitenland.
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1,5
4600
7500
15
30
8,6
4,7

1,5
7265
7500
14
31,5
15
0,1

453

477

Houtverbranding
B-hout

30
4515
7500
30
7,5
10,3
0,6
181
82

Houtverbranding
schoon hout

Houtverbranding
B-hout

30
4435
7500
30
7,5
8,5
0,6
177
80

Vergassing B-hout

Houtverbranding
schoon hout

[MWe]
[€/kWe]
[uur]
[%]
[%]
[MJ/kg]
[€/GJ]
[€/kWe]
[€/kWe]

Rooster diermeel
kippenmest

Schaalgrootte
Investering
Bedrijfstijd
Elektrisch rendement
Thermisch rendement
Stookwaarde
Prijs brandstof
Onderhoudskosten
Overige kosten

Roosterverbranding
kippenmest

Tabel 2.1 Opbouw van de prijscomponenten voor kleinschalige brandstof- en technologiecombinaties (bron: Novem-KEMA, 2003)

1,5
3335
7500
27
12
15
0,1
210
181

24,0
2790
7500
30
7,5
8,6
4,7
100
150

24,0
3010
7500
29,9
7,6
15
0,1
108
155

Tabel 2.2 Investeringskosten en operationele kosten voor kleinschalige installaties met hout als
brandstof in Duitsland
Bundesinitiative Bio-energie (2003)
Schaalgrootte
1 MWe
5 MWe
10 MWe
20 MWe
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IÖW (2003)

investeringskosten
[€/kWe]

operationele kosten
[ct/kWh]

investerings-kosten
[€/kWe]

Operationele
kosten
[ct/kWh]

2700
2350

230
200

4000
3500
2500

2,1
2,2-3,0
2,1
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3.

TRENDS IN PRIJSBEPALENDE FACTOREN

Voor de prijs en onrendabele top van biomassa-opties in de toekomst spelen trends op drie fronten een rol:
• investeringskosten
• opwekrendement
• brandstofprijs.
Hierna geven we een korte schets van elk van deze trends.

3.1

Investeringskosten

De benodigde investeringen voor kleinschalige biomassacentrales maken een relatief groot deel
uit van de kostprijs. Voor alle technologische concepten geldt dat deze kapitaalintensief zijn. Een
daling van investeringskosten kan daarom een significant effect hebben op de onrendabele top
van toekomstige projecten. Toch zien wij voor kleinschalige toepassingen de komende jaren relatief weinig beweging in de investeringskosten om de volgende redenen:
• technologieën als vergassing zijn relatief risicovol, waardoor fabrikanten geneigd zullen zijn
om tegenvallers uit proefprojecten te verwerken als opslag in de prijs,
• voor relatief bedrijfszekere technologieën als roosterverbranding is de technologie redelijk
uitontwikkeld en is een prijsdaling niet te verwachten,
• het implementatietempo ligt relatief laag en gaat in kleine aantallen waardoor schaalvoordelen slechts langzaam tot uitdrukking komen.
Verbetering van het opwekrendement is mogelijk in de toekomst, maar heeft wel zijn prijs en zal
eventuele prijsdalingen beperken.

3.2

Rendement

In vergelijking met ‘conventionele’ elektriciteitsopwekking of meestoken van biomassa ligt het
conversierendement van kleinschalige technologieën relatief laag. Dit geldt met name voor het
opwerkrendement voor elektriciteit: dit ligt in de range tussen 15 en 30%1. Een verbetering van
het rendement lijkt daarom mogelijk op termijn. Het tempo waarin dit zich zal voltrekken is echter lastig aan te geven en zal mede samenhangen met het implementatietempo in de markt (niet
alleen in Nederland maar ook elders in Europa). Daarnaast hangt rendementsverbetering samen
met de uiteindelijke investeringskosten. In deze verwachting houden we voorzichtigheidshalve
geen rekening met een rendementsverbetering voor kleinschalige toepassingen. Dit is ingegeven
door de stand der techniek en implementatiesnelheid. Voor inzet van biomassa lijkt verbetering
van het rendement ambitieus omdat vergassings- en kleinschalige installaties nu nog kinderziektes kennen die eerst verholpen zullen worden. Het lijkt daarom aannemelijk dat installaties eerst
zekerder in hun bedrijfsvoering zullen worden voordat er nieuwe installaties met een beter rendement op de markt komen.

1

Het totale rendement van kleinschalige biomassacentrales kan hoger liggen als naast elektriciteit ook warmte wordt
geleverd. In wkk-uitvoering komt het rendement op ca. 35% te liggen. Warmtelevering vormt dus een belangrijke
stap om het rendement te verhogen. Voor het huidige opgestelde vermogen geldt echter dat slechts een klein deel
warmte levert. Daarnaast valt op te merken dat het huidige stimuleringskader slechts in beperkte zin rekening houdt
met warmtelevering uit biomassa.
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3.3

Brandstofprijs

Nieuwe installaties hebben op in principe keuzevrijheid in hun brandstofvoorziening2. Op de korte termijn biedt dit de mogelijkheid dat zij zich richten op de goedkopere biomassastromen die in
de markt beschikbaar zijn. Zo’n keuze helpt om de rentabiliteit van de installatie te verbeteren.
De installaties die beogen om kippenmest te verwerken zijn hier een voorbeeld van. Het gelijktijdig lopend onderzoek van Novem-KEMA (2003) geeft echter aan dat ook bij de keuze voor die
brandstoffen de initiatieven nog te maken hebben met een onrendabele top die hoger ligt dan de
vergoeding uit het MEP-tarief en REB.
Voor de langere termijn zullen ook kleinschalige initiatieven te maken krijgen met de geschetste
trends voor de prijsvorming van biomassa bij grootschalige inzet. De keuzevrijheid die er op de
korte termijn nog is voor goedkopere brandstoffen zal daarmee verdwijnen. Dit betekent dat de
brandstofprijs voor kleinschalige initiatieven in de toekomst in de richting gaat van een Europese
evenwichtsprijs waarbij hout uit bossen als benchmark fungeert. De prijs die een Nederlandse gebruiker waarneemt zal verder aangevuld zijn met transport-, opslag- en handlingskosten (zie de
gelijktijdig te publiceren notitie m.b.t. de grootschalige inzet van biomassa in centrales). Voor
kleinschalige initiatieven kunnen deze aanvullende kosten mogelijk iets hoger liggen dan voor
grootschalige toepassingen. Prijsindicaties uit onder andere Finland, Zweden, Denemarken en
Oostenrijk geven namelijk een schaaleffect aan dat nadelig is voor kleinschalige toepassingen (zie
o.a. EU BIONET, 2003).

2

8

Voor bestaande installaties is die keuzevrijheid beperkt vanwege vergunningsvoorwaarden. Alle bestaande kleinschalige installaties gebruiken nu hout als hoofdbrandstof.
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4.

CONCLUSIES

De lange-termijn ontwikkeling van kleinschalige biomassatoepassingen laat weinig veranderingen zien in de technisch-economische kengetallen van deze optie:
• investeringskosten maken een belangrijk deel uit van de kostprijs; hierin zal de komende jaren weinig verbetering optreden,
• een hoger opwekrendement kan helpen om de prijs-prestatie verhouding te verbeteren, maar
de verwachting is dat technologieën de komende jaren vooral bedrijfszekerder zullen worden
voordat er een verbetering van het rendement op gang komt,
• de brandstofprijs zal zich op termijn gaan richten naar een Europees evenwichtsniveau; voor
toekomstige projecten die nu nog goedkopere stromen kunnen gebruiken betekent dit een
kostenstijging, terwijl voor projecten die hout inzetten dit een gering effect zal inhouden.
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Verantwoording
Deze publicatie is door ECN geschreven in het kader van een opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken. De werkzaamheden onder dit contract zijn bij ECN opgenomen onder het
raamwerkcontract “Beleidsanalyses Duurzame Energie 2003”, projectnummer 7.7524. Deze
publicatie maakt deel uit van een serie publicaties over de kosten van duurzame elektriciteit,
uitgebracht onder publicatienummer ECN-C--03-072. Contactpersoon bij ECN voor bovengenoemd project is E.J.W. van Sambeek, telefoon: 0224 56 4227, E-mail: vansambeek@ecn.nl.

Doel van deze serie
Het doel van dit rapport is om een zo objectief mogelijke basis te verschaffen voor het vaststellen van de berekeningsaannames voor de onrendabele top berekeningen door ECN en KEMA.
Dit in het kader van het vaststellen van de MEP-subsidietarieven voor nieuwe duurzame energieprojecten in 2004 en 2005.
Dit rapport wordt naast andere documenten gebruikt voor een tweetal adviezen aan het Ministerie van Economische Zaken. Het eerste advies betreft de insteek voor de langere termijn ontwikkeling van de MEP-tarieven, en in het bijzonder de berekeningsgrondslag van deze tarieven.
In dit advies worden aanbevelingen uitgewerkt over hoe in het vaststellen van de MEP-tarieven
rekening kan worden gehouden verschillende lange termijn markt- en technologieontwikkelingen. Het tweede advies betreft een advies met betrekking tot de berekeningsaannames en methodiek voor het berekenen van de onrendabele toppen, die aan de MEP-tarieven ten grondslag
liggen. Beide adviezen zullen aan stakeholders ter consultatie worden voorgelegd.
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1.

INLEIDING

In Nederland zijn er op dit moment 11 AVI’s operationeel. Bij alle installaties wordt de bij de
afvalverbranding vrijkomende warmte nuttig gebruikt. In 10 van de installaties is daarbij sprake
van elektriciteitsopwekking. In de huidige situatie (stand van zaken 2001) wordt met 1 MJ energie uit afval de inzet van 0,52 MJ elders vermeden. Het gemiddeld rendement van de energieconversie (definitie Senter rendement WKK) bij deze installaties bedraagt 22,2 %. Door energiebenutting bij AVI’s wordt de inzet van 25,1 PJ/jr aan fossiele brandstof vermeden. Betrokken
op het biogeen gehalte van 50 energie% is dit 12,6 PJ/jr (KEMA, 2002).
Naast deze bestaande AVI’s zijn er een aantal uitbreidingsplannen, waardoor de productie van
duurzame elektriciteit in de komende jaren nog verder kan toenemen. In Tabel 1.1 is een overzicht gegeven van de op dit moment bekende uitbreidingsplannen. De status van deze plannen is
verschillend. In het meest vergevorderd stadium zijn de plannen van AEB, Sita Roosendaal en
HVC N-H. Bij laatstgenoemde is de bouw van de vierde lijn reeds gestart.
Tabel 1.1 Capaciteit uitbreidingsinitiatieven AVI’s
Initiatieven
Aantal lijnen
AEB, voorheen GDA A’dam 2, rooster watergekoeld
HVC N-H Alkmaar
1, rooster watergekoeld
Twence Hengelo
1, rooster watergekoeld
AZN Moerdijk
1, rooster watergekoeld
AVR Rozenburg
2, rooster watergekoeld
EM Wijster
2, wervelbed of rooster
Sita Roosendaal
1, wervelbed (HHA, RDF)1
Sita Rotterdam
2, wervelbed
Sita Coevorden
3, uitvoering onbekend
Elsis Lelystad
2, watergekoeld rooster

Omvang uitbreiding in [kton/jr]
500, uitbreiding
180, uitbreiding
200, uitbreiding
255, uitbreiding
600, uitbreiding
400, uitbreiding
165, uitbreiding
540, nieuw bij centrale
450, nieuw, ook biomassa
350, nieuw

In deze notitie wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen die op nationaal en internationaal
niveau de context vormen bij de plannen die in ontwikkeling zijn en de basis vormen rondom de
adviezen ten behoeve van het vaststellen van de MEP-vergoeding voor AVI’s.

1

HHA: huishoudelijk afval, RDF: refuse derived fuel
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2.

TECHNISCH-ECONOMISCHE KENGETALLEN

De kengetallen van AVI’s zijn af te leiden uit een aantal studies die zijn uitgevoerd voor de Nederlandse situatie. Het betreft:
• Elektriciteit uit AVI’s (Vroonhof, 2001)
• AVI 2005 studie (Rijpkema, 2001)
• Kostprijsvergelijking varianten AVI’s (VVAV, 2002).
In deze studies is in detail aandacht besteed aan kosten en baten voor diverse varianten, variërend in schaalgrootte en in netto elektrisch rendement. In aanvulling op deze studies zijn notities
en studies bekend die een beperkt aantal aspecten belichten van de bedrijfseconomische prestatie van AVI’s. Hieronder vallen de notitie van de VVAV die ingaat op de onrendabele top (OT)
als functie van het netto elektrisch rendement (VVAV, 2003) en de OCFEB studie (Dijkgraaf,
2002) die ingaan op de ontwikkeling van het afvalverwerkingtarief in de nabije toekomst, recent
aangevuld met het Werkdocument van de VVAV van 25 juli 2003 (Zoontjes, 2003).

2.1

Kengetallen

Als basis voor de bepaling van de OT in 2002 door ECN/KEMA is de VVAV studie kostprijsvergelijking varianten AVI’s gebruikt. Vanwege het ontbreken van een meer recente of meer
betrouwbare referentie wordt deze studie nog steeds als leidend beschouwd. In deze studie
wordt uitgegaan van een capaciteit van 500 kton/jr, welke representatief is voor de schaalgrootte
waarop de meeste initiatieven zijn geënt. Een samenvatting van de data is opgenomen in onderstaande tabel.
Het betreft hierbij drie typen AVI’s:
• de zgn. commerciële bedrijfszekere AVI met een elektrisch rendement van 20%,
• de zgn. conventionele AVI met een elektrisch rendement van 22%,
• de hoog rendement AVI met een elektrisch rendement van 30%.
Tabel 2.1 Technisch-economische kengetallen AVI’s (500 kton/jr)

Investeringskosten
Bedrijfstijd/vollasturen
Onderhoudskosten vast
Onderhoudskosten variabel
Energie-inhoud
Brandstofkosten2
Overige operationele kosten
Elektrisch rendement3
Thermisch rendement4
Marktprijs stroom

2

3
4

€/kWe
uur/jr
€/kWe
€/ kWhe
GJ/ton
€/ton
€/ kWhe
%
%
€/ kWhe

Commercieel
bedrijfszeker

Conventioneel

Hoog rendement

7200
8250
0
0.017
10
-90
0,03
20
0.0271

7712
8000
0
0.02
10
-90
0,027
22
0.0271

6478
7500
0
0.022
10
-90
0,021
30
0.0271

Recente gegevens laten zien dat er een stijgende tendens is waar te nemen in het afvalverwerkingstarief. Volgems
een publicatie van het AOO (AOO, 2003) bedraagt het huidige afvalverwerkingstarief gemiddeld zelfs 119 €/ton
(incl. BTW). Exclusief BTW is dit circa 100 €/ton. Omdat nog onduidelijk is in hoeverre deze trend zich door zal
zetten wordt bij de huidige kengetallen voor 2004 en 2005 nog uitgegaan van 90 €/ton.
In geval van AVI’s is eventuele warmtelevering omgerekend naar potentiële elektriciteitsproductie en meegenomen in het elektrisch rendement.
Omgerekend naar elektriciteitsequivalent.
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2.2

Berekeningsmethodiek

In de analyses van 2002 is voor Nederland een conventionele AVI met een elektrisch rendement
van 22% als referentie vastgesteld. Deze referentie-installatie heeft volgens de berekeningen van
ECN en KEMA bij een afvalverwerkingstarief van 90 €/ton geen onrendabele top (onrendabele
top is 0 ct/kWhe).
Uitgangspunt bij het vaststellen van de MEP-vergoeding voor de AVI’s was dat deze in principe
voor dezelfde vergoeding in aanmerking komen als de vergoeding voor het bijstoken van
mengstromen in kolencentrales. In beide gevallen gaat het om mengstromen en is een beleidskeuze gemaakt om daar geen verdere categorie-indeling meer in te maken. Omdat een MEPvergoeding zoals die voor het bijstoken van mengstromen in kolencentrales is vastgesteld op
2,9 ct/kWh, zou dit bij AVI’s leiden tot een ongewenste overstimulering (free-rider effect).
Vanuit de gehanteerde beleidscriteria is een MEP-vergoeding slechts dan te rechtvaardigen
wanneer dit door het dekken van een onrendabele top zou resulteren in een hoger conversierendement en daarmee een grotere productie van duurzame elektriciteit dan zonder de vergoeding
het geval geweest zou zijn.
Mede daarom is ervoor gekozen een eis te stellen aan het elektrisch rendement waaraan een
AVI zou moeten voldoen. Om de hoogte van de rendementseis vast te stellen is geïnterpoleerd
tussen de onrendabele top van een conventionele AVI met een elektrisch rendement van 22%
(0 ct/kWh) en die van een hoog rendement AVI met een elektrisch rendement van 30%
(5,6 ct/kWh voor het biogene deel). Bij een MEP-vergoeding van 2,9 ct/kWh voor het biogene
deel is volgens deze systematiek een rendementseis van 26% vastgesteld.
Twee zaken zijn daarbij nog belangrijk om te noemen. Ten eerste wordt gebruikte warmte ook
gewaardeerd bij het vaststellen van het rendement van een AVI door de warmtelevering om te
rekenen naar potentiële elektriciteitsproductie en mee te nemen in de bepaling van het elektrisch
rendement. Ten tweede wordt alle geproduceerde elektriciteit, zoals berekend op basis van het
netto elektrisch rendement, geacht aan het net geleverd te worden. Dit betekent dat de onrendabele top berekening al gecorrigeerd is voor het aandeel eigen gebruik. Volgens deze methodiek
is het dan ook niet te verdedigen om het eigen gebruik in aanmerking te laten komen voor een
vergoeding vanuit de MEP.
Wanneer, conform het amendement Kortenhorst, het eigen gebruik mede in aanmerking zou
komen voor een MEP-vergoeding, dient dit, gegeven de toegepaste berekeningswijze verdisconteerd te worden in de hoogte van de MEP-vergoeding. De onrendabele top wordt in dat geval
immers bepaald over een groter aantal kWh’s.
Het aandeel eigen gebruik varieert bij de huidige installaties tussen 2 en 5% met een tendens bij
nieuwe installaties in de richting van 2% van de thermische input. Overigens dient hierbij wel
opgemerkt te worden dat het verstrekken van een MEP-vergoeding voor het aandeel eigen gebruik in zekere mate een negatieve prikkel bevat voor het realiseren van efficiencyverbeteringen.
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3.

BEDRIJFS-ECONOMISCHE AFBAKENING AVI’S

3.1

Huidige praktijk

Zoals reeds in de inleiding is aangegeven bedraagt het rendement van de energieconversie (definitie Senter rendement WKK)bij de AVI’s in Nederland gemiddeld zo’n 22,2 %. In het kader
van de berekening van de onrendabele top ten behoeve van het vaststellen van de MEPvergoeding voor de categorie AVI’s is in 2002 gebruik gemaakt van het VVAV rapport ‘Kostenvergelijking varianten afvalverbrandingsinstallaties’ (VAV, 2002).
Uit berekeningen die eind 2002 door ECN en KEMA zijn uitgevoerd blijkt dat de variant met
een netto elektrisch rendement van 22%, de zgn. conventionele AVI rendabel bedreven kan
worden bij een afvalverwerkingstarief van 90 €/ton en inkomsten uit elektriciteitsproductie van
2,7 ct/kWh. De onrendabele top is in dat geval dus 0 ct/kWh

3.2

Relatie tussen afvalverwerking en elektriciteitsproductie

In Europa is er bij vrijwel alle AVI’s van enige omvang (indicatie groter dan 50 kton/jr doorzet)
sprake van energiebenutting in de vorm van warmte en/of elektriciteit. Dit is opmerkelijk omdat
er enerzijds geen juridische basis is die dat vereist en er anderzijds in de meeste landen geen incentives zijn die hiertoe een stimulans bieden. In de praktijk varieert het netto opwekkingsrendement van de geproduceerde elektriciteit tussen de 15 en 20%, mede afhankelijk van de mogelijkheden tot warmtelevering. De meeste nieuwe AVI’s kennen een netto opwekkingsrendement
van tussen de 20% en 28%. Berekeningen met het onrendabele top model van ECN/KEMA laten zien dat het de afvalverwerkingskosten bij een AVI met een rendement van 20% en een
ontwerp gericht op minimalisatie van de exploitatiekosten circa 75 €/ton bedragen. Dit is in lijn
met de berekeningen die de VVAV gedaan heeft in hun rapport over de kostenvergelijking van
verschillende typen AVI’s (VVAV, 2002).
Hieruit valt af te leiden de kosten van de verwerking van afval in AVI’s zonder toepassing van
de opgewekte warmte blijkbaar verlaagd kunnen worden door het opwekken van elektriciteit
met een netto rendement tot circa 20%. Tevens kan vastgesteld worden dat de verwerkingskosten juist hoger worden bij een opwekkingsrendement van 22%.
Een globale verdere analyse op basis van informatie van de VVAV en een onderzoek van CE
(Vroonhof, 2001 en Bezooijen, 2003) bevestigt dit beeld. Wat de totale investeringskosten betreft blijkt uit deze bronnen dat deze voor een in Nederland gangbare AVI met een netto elektrisch rendement van 22% voor ongeveer 20 tot 25% toegerekend kunnen worden aan het elektriciteitsopwekkingsgedeelte en voor het overige deel aan het daadwerkelijke
afvalverwerkingsgedeelte.
Wat de inkomsten betreft kan worden vastgesteld dat deze bij elektriciteitsinkomsten van
2,7 ct/kWh en een afvalverwerkingstarief van 90 €/ton voor ongeveer 15% toe te rekenen zijn
aan de verkoop van elektriciteit. Wanneer er van uitgegaan wordt dat de operationele kosten
voor het grootste deel toegerekend dienen te worden aan de afvalverwerking, dan kan berekend
worden dat van het afvalverwerkingstarief circa 10 €/ton noodzakelijk is voor de exploitatie van
het elektriciteitsdeel.
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4.

JURIDISCHE CONTEXT

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag in hoeverre er een juridische basis is om eisen te
stellen aan de toepassing van de door AVI’s opgewekte warmte.
Op EU-niveau biedt de IPCC-richtlijn daartoe geen kader. Slechts in de Afvalverbrandingrichtlijn (WID: 2000/76/EC van 4 december 2000) wordt ingegaan op de benutting van de opgewekte warmte. In deze richtlijn wordt verbranding van afval in eerste instantie gezien als een vorm
van eindverwijdering en pas in tweede instantie als een vorm van energiebenutting. Er wordt
daarbij wel een aanwijzing gegeven dat er bij de vergunningverlening wel gelet moet worden op
de benutting van de warmte, voor zover dat praktisch (c.q. technisch en economisch) haalbaar
is.
In dit kader is relevant dat het Europees Hof van Justitie een uitspraak gedaan heeft (zaaknummer C-458/00) op 13 februari 2003, in de zaak tussen de Europese Commissie en het land
Luxemburg. Het Hof heeft daarin geoordeeld dat verbranding in een verwerkingsinstallaties die
zijn ontworpen met het oog op de verwijdering van afvalstoffen, niet voornamelijk nuttige toepassing tot doel hebben, zelfs niet wanneer bij verbranding daarvan de geproduceerde warmte
geheel of gedeeltelijk wordt teruggewonnen. Het Hof stelt voorts dat de vrijgekomen warmte
een neveneffect is van de handeling die voornamelijk strekt tot verwijdering van de afvalstoffen.
Dit neveneffect doet niets af aan de kwalificatie van deze handeling als verwijderinghandeling.
Ook in Nederland is er geen juridische grondslag voor een eis met betrekking tot energieopwekking bij AVI’s. Zowel uit het Capaciteitsplan Thermische Verwerking van het LAP als uit het
Beleidskader blijkt niet dat er een eis geldt voor AVI’s om energie op te wekken met een zeker
rendement (bevestigd door VROM, van Leeuwen, juli 2003). Ingegeven door de huidige praktijk wordt wel gewezen op het financieel stimuleringskader, zoals tot voor kort de REB als onderdeel van het convenant ‘Energie uit Afval’5 en op dit moment de MEP, om te komen tot hogere rendementen voor nieuwe installaties. De energiebenutting van AVI’s wordt evenwel niet
als onderdeel gezien van de milieueisen die aan de verbranding van afval worden gesteld.
De conclusie is dan ook dat er geen gedegen juridische grondslag is voor het stellen van eisen
aan het gebruik van de vrijgekomen warmte bij AVI’s, maar dat er wel door vergunningsverlenende instanties getoetst moet worden in hoeverre dit praktisch (technisch en economisch) haalbaar is. Zoals in Paragraaf 3.2 reeds is aangegeven blijkt dit in de praktijk meestal te leiden tot
het gebruik van de warmte, omdat er bij vrijwel alle AVI’s in Europa sprake is van het gebruik
van de vrijgekomen warmte.
Ook in Nederland is dit het geval en heeft de toetsingseis er in de praktijk toe geleid dat provincies het in het kader van de vergunningsverlening als vanzelfsprekend zien dat energiebenutting
bij AVI’s plaatsvindt.

5
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Het convenant “Energie uit Afval” heeft gelopen van 1 juli 1999 tot en met 1 juli 2002. De REB-vergoeding heeft
in het laatste jaar 1 ct/kWhe (biogeen) bedragen, ongeacht de hoogte van het elektrische rendement waarmee de
opwekking bij AVI’s plaatsvond. De gemiddelde vergoeding over de looptijd van het convenant bedroeg 0,88 ct/
kWhe. De totale vergoeding bedroeg € 65 mln. over 3 jaar en in totaal 7.389 GWhe. Het convenant had de verplichting om de inkomsten uit de REB te investeren in maatregelen die leidde tot de verhoging van de productie van
nuttig aanwendbare energie (elektriciteit en warmte). Aldus is een verhoging bereikt van 23% ten opzichte van het
referentiejaar 1997 (Pfeiffer, 2002).
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5.

ONTWIKKELINGEN OP DE EUROPESE MARKT

5.1

Ontwikkeling tarieven afvalverbranding in de EU

De Europese afvalmarkt is volop in beweging. Ook de komende jaren zal dit het geval zijn. Als
belangrijkste trends zijn aan te merken:
• Brandbare afvalstoffen mogen vanaf 2006 vrij verhandeld worden.
• Het storten van brandbaar afval wordt in een toenemend aantal landen verboden.
• Afvalstoffen worden in toenemende mate als grondstof voor nuttige toepassing ingezet.
Deze trends leiden tot een grote mate van onzekerheid bij initiatiefnemers in AVI’s omdat de
beschikbaarheid van afval en het tarief waartegen dit concurrerend verwerkt kan worden sterk
afhankelijk is van het tempo en de wijze waarop de trends zich doorzetten. Met name is de
vraag van belang of er op (korte) termijn een daling zal optreden in de hoogte van het afvalverwerkingstarief in Nederland. De OCFEB heeft in een publicatie vastgesteld dat de verwachting
is dat dit tarief zal dalen van de huidige 90 €/ton naar 70 €/ton (OCFEB, 2001). Te identificeren
oorzaken die zouden kunnen leiden tot een structurele prijsdaling worden hieronder kwalitatief
en waar mogelijk kwantitatief geanalyseerd.

5.2

Techniekontwikkeling

Ontwikkelingen in de techniek kunnen leiden tot prijsdaling. Vooral in de 90-er jaren was er
sprake van een duidelijke technologische ontwikkeling. Op dit moment is dat bij conventionele
AVI’s veel minder het geval, zodat het niveau van investeringskosten relatief stabiel is en zal
blijven. Het aantal leveranciers van AVI-systemen is bovendien krimpende, wat de onderlinge
concurrentie vermindert en dus ook geen prikkel vormt voor innovatie. Dit zou zelfs kunnen
leiden tot verhoging van het investeringsniveau. Daartegenover staat dat meer dan voorheen de
beheersing van de exploitatiekosten door verbetering van de bedrijfsvoering een punt van aandacht is bij AVI’s
De verwachting is dat de techniekontwikkeling beperkt van aard is en per saldo bij conventionele AVI’s niet zal leiden tot significante daling van het afvalverwerkingtarief.

5.3

Schaalgrootte

Schaalvergroting, zowel van organisaties als van de installaties doet zich voor. De initiatieven in
Nederland geven aan dat de AVI’s groter worden door meer lijnen op dezelfde locatie te gaan
bedrijven en door de capaciteit per lijn te vergroten. Van oudsher bieden Nederlandse AVI’s en
in het bijzonder die installaties die aan water of spoor gelegen zijn veel mogelijkheden tot
schaalvergroting in vergelijking met buitenlandse AVI’s. Dit wordt wel enigszins beperkt door
logistieke randvoorwaarden en problemen met de acceptatie op lokaal niveau.
De verwachting is dat schaalvergroting, zeker in Nederland zal leiden tot kostprijsreductie.

5.4

Levensduur

Oude afgeschreven installaties hebben de mogelijkheid om afval te verwerken tegen een tarief
dat gemiddeld onder de gangbare marktprijzen ligt. Zeker in periodes van verhardende concurrentie wordt deze mogelijkheid nogal eens benut om het marktaandeel te bestendigen. Veranderingen op dit terrein worden niet verwacht. In tegendeel: een aantal installaties in Nederland,
ECN-C--03-074/E

9

maar met name ook in Duitsland, zijn inmiddels op een dusdanige leeftijd en opereren milieutechnisch en bedrijfsvoeringtechnisch dusdanig op de rand dat investeren noodzakelijk wordt. In
de komende 10 jaar wordt verwacht dat bij een aantal installaties in Europa renovatie of herbouw zal plaatsvinden.
De verwachting is dat er geen verlaging van de verwerkingstarieven zal plaatsvinden als gevolg
van levensduurverlenging van afgeschreven installaties.

5.5

Verschillen in milieuregelgeving

Verschillen in regelgeving kunnen van grote invloed zijn op de exploitatiekosten van een AVI.
Hierbij wordt met name gedacht aan regelgeving op het gebied van emissies en reststoffen.
Harmonisatie van deze regelgeving is inmiddels in gang gezet door de EU en begint ook reeds
zijn beslag te krijgen in de markt. Zo worden vliegassen in Nederland inmiddels grotendeels op
vergelijkbare wijze verwerkt als in Duitsland. Punt van aandacht blijft dat individuele landen af
kunnen wijken in termen van strengere regelgeving dan de EU voorschrijft. In Nederland is dit
het geval met de eisen voor NOx, welke echter ook mogelijkheden biedt tot handel.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat afvalverwerkingtarieven in het buitenland in beperkte
mate af kunnen wijken van die in Nederland vanwege verschillen in milieuregelgeving.

5.6

Overcapaciteit

Vanwege het kapitaalsintensieve karakter wordt zowel door overheden als door de markt gewaakt voor het creëren van overcapaciteit. Normaal gesproken komt het dan ook niet voor dat
overcapaciteit een prijsdaling in gang zet die bovendien blijvend van aard is. Op dit moment
zijn echter wel overcapaciteit effecten waarneembaar in de markt. Dit heeft zijn oorzaak in het
strek zuigende effect van stortplaatsen in met name Duitsland in combinatie met de sterke groei
van de markt voor nuttige toepassing van afvalstoffen. Met name bedrijfsafval wordt hierdoor
geëxporteerd. Voor een deel is dit een tijdelijk effect omdat het storten van brandbaar afval in
Duitsland vanaf 1 juli 2005 verboden zal zijn. Het zal afhangen van de wijze van handhaving
hoe lang dit effect zal voortduren. Het is bij wet verboden om brandbaar huishoudelijk afval
storten als er AVI-capaciteit beschikbaar is. Er treedt dan ook geen marktverstoring op, al zal
een dergelijke maatregel moeilijk te controleren zijn op een open Europese afvalmarkt. Bij
AVI’s kan ruimte ontstaan die het gevolg is van het toepassen van afval elders. Zo ontstaat een
spotmarkt waarbij lage prijzen worden geboden, die echter niet representatief zijn voor de markt
als geheel. Het gaat daarbij om geringe hoeveelheden van enkele 10.000 tonnen per jaar. Het is
bekend dat zodoende afval van Italië en Zwitserland naar Duitsland wordt geëxporteerd om zodoende Duitse AVI’s, onderbezet als gevolg van de mogelijkheid tot storten van brandbaar afval, te vullen. De beschikbare capaciteit in Italië en Zwitserland is op dit moment onvoldoende
om verwerking in eigen land te laten plaatsvinden. Er zijn dan ook geen tendensen waarneembaar in Europa die er op wijzen dat structurele overcapaciteit zal gaan optreden in de komende
jaren. In tegendeel: de meeste EU landen zien juist een noodzaak tot uitbreiding van de AVIcapaciteit. Zo had bijvoorbeeld Duitsland een tekort van 15 mln. ton in 2000. Dit tekort daalt
naar 4 mln. ton in 2006 door voorgenomen nieuwbouw en zal in 2012 naar verwachting nog altijd ruim 1 mln. ton bedragen (Prognos, 2003).
Behoudens tijdelijke effecten zal daarom geen overcapaciteit effect optreden in het afvalverwerkingtarief.

10
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5.7

Nuttige toepassing, alternatieven

De brandstof van een AVI kan een bestemming elders vinden. Met name bij bedrijfsafval is
waar te nemen dat dit optreedt in de vorm van materiaal hergebruik of de inzet als brandstof in
centrales, hoogovens, cementovens e.d. Dit na bewerking van het afval. Een en ander heeft tot
gevolg dat voor dit bedrijfsafval een concurrerend tarief moet worden geboden wat aanzienlijk
en structureel lager ligt. Uit Italië is bekend dat voor bij AVI’s bedrijfsafval wordt verwerkt
voor 30 €/ton terwijl voor gewoon huishoudelijk afval 100 €/ton wordt gerekend. Omdat bedrijfsafval een hogere stookwaarde heeft dan huishoudelijk afval zou strikt genomen een hoger
tarief moeten gelden. Dit zal alleen het geval zijn wanneer sprake is van ondercapaciteit en er
voor het bedrijfsafval geen andere bestemmingen mogelijk zijn. Met name dit laatste is niet te
verwachten. AVI’s die louter en alleen bedrijfsafval verwerken hebben zijn dan ook moeilijk
rendabel te opereren.
Het afvalverwerkingtarief zal daarom in toenemende mate gekoppeld zijn aan de verwerking
van huishoudelijk afval, hetgeen een stabiele basis vormt voor de exploitatie.

5.8

Tarieven afvalverbranding in verschillende Europese landen

Van de belangrijkste markten voor brandbaar afval wordt aangegeven wat de gangbare tarieven
voor de verbranding van afval zijn. Geen aandacht wordt besteed aan de tarieven voor storten of
andere (nu nog mogelijke) alternatieven. Dit omdat enerzijds storten van brandbaar afval geen
alternatief behoort te zijn voor afvalverbranding en afvalbeleid hierop dient te anticiperen. Anderzijds omdat de alternatieven met name voor bedrijfsafvalstromen niet bepalend zijn voor de
exploitatie van een AVI.

Duitsland
Uit een marktonderzoek (Prognos, 2003) blijkt dat de tarieven voor de verwerking van huishoudelijk en daarbij vergelijkbaar niet vrij verhandelbaar afval ligt tussen de 90 en 230 €/ton. Het
lage tarief komt voor in het Bundesland Bremen Sachsen Anhalt en Brandenburg. Hier wordt
met relatief oude AVI’s gewerkt dit voor wat betreft het voormalige Oost Duitsland nog niet
geheel volgens de laatste stand der techniek werken. Hoge tarieven (vanaf 170 €/ton) komen
voor in Baden Württemberg, Nordrhein- Westfalen, Beieren en Saarland. Het toepassen van een
uitgebreide set van milieumaatregelen in combinatie met een beperkte schaalgrootte zijn hier
debet aan.

Italië
Om het storten van afval versneld af te bouwen wordt in Italië de bouw van AVI’s voortvarend
ter hand genomen. Met name bij grote steden in Midden- en Noord Italië omdat hier het aan
voldoende stortcapaciteit ontbreekt. De prijzen voor het verbranden van huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afval liggen tussen de 100 en 150 €/ton (Checchi, 2003). RDF wordt daarentegen verwerkt tegen een veel lager tarief, circa 30 €/ton.

Nederland
In Nederland ligt het gemiddeld poorttarief in 2003 op 119 €/ton inclusief BTW. De bandbreedte in de tarieven ligt in 2003 tussen de 85 en 166 €/ton (AOO, 2003). Uit openbare aanbestedingen blijkt dat verwerkingstarieven worden overeengekomen tussen de 100 en 110 €/ton, dit is
inclusief transport en overslag.

Denemarken

Denemarken hanteert een belasting op het verbranden van afval van 44 €/ton6. Scandinavische
installaties kunnen een relatief goedkoop tarief bieden omdat de inkomsten uit energie, met na6

Zweden overweegt een vergelijkbare belasting in te stellen.
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me door de levering van warmte, hoog zijn. Goedkope tarieven werken ontmoedigend op materiaal hergebruik waardoor de overheid ingrijpt met een belastingmaatregel.
De conclusie is dat de afvalverwerkingstarieven in alle genoemde landen hoger zijn dan die in
Nederland. Dit is ook het geval in Denemarken, waar een belastingstarief geldt. Ook wanneer
andere landen wellicht lagere tarieven kennen, moet geconcludeerd worden dat er geen sprake is
van een level-playing field tussen de verschillende EU-lidstaten. Zelfs binnen lidstaten is dat
niet het geval gegeven de soms lagere storttarieven en verschillen in tariefstelling voor afvalverbranding per regio. Bij het creëren van een open afvalmarkt dient hiervoor een oplossing gezocht te worden. Reciprociteitseisen bieden daartoe een mogelijk instrument.
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6.

STIMULERING ELEKTRICITEITSPRODUCTIE UIT AFVAL IN
BUITENLAND

Nagegaan is in hoeverre sprake is van stimulering van de productie van elektriciteit door AVI’s
in het buitenland. Dit om te kunnen vaststellen in hoeverre concurrentievoordeel optreedt in het
buitenland. Van in totaal 10 EU landen, behoudens Nederland, is informatie ontvangen (Stengler, 2003 en Checchi, 2003). Het betreft België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland,
Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en Zweden.
Van de onderzochte landen blijken Oostenrijk, Frankrijk, Engeland, Denemarken en Nederland
het biogene deel van het afval als duurzame energie aan te merken en te ondersteunen. In
Nederland is dit biogene deel forfaitair bepaald op 50 energie%. In de andere landen is een
expliciete bepaling nodig of is het onduidelijk welk deel als duurzaam wordt aangemerkt. Dit
omdat het beleid nog in ontwikkeling is. Italië is het enige land waar afval integraal als
duurzame energie wordt aangemerkt.
Van de beschouwde 11 landen blijken 4 landen een stimuleringskader te hebben voor de opwekking van elektriciteit uit AVI’s. In Nederland is de bijdrage 1,45 ct/kWhe voor een periode
van 10 jaar gegarandeerd. Het rendement van de AVI moet dan wel hoger zijn dan 26%. In Italië komt elektriciteit uit AVI’s in aanmerking voor groencertificaten. Over de marktwaarde
daarvan voor nieuwe initiatieven is op dit moment geen nadere informatie beschikbaar. Voor
bestaande initiatieven in deze waarde 8 ct/kWhe. Zij wordt jaarlijks vastgesteld en voor een periode van 8 jaar uitgekeerd. In Denemarken worden de AVI’s ondersteund met een toeslag van 1
ct/kWhe. Bovendien hebben duurzame energiebronnen, waar onder AVI’s, een prijsgarantie van
4 ct/kWhe, hetgeen momenteel tot 30% hoger ligt dan de gangbare marktprijs. Daar staat echter
een belasting op het verbranden van afval ter grootte van 44 €/ton tegenover zodat per saldo
geen sprake is van ondersteuning. Oostenrijk kent een vaste vergoeding voor elektriciteit en
warmte.
Voor dit moment lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat van de 11 onderzochte landen alleen Italië een stimuleringskader biedt dat mogelijkerwijs beter is dan hetgeen nu gangbaar is in Nederland. Denemarken zit op ongeveer een zelfde ondersteuningsniveau, terwijl alle overige lidstaten een lager steunniveau hebben.
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7.

CONCLUSIES TEN AAN ZIEN VAN DE REFERENTIE

7.1

Afvaltarief

In Hoofdstuk 5 en 6 zijn de factoren beschreven die voor 2004 en 2005 een mogelijke invloed
hebben op de verwerkingskosten van afval:
• Technologische ontwikkeling bij conventionele AVI’s en daarmee gepaard gaande kostendalingen worden niet verwacht.
• Van een positief effect dat kan optreden door een toename in de schaalgrootte van installaties is sprake.
• Er wordt geen daling in het afvalverwerkingstarief verwacht als gevolg van levensduurverlenging van reeds afgeschreven installaties.
• Er zullen wel effecten optreden door verschillen in milieueisen in verschillende lidstaten,
maar deze zullen beperkt in omvang zijn.
• Er zal geen structurele kostendaling optreden als gevolg van een overcapaciteit op de markt.
• Het afvalverwerkingstarief zal grotendeels bepaald worden door de verwerking van huishoudelijk afval, waardoor een stabiele prijsontwikkeling te verwachten is.
• In een aantal landen zijn de tarieven hoger dan in Nederland.
• Binnen landen, zo ook Nederland, verschillen tarieven sterk.
• De meeste landen kennen geen ondersteuningsmaatregelen voor AVI’s, terwijl in de landen
waar dat wel het geval is, alleen Italië voor bestaande installaties een hoger steunniveau
kent. Denemarken is qua ondersteuningsniveau vergelijkbaar met Nederland.
Op basis van deze factoren ontstaat een beeld waarbij eerder een stijging dan een daling van het
kostenniveau te verwachten is. Veel hangt daarbij af van de aard en wijze waarop de Europese
markt vormgegeven zal worden. Gegeven de verschillen in steunniveau, tarieven, de mogelijkheden tot het storten van afval en milieueisen lijkt het reëel te verwachten dat er op korte termijn geen level-playing field zal bestaan voor een open Europese afvalmarkt. Het is dan ook te
verwachten dat er gedurende een overgangsperiode reciprociteiteisen gesteld zullen gaan worden door verschillende lidstaten. Pas wanneer er sprake is van een level-playing field zullen alle
landen bereid zijn volledig vrije handel toe te laten. Voor alsnog ligt het daarom voor de hand
om ook voor de middellange en lange termijn voor Nederland uit te gaan van het afvalverwerkingtarief van 90 €/ton.

7.2

Referentie-installatie

Bij een afvalverwerkingtarief van 90 €/ton is de conventionele 22% AVI rendabel te exploiteren. In principe zijn de exploitatiekosten voor een commerciële bedrijfszekere AVI met een
elektrisch rendement van 20% beduidend lager. In de Europese context bezien is het te verwachten dat dit de referentie op termijn zal worden. Bij een afvalverwerkingtarief van 90 €/ton,
zoals dat voor de middellange termijn in Nederland zal gelden (zie de overwegingen in Paragraaf 7.1), heeft deze AVI echter een negatieve onrendabele top en is daarom minder geschikt
om als referentie genomen worden. Bij dalende afvalverwerkingstarieven zou dit in de toekomst
kunnen wijzigen. Hoewel er geen juridisch kader is voor eisen ten aanzien van de mate waarin
de opgewekte warmte wordt benut, is de verwachting dat de toetsingsplicht op de praktische
mogelijkheden van toepassing van de warmte door de vergunningsverlenende instantie er in de
praktijk toch toe zal leiden dat er bij een afvalverwerkingtarief van 90 €/ton een netto elektrisch
rendement in de orde van 22% vereist zal worden.
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Verantwoording
Deze publicatie is door KEMA in samenwerking met ECN geschreven in het kader van een opdracht aan ECN en KEMA van het Ministerie van Economische Zaken. De overall projectleiding
bij deze opdracht ligt in handen van ECN. De werkzaamheden onder dit contract zijn bij ECN
opgenomen onder het raamwerkcontract ‘Beleidsanalyses Duurzame Energie 2003’, projectnummer 7.7524. Contactpersoon bij ECN voor het bovengenoemd project is E.J.W. van
Sambeek, telefoon: 0224 56 4227, E-mail: vansambeek@ecn.nl.

Doel van deze serie
Het doel van dit rapport is om een zo objectief mogelijke basis te verschaffen voor het vaststellen
van de berekeningsaannames voor de onrendabele top berekeningen door ECN en KEMA voor de
grootschalige inzet van biomassa in centrales. Dit in het kader van het vaststellen van de MEPtarieven voor elektriciteit die wordt opgewekt met biomassa in elektriciteitscentrales in 2004 en
2005. De focus in dit rapport ligt vooral op het meestoken van zuivere biomassa in kolencentrales. Daarnaast wordt kort ingegaan op ontwikkelingen rondom het bijstoken van mengstromen.
Er is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken en daarnaast zijn gegevens van commerciële partijen bestudeerd en vergeleken. Tevens is gebruik gemaakt van een door DHV in opdracht
van ECN geschreven notitie over technisch-economische kengetallen voor RWZI’s
Dit rapport wordt naast andere documenten gebruikt voor een tweetal adviezen aan het Ministerie
van Economische Zaken. Het eerste advies betreft de insteek voor de langere termijn ontwikkeling van de MEP-tarieven, en in het bijzonder de berekeningsgrondslag van deze tarieven. In dit
advies worden aanbevelingen uitgewerkt over hoe in het vaststellen van de MEP-tarieven rekening kan worden gehouden verschillende lange termijn markt- en technologieontwikkelingen. Het
tweede advies betreft een advies met betrekking tot de berekeningsaannames en -methodiek voor
het berekenen van de onrendabele toppen, die aan de MEP-tarieven ten grondslag liggen. Beide
adviezen zullen aan de stakeholders ter consultatie worden voorgelegd.
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3

1.

INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de kenmerkende data voor verschillende vergistingsopties in kaart gebracht. De belangrijkste vergistingsopties die momenteel op wat grotere schaal in Nederland
worden toegepast voor de productie van elektriciteit zijn in te delen in een tweetal categorieën, nl.
het nuttig gebruik van stortgas en de vergisting van de organische fracties uit RWZI’s en
AWZI’s. Daarnaast vindt er op zeer beperkte schaal nog vergisting van GFT en (co-)vergisting
van mest plaats.
Bij het vaststellen van de MEP-tarieven voor 2003 is onderscheid gemaakt tussen stortgas en
slibvergisting (RWZI’s en AWZI’s) enerzijds en overige vergistingsinstallaties anderzijds. Daarbij is, mede in het licht van de REB-vrijstelling (36i) vastgesteld dat stortgasinstallaties en slibvergistingsinstallaties niet in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de MEP, terwijl de
overige vergistingsinstallaties onder de categorie ‘kleinschalige biomassa installaties’ vallen en
daarmee een MEP-vergoeding van 6,8 ct/kWh ontvangen in geval van de inzet van zuivere biomassa en 2,9 ct/kWh in geval van niet-zuivere biomassa. In alle gevallen bedraagt de REBvrijstelling (36i) 2,9 ct/kWh.
In dit hoofdstuk worden de verschillende vergistingsopties nader bekeken en worden dataranges
voor de verschillende opties vastgesteld. Deze dataranges kunnen dienen als input bij het berekenen van de onrendabele top.
Wat betreft de energie-investeringsaftrek (EIA) is er van uitgegaan dat deze alleen beschikbaar is
als het totale opwekrendement volgens de definitie van Senter meer dan 50% bedraagt. Dit betekent voor stortgasprojecten die uitsluitend elektriciteit opwekken dat hier geen EIA op van toepassing is. WKK-projecten kunnen wel in aanmerking komten voor EIA.
In de onderstaande paragrafen worden de categorieën ‘stortgas’, ‘AWZI’s en RWZI’s’ en ‘overige vergistingsinstallaties’ nader uitgewerkt.
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2.

STORTGAS

De emissie van methaan draagt sterk bij aan het broeikaseffect. Daarom geldt voor stortplaatsen
de verplichting om stortgas te winnen en af te fakkelen. De kosten gemoeid met het onttrekken en
affakkelen van het stortgas worden verrekend via het storttarief. Als alternatief kan stortgas ook
nuttig ingezet worden voor o.a. elektriciteitsopwekking (voor eigen gebruik of levering aan het
net). Het aantal stortplaatsen in exploitatie is de laatste tien jaar sterk gedaald, zodat na verloop
van jaren ook de stortgasproductie zal teruglopen. Bovendien is er een trend waarbij de organische fractie in het afval afneemt. Eind 2001 waren er nog 32 stortplaatsen in exploitatie. Ondanks
deze dalende tendens kan er nog vele jaren stortgas gewonnen worden uit bestaande stortplaatsen,
mede ook gegeven de restcapaciteit en eventuele capaciteitsvergroting (Novem, 2002) en (TNOMEP, 2001).
De stortgasproductie op stortplaatsen kent een vast patroon, waarbij de gasproductie in de eerste
jaren in omvang toeneemt en daarna weer langzaam afneemt in omvang. Met name waar er nog
minstens voor zo’n 10 jaar sprake is van een substantiële gasproductie zijn er nieuwe mogelijkheden voor de benutting ervan voor elektriciteitsopwekking. Om de productiecurve goed te kunnen
volgen kan het financieel-economisch interessant zijn om meerdere gasmotoren verdeeld over een
aantal jaren te installeren. Als de gasproductie terug gaat lopen worden vaak de oudere gasmotoren buiten bedrijf gesteld.
Novem en Kema hebben in het kader van een onderzoek in opdracht van EZ m.b.t. kleinschalige
biopmassa-opties gegevens van DEP, Cogas en Nuon verzameld m.b.t. hun stortgasinstallaties
(KEMA, 2003), terwijl ECN van Delta kerngetallen gekregen heeft (DELTA, 2003). Op basis
van deze inputs zijn in Tabel 1 ranges vastgesteld. De door marktpartijen opgegeven en additioneel verzamelde getallen voor individuele installaties liggen allen binnen de hieronder gepresenteerde ranges. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat deze ranges zijn bepaald op basis van
data m.b.t. een beperkt aantal installaties. Omdat er echter geen grote verschillen verwacht worden tussen individuele installaties wordt voorgesteld deze range als referentie genomen te nemen
bij de berekening van de onrendabele top.
Tabel 1: Technisch-economische kengetallen van elektriciteitsproductie uit stortgas1.
Range
Unitgrootte
[kWe]
495 - 625 (560)
Investeringskosten
[€/kWe]
880 - 1250 (1000)2
Bedrijfstijd/vollasturen
[uren/jaar]
5000 - 8000 (7000)
Onderhoudskosten vast
90 - 165 (127.5)
Onderhoudskosten variabel
3
19.2
E-inhoud brandstofinput
[MJ/m ]
0 - 0,06 (0,01)3
Brandstofkosten
[€/m3]
Elektrisch rendement
[%]
28 - 36 (35)
Thermisch rendement WKK
[%]
0
Economische levensduur
[jaar]
104
In aanmerking voor EIA
ja/nee
nee5
1

Rekenwaarden tussen haakjes.
Inclusief (geringe) additionele investeringen in de gasonttrekkingsinstallatie.
3
In Novem, 2003 wordt aangegeven dat deze range bepaald wordt door het feit dat stortplaatsbeheerders geen additionele exploitatiekosten maken enerzijds en de prijs voor aardgas anderzijds. Er wordt vastgesteld dat een vergoeding
van 0,01 €ct/m3 als reëel gezien kan worden.
4
De t.o.v. vele andere opties lagere economische levensduur heeft o.a. te maken met het profiel van de gasproductie.
5
EIA wordt slechts dan verkregen wanneer het totaal energetisch rendement ten minste 50% bedraagt.
2
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3.

RWZI’S EN AWZI’S

Bij het zuiveren van riool- en afvalwater komt slib vrij. Dit slib kan tegen betaling verwerkt worden in AVI’s of kolencentrales. Om de hoeveelheid slib, en daarmee de verwerkingskosten, te
beperken, kan het slib vergist worden. Het daarbij geproduceerde biogas kan nuttig ingezet worden.
In Nederland zijn er naar schatting meer dan 200 vergistingsinstallaties in bedrijf bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) in de industrie
(TNO-MEP, 2001). Doorgaans vindt warmte- en elektriciteitsproductie plaats voor eigen gebruik.
Slechts een klein deel van deze installaties is in beheer van Energiebedrijven voor levering van
elektriciteit aan het net. Novem en Kema hebben in het kader van een onderzoek in opdracht van
EZ m.b.t. kleinschalige biopmassa-opties gegevens van Nuon verzameld m.b.t. AWZI’s en van
Delta m.b.t. RWZI’s (KEMA, 2003). ECN heeft van Delta kerngetallen gekregen m.b.t. AWZI’s
en RWZI’s (DELTA, 2003). Deze getallen hebben allen betrekking op het gasreinigings- en
energieopwekkingsdeel. De investeringskosten en operationele kosten voor het vergistingsdeel
worden gedekt uit vermeden kosten als gevolg van verminderde slibafvoer.
Op basis van deze inputs zijn de onderstaande ranges vastgesteld (zie Tabel 2). De opgegeven /
verzamelde getallen voor de individuele installaties liggen allen binnen de gepresenteerde ranges.
Ook in dit geval dient opgemerkt te worden dat deze ranges zijn bepaald op basis van data m.b.t.
een beperkt aantal installaties.
Tabel 2: Technisch-economische kengetallen RWZI’s en AWZI’s6.
Unitgrootte
Investeringskosten
Bedrijfstijd/vollasturen
Onderhoudskosten vast
Onderhoudskosten variabel
E-inhoud brandstofinput
Brandstofkosten
Vermeden elektriciteitprijs
Elektrisch rendement
Thermisch rendement WKK
Economische levensduur
In aanmerking voor EIA

[kWe]
[ €/kWe]
[uren/jaar]
[ €/kWe]
[€/kWh ]
[MJ/m3]
[€/m3]
[€/kWh]
[%]
[%]
[jaar]
[ja/nee]

Range RWZI’s
750
1230 - 1670 (1450)
6500 - 7000 (7000)
140 - 210 (175)
22
0
0,08
35
0
10
ja7

Range AWZI’s
750
1600 - 2200 (1900)
6500 - 7000 (7000)
140 - 210 (175)
22
0
0,08
35
0
10
ja8

Naast de opgave van gegevens door marktpartijen is aan DHV gevraagd, om op basis van de bij
hen aanwezige informatie eveneens kentgetallen aan te leveren met
betrekking tot
energieproductie bij RWZI’s en AWZI’s. DHV heeft daartoe twee voor de Nederlandse situatie
representatieve referentie-RWZI’s gedefinieerd, betrekking hebbende op een situatie met en
zonder een gistingsinstallatie en WKK. Daarbij is uitgegaan van een RWZI met een capaciteit
van 300000 i.e. (=inwoner equivalent). Vervolgens is op basis van bijbehorende de kengetallen
vastgesteld wat het verschil in investeringskosten en operationele kosten is en wat de inkomsten
zijn uit vermeden elektriciteitsinkoop en vermeden kosten voor de afvoer van slib.

6

7
8

De cijfers hebben betrekking op het elektriciteitsopwekkingdeel inclusief gasreiniging. De rekenwaarden voor ranges
zijn tussen haakjes weergegeven.
EIA wordt toegekend bij een totaal energetisch rendement van tenminste 35%.
Zie voetnoot 7
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Tabel 3 Technisch-economische kengetallen RWZI’s volgens DHV9
Unitgrootte
Investeringskosten
Bedrijfstijd/vollasturen
Onderhoudskosten vast
Onderhoudskosten variabel
E-inhoud brandstofinput
Brandstofkosten
Vermeden elektriciteitsprijs
Vermeden kosten slibafvoer
Elektrisch rendement
Thermisch rendement WKK
Economische levensduur
In aanmerking voor EIA

3.1

[kWe]
[€/kWe]
[uren/jaar]
[€/kWe jaar]
[€/kWh]
[MJ/m3]
[€/m3]
[€/kWh]
[€/jaar]
[%]
[%]
[jaar]
[ja/nee]

RWZI’s
368
10973
7884
207
20,6
0
0,08
540.000
35
0
15
ja10

Relevante ontwikkelingen op de wat langere termijn

Op dit moment wordt de middels slibvergisting opgewekte energie hoofdzakelijk ingezet voor het
eigen gebruik. De warmte wordt benut voor het vergistingsproces en de elektriciteit voor het dekken van een deel van de elektriciteitsvraag.
Op dit moment zijn er enkele experimenten waarbij dierlijke vetten meevergist worden in slibvergistingsinstallaties. Dit leidt tot een veel hogere biogasproductie en zou, bij een aangepaste
installatie kunnen leiden tot een elektriciteitsproductie die hoger is dan het eigen gebruik. In dat
geval kan de elektriciteit teruggeleverd worden aan het net. Omdat de prijs voor teruggeleverde
elektriciteit substantieel lager ligt dan het voordeel door de vermeden inkoop van elektriciteit zal
dit de rentabiliteit van het project kunnen beïnvloeden. Omdat er echter nog onvoldoende praktijkgegevens bekend zijn, is het op dit moment niet mogelijk om de effecten op de onrendabele
top op betrouwbare wijze vast te stellen.

9

De cijfers hebben betrekking op de aanpassing van de volledige installatie, inclusief het vergistingsdeel, de gasreiniging en het elekriciteitsopwekkingdeel.
10
Zie voetnoot 7
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4.

OVERIGE VERGISTINGSINSTALLATIES

4.1

GFT-vergisting

In Nederland zijn er een drietal karakteristieke vergistingsinstallaties op dit gebied: de Valorgainstallatie van het Samenwerkingsverband Midden Brabant in Tilburg, de BIOCEL-installatie van
Orgaworld in Lelystad en de Waasa-installatie van VAGRON in Groningen.
Het alternatief voor GFT vergisting is het composteren van GFT. Bij dit aërobe proces wordt
geen biogas gevormd. GFT vergisting zal plaats moeten vinden tegen hooguit hetzelfde verwerkingstarief als compostering. Nevenvoordelen zijn een betere kwaliteit compost en de mogelijkheid om meer hoogwaardig restproducten af te scheiden zoals zandfracties. Deze voordelen leveren in de praktijk nauwelijks meerinkomsten op. Meerkosten van vergisten moeten daarom grotendeels terugbetaald worden uit de meeropbrengsten van elektriciteit uit biogas.
De Valorga-installatie is in dit verband minder interessant omdat het hoofddoel is om biogas te
produceren, dat op te werken tot aardgaskwaliteit en vervolgens aan het aardgasnet te leveren. Er
vindt slechts zeer beperkte elektriciteitsproductie plaats in een WKK voor eigen gebruik. Bij de
BIOCEL, VAGRON en Orgaworld installaties is het primaire doel het verwerken van GFT afval.
Het opwekken van elektriciteit is van secundair belang.
In de BIOCEL-installatie wordt GFT in ca. 22 dagen batch-gewijs vergist in twee reactoren en
wordt het biogas gebruikt in een WKK. Daarbij wordt er netto elektriciteit aan het net geleverd.
De warmte wordt volledig gebruikt voor het vergistingsproces. Het digestaat wordt vervolgens
verwerkt tot compost.
In de VAGRON-installatie wordt eerst de organische fractie uit huishoudelijk afval afgescheiden
en wordt deze vervolgens vergist. Vervolgens wordt het gas in een WKK omgezet in warmte en
elektriciteit. Ook hier wordt de warmte en een deel van de elektriciteit gebruikt voor de eigen installatie en wordt er netto elektriciteit aan het net geleverd.

Tabel 4 geeft de kengetallen van de BIOCEL- installatie en de VAGRON-installatie. De gegevens van de BIOCEL-installatie zijn gebaseerd op (KEMA, 2003), (ECN, 2003), (CADDET,
2000) en (CADDET, 2002). Voor de VAGRON-installatie zijn gegevens verzameld aan de hand
van (VAGRON, 2003) en (GrIPP’s, 2003).
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Tabel 4 Technisch-economische data BIOCEL en VAGRON GFT vergistingsinstallaties11
BIOCEL
Capaciteit

[kton/jaar]

Biogasproductie
Netto vermogen
Investeringskosten
Bedrijfstijd/vollasturen
Onderhoudskosten vast + variabel
E-inhoud
Brandstofkosten

[m3/ton]
[kWe]
[€/kWe]
[uren/jaar]
[€/kWe]
[MJ/m3]
[€/ton]

Overige operationele kosten
Kosten voor afvoer restproducten12
Inkomsten uit verkoop bijproducten (compost)14
Elektrisch rendement
Thermisch rendement
Economische levensduur
Totale elektriciteitsproductie
Eigen gebruik
Geleverde elektriciteit aan het net
In aanmerking voor EIA

4.2

[€/kWe]
[€/ton input]
[€/ton input]
[%]
[%]
[Jaar]
[MWh/jaar]
[MWh/jaar]
[MWh/jaar]
[ja/nee]

VAGRON

35 GFT

230 huisvuil, waarvan 92 ONF
100 m3/ton GFT
92 m3/ton ONF
700
2520
5385
9365
4500
6230
215
940
19.7
19.7
-35 tot -60 (-45) €/ton -80 €/ton huisvuil
GFT
485
45 €/ton huisvuil13
0,9 €/ton GFT
0,5 €/ton ONF
0,43
0,35
15
15
3150
15694
1365
4833
1785
10861
ja15
ja16

(Co-)vergisting van mest

Hoewel het (co-)vergisten van mest in het verleden wel vaker toegepast is, komt deze technologische optie nauwelijks voor in Nederland en zijn er weinig actuele data te vinden.
In Scharlebelt staat een vergistingsinstallatie waarin 22000 ton mest en 3000 ton gras op jaarbasis
verwerkt worden. Het biogas wordt vervolgens omgezet in elektriciteit en warmte.
In Denekamp staat bij een boerderij een kleinschalige vergistingsinstallatie waarin 2400 ton gemengde mest op jaarbasis verwerkt wordt. Ook hier wordt het biogas omgezet in elektriciteit en
warmte. De installatie heeft een elektrisch vermogen van 18 kW. Verschillende soortgelijke installaties, waaronder een soortgelijke installatie in Nistelrode zijn inmiddels buiten bedrijf.
Voor zover mogelijk zijn over deze installaties data verzameld aan de hand van (GrIPPs, 2003),
(CADDET, 2003) en (TNO-MEP, 2001).
Ondanks het geringe aantal installaties en de beperkte beschikbaarheid van data is getracht een
schatting te maken voor een referentieinstallatie. Deze cijfers dienen met de nodige reserves gehanteerd te worden omdat er per specifieke bedrijfssituatie geheel andere kengetallen mogelijk
zijn, met name wat betreft de nuttige toepassing van warmte.

11

Rekenwaarden tussen haakjes.
Voor de waarde van de rest- en bijproducten is deels gebruik gemaakt van (Novem, 2000).
13
Hierbij wordt aangenomen dat van de 230 kton grijs afval er ook nog 97 kton RDF, 35 kton papier/plasic en 7 kton
ferro en non-ferro metalen beschikbaar komt. De waarde daarvan is aan de hand van in (Novem, 2000) aangegeven
prijsniveaus bepaald. Daarnaast komt er nog 23 kton digestaat vrij dat als compost verkocht wordt tegen een prijs
van 2 €/ton.
14
Op basis van 2 €/ton compost.
15
EIA wordt toegekend bij een totaal energetisch rendement van ten minste 35%.
16
Zie voetnoot15.
12
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Tabel 5 Technisch-economische kengetallen van (co)-vergisting van mest17
167000
Biogasproductie
[m3/jaar]
Netto vermogen
[kWe]
40
Investeringskosten
[€/kWe]
5000 - 9900 (7450)
Bedrijfstijd/vollasturen
[uren/jaar]
6000
Onderhoudskosten vast + variabel
[€/kWe]
447
3
23
E-inhoud
[MJ/m ]
Elektrisch rendement
[%]
22,5%
Thermisch rendement
[%]
30,0%
Economische levensduur
[jaar]
10
Totaal gebruik warmte
[GJ/jaar]
1150
Eigen gebruik installatie
[GJ/jaar]
460
Totale netto elektriciteitsproductie
[MWh/jaar]
240
Eigen gebruik
[MWh/jaar]
200
Geleverde elektriciteit aan het net
[MWh/jaar]
40
In aanmerking voor EIA
[ja/nee]
ja18

17
18

Rekenwaarden tussen haakjes
EIA wordt toegekend bij installaties met een totaal energetisch rendement van ten minste 35%
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KOSTEN DUURZAME ELEKTRICITEIT
Kleinschalige waterkracht
L.W.M. Beurskens
E.J.W. van Sambeek

Verantwoording
Deze publicatie is door ECN geschreven in het kader van een opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken. De werkzaamheden onder dit contract zijn bij ECN opgenomen onder het
raamwerkcontract “Beleidsanalyses Duurzame Energie 2003”, projectnummer 7.7524. Deze publicatie maakt deel uit van een serie publicaties over de kosten van duurzame elektriciteit, uitgebracht onder publicatienummer ECN-C--03-072. Contactpersoon bij ECN voor bovengenoemd
project is E.J.W. van Sambeek, telefoon: 0224 56 4227, E-mail: vansambeek@ecn.nl.
De auteurs bedanken ECN-collega’s Bert Janssen en Manuel de Noord, Walter Ruijgrok en Frits
Verheij van KEMA en Martin Junginger van de Universiteit Utrecht voor hun aanwijzingen en
correcties. Ook is dank verschuldigd aan diverse marktpartijen en andere actoren die informatie
hebben verstrekt.

Doel van deze serie
Het doel van dit rapport is om een zo objectief mogelijke basis te verschaffen voor het vaststellen
van de berekeningsaannames voor de onrendabele top berekeningen door ECN en KEMA. Dit in
het kader van het vaststellen van de MEP-subsidietarieven voor nieuwe duurzame energieprojecten in 2004 en 2005.
Dit rapport wordt naast andere documenten gebruikt voor een tweetal adviezen aan het Ministerie
van Economische Zaken. Het eerste advies betreft de insteek voor de langere termijn ontwikkeling van de MEP-tarieven, en in het bijzonder de berekeningsgrondslag van deze tarieven. In dit
advies worden aanbevelingen uitgewerkt over hoe in het vaststellen van de MEP-tarieven rekening kan worden gehouden verschillende lange termijn markt- en technologieontwikkelingen. Het
tweede advies betreft een advies met betrekking tot de berekeningsaannames en -methodiek voor
het berekenen van de onrendabele toppen, die aan de MEP-tarieven ten grondslag liggen. Beide
adviezen zullen aan stakeholders ter consultatie worden voorgelegd.
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1.

INLEIDING

De waterkrachtcentrales in Nederland zijn, in een internationale context, alle als ‘kleine waterkrachtcentrales’ te bestempelen. De grootste centrales liggen in de Nederrijn/Lek bij Hagestein
(1.8 MW) en Maurik (10 MW) en in de Maas bij Linne (11,5 MW) en Alphen (14 MW). Daarnaast zijn er twee micro-waterkrachtinstallaties: in Gramsbergen (100 kW) en in Roermond (250
kW). Ook is er een aantal van dergelijke kleine installaties bij particulieren in gebruik. In het
hieronder gepresenteerde overzicht hebben alle kengetallen betrekking op waterkrachtcentrales
kleiner dan 10 MW.
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2.

TRENDS IN PRIJSBEPALENDE FACTOREN

2.1

Investeringskosten

De investeringskosten voor kleinschalige waterkrachtcentrales in het algemeen zijn afhankelijk
van een aantal locatiespecifieke factoren. Zo is het verval van belang voor de keuze van het type
turbine1. Ook is het van belang of de valhoogte zo hoog is dat er sprake kan zijn van een zwaartekrachtgedreven centrale of van het stromingstype. Voor Nederland is de laatste de meest voor de
hand liggende opstelling vanwege het doorgaans laag verval.
Ook kunnen milieu- en waterbeheerseisen invloed hebben op de investeringskosten, zoals het geval is bij vismigratie en scheepvaart. Extra milieumaatregelen brengen vaak kosten met zich mee,
zoals bij vistrappen. Het is hierdoor moeilijk om een eenvoudige richtwaarde voor de investeringskosten te herleiden. Onderstaand overzicht geeft voor de internationale situatie een aantal
prijsranges weer voor kleinschalige waterkrachtcentrales2. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen nieuw te bouwen centrales, en renovatie of modernisering van centrales. In principe zou
renovatie goedkoper zijn dan nieuwbouw, maar dat kan ook omgekeerd zijn, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projecten met een bijzondere historische waarde. Relatief grote kleinschalige
waterkracht projecten in Nederland zullen echter altijd nieuw te bouwen zijn.
Tabel 2.1 Specifieke investeringskosten voor kleine waterkrachtcentrales volgens (Bard, 2002)
Vermogensklasse
Nieuwbouw
Renovatie
Modernisering
[kW]
[€/kW]
[€/kW]
[€/kW]
1 - 100
7500 - 12500
3500 - 10000
2000 - 3000
100 - 250
6000 - 7500
2000 - 3500
1500 - 2000
250 - 500
5000 - 6000
1500 - 2000
1000 - 1500
500 - 1000
4500 - 5000
1500
1000
1000 - 10000
4000 - 4500
1500
1000
In Tabel 2.2 zijn andere bronnen weergegeven met cijfers over de investeringskosten voor waterkracht, die bovendien van toepassing zijn op de Nederlandse situatie:
Tabel 2.2 Specifieke investeringskosten voor kleine waterkrachtcentrales in Nederland volgens
diverse bronnen
Betreft
Typische grootte Investeringskosten [€/kW] Bron
Waterkracht algemeen
3200 - 4000
PDE, 2001
Waterkracht algemeen
4039 3
Ecofys, 1997
Centrale Linne
11.5 MW
2802 4
CADDET, 1995
5
REY, 2002
Roermond
250 kW
> 8000
De Haandrik
100 kW
6947
MHP, 2002
MHP, 2002
Roeven
35 kW
> 3900 6
MEP-2002
3560
(Van Sambeek e.a., 2002)
1

2
3
4
5
6

Bij een hoger verval is de benodigde hoeveelheid water om een bepaalde hoeveelheid energie op te wekken lager dan
bij een kleiner verval. Hoe groter de volumestroom, hoe groter de leidingen en de turbinedoorsnede, en daarmee de
investeringskosten (Bard, 2002).
Voor grootschalige waterkrachtprojecten kunnen de kosten duidelijk lager uitvallen.
NLG 8900 per kW in het jaar 2000.
NLG 71 miljoen projectkosten in 1995.
Project costs “slightly over 2 million Euro”.
‘Rijkswaterstaat, de gemeente Nederweert, de provincie Limburg en de Rijksdienst voor Monumentenzorg betaalden
de herstelkosten van ruim drie ton’ ( refereert aan kosten uit 1993).
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2.2

Onderhoudskosten

Voor de onderhoudskosten van waterkracht zijn nationaal en internationaal weinig gegevens beschikbaar. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de gegevens die voor dit onderzoek beschikbaar waren.
Tabel 2.3 Onderhoudskosten voor kleine waterkrachtcentrales in Nederland volgens diverse
bronnen
Betreft
Typische grootte
Investeringskosten Bron
[€/kW/jaar]
Waterkracht algemeen
10 MW
32
PDE, 2001
Waterkracht algemeen
32 7
Ecofys, 1997
De Haandrik
100 kW
45 8
MHP, 2002
Van Sambeek e.a., 2002
MEP-2002
~32 9

7

70 NLG/kW/jaar.
Verwachte onderhoudskosten NLG 10000 per jaar (in 1988).
9
Variabele onderhoudskosten bedragen 0.011 €/kWh; bij 2950 vollasturen komt dit overeen met 32 €/kW/jaar.
8
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3.

BEDRIJFSTIJD

Het aantal vollasturen dat een waterkrachtcentrale in Nederland gemiddeld in een jaar kan maken
is afhankelijk van het wateraanbod in de rivieren. Een beperkende randvoorwaarde daarbij is, dat
criteria met betrekking tot de waterhuishouding in de meeste gevallen leidend zijn: zo kan het
voorkomen dat een centrale stilgelegd wordt ten behoeve van de scheepvaart, of in verband met
een periode van vismigratie. In de periode 1990 tot 2001 bedroeg het gemiddelde aantal vollasturen 2737. Afhankelijk van de jaarlijkse omstandigheden heeft dit aantal zich bewogen tussen
2162 (in het jaar 1996) en 3737 (in het jaar 2000). Table 4.1 geeft een overzicht van diverse bronnen. Het cijfer volgens (Ecofys, 1997) is hierbij aan de hoge kant.
Tabel 3.1 Vollasturen voor kleine waterkrachtcentrales in Nederland volgens diverse bronnen
Betreft
Typische grootte
Vollasturen
Bron
Realisaties 1990-2001
38 MW
2737
Ecofys, 2002
4500
Ecofys, 1997
MEP-2002
2950
Van Sambeek e.a., 2002
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4.

ONTWIKKELINGEN OP DE LANGE TERMIJN

De locaties waar exploitatie van waterkracht het meest kosteneffectief is zijn reeds in het verleden
gerealiseerd. Daarom is de verwachting dat toekomstige projecten wellicht duurder zullen zijn
dan degene die al in bedrijf zijn. In Nederland zijn op dit moment slechts een beperkt aantal projecten in de voorbereiding. Er is contact gezocht met marktpartijen om meer inzage te krijgen in
de kengetallen die op deze projecten van toepassing zijn. Deze informatie is voor dit onderzoek
echter nog niet beschikbaar.

8
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Doel van deze serie
Het doel van dit rapport is om een zo objectief mogelijke basis te verschaffen voor het vaststellen van de berekeningsaannames voor de onrendabele top berekeningen door ECN en KEMA.
Dit in het kader van het vaststellen van de MEP-subsidietarieven voor nieuwe duurzame energie
projecten in 2004 en 2005.
Dit rapport wordt naast andere documenten gebruikt voor een tweetal adviezen aan het Ministerie van Economische Zaken. Het eerste advies betreft de insteek voor de langere termijn ontwikkeling van de MEP tarieven, en in het bijzonder de berekeningsgrondslag van deze tarieven.
In dit advies worden aanbevelingen uitgewerkt over hoe in het vaststellen van de MEP-tarieven
rekening kan worden gehouden verschillende lange termijn markt- en technologieontwikkelingen. Het tweede advies betreft een advies met betrekking tot de berekeningsaannames en methodiek voor het berekenen van de onrendabele toppen, die aan de MEP-tarieven ten grondslag
liggen. Beide adviezen zullen aan stakeholders ter consultatie worden voorgelegd.
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1.

INTRODUCTION

For setting future feed-in tariffs governments need insight in the cost reduction potential of renewable energy technologies. On the one hand these feed-in tariffs should be effective (i.e. stimulate their implementation) and on the other they should be efficient (i.e. limit the number of
free riders). High tariffs are probably effective but introduce free riders, whereas low tariffs are
efficient but probably reduce the speed of implementation. As cost reduction potentials for renewable energy technologies are significant, this may lead to a need to adjust feed-in tariffs in
the future. In doing this, however, one should find the right balance between the extent of adjustment in relation to the possibly reduced speed of implementation due to the adjustment.
In this report the cost reduction potential for onshore and offshore wind energy is dealt with. We
focus on investment and maintenance costs. Insight in these cost reductions through learning
might be supportive for policy makers to shape the long-term development of the feed-in tariffs.1 Potential cost reductions through learning for solar and biomass energy are not dealt with
in this Report. Although investment costs for PV electricity are expected to decrease significantly when the cumulative installed capacity increases, for the present investment costs remain
too high to cover the unprofitable margin with the MEP. For biomass electricity counts that the
development of the market price of biomass feedstocks is the most important factor in setting
future MEP tariffs.

1

4

Note that cost reductions through technical improvement are not addressed in this chapter as well as relevant other
cost factors such as insurance fees and prices of land.

ECN-C--03-074/H

2.

THE PRINCIPLES OF LEARNING CURVES

The costs of a technology decrease when experience increases. Learning is an equivalent for increasing experience. There are a number of learning factors that may cause cost reductions
(Junginger 2003a):
• learning-by-doing / learning-by-using: cost reductions through increased labour efficiency,
work specialisation and methods improvements,
• learning-by-developing: cost reductions through R&D: materials innovations, upsizing the
individual product, efficiency improvements,
• learning-by-interacting: cost reductions through better diffusion of knowledge,
• learning-by-producing: cost reductions through mass production and/or standardisation.
One way of analysing cost reductions is the concept of learning curves. Learning curves provide
a simple quantitative relationship between investment costs and cumulative production (kWh)
or use (MW installed) of a technology and are based on empirical observed data. These data
contain technological learning effects (first three factors) and scale effects (last factor). For
young technologies it seems plausible that technological learning is more important than scale
effects. An important question is to what extent the historical observed relationship provides insight in future cost reductions as well. Before that question will be answered, some more insight
is given in the principles of the learning curve. The learning curve is described by the following
mathematical expression (OECD/IEA 2000):
Price at year t = P0 * x-e
Where:
P0
cost of the first unit produced
x
cumulative production or use
e
experience index (characterises the inclination of the curve)
An important feature of a learning curve is that it becomes a straight line in a double logarithmic
diagram, see Figure 2.1This makes it easy to identify the learning effect. Anywhere along the
line, an increase by a fixed percentage of the cumulative production gives a consistent percentage reduction in price. An important parameter is the so-called Progress Ratio (PR), which
equals 2-e. This parameter expresses the rate at which costs decline each time the cumulative capacity implementation doubles. Since the PR is the same for any part of the line of a learning
curve, it means that young technologies learn faster from market experience than old technologies. For example: a progress ratio of 90% equals a learning rate of 10%, that is, a 10% cost reduction for each doubling of the cumulative capacity.
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Figure 2.1 Learning curve plotted in a normal and a double logarithmic diagram
Based on a review of literature, Junginger (2003a) distinguishes four main types of learning
curves:
1. cumulative capacity installed or produced (MW) vs. price of capacity (euro/MW),
2. cumulative production (kWh) vs. price of electricity (euro/kWh),
3. cumulative capacity installed or produced (MW) vs. price of electricity (euro/kWh),
4. cumulative amount of wind turbines installed or produced (#) vs. price of electricity (euro/kWh).
In Appendix A a selected overview of historic learning curves for wind energy is given.

2.1

Discussing the use of historic learning curves to forecast future cost
reductions

Complementary to other assessment tools learning curves have proved to be valuable in ex-post
evaluation of energy policy programmes. In order to assess the usefulness of historic learning
curves for predicting future cost reductions, some more insight is needed in the limitations of
the concept of learning curves.
A first important notion is the limited predictive power of learning curves. Learning curves are
based on empirical observed relations from the past and do not necessarily imply the same relationship for the future. An example: the scaling up of individual turbines was the most important
learning factor for wind turbines in the past, whereas the scaling up of production capacity of
turbines, that is mass production, will probably be the most important learning factor for the future (at least for onshore turbines). It is uncertain whether the future learning rate will be as fast
as the past one. Recently, attempts have been made to develop two factor learning curves in
which cost reductions are divided on technological learning and scale effects (Kouvaritakis
2000; Klaassen 2002). In theory this approach should provide a more accurate estimation of
possible future cost reductions. However, data availability to construct such two factor curves is
limited, so that practical application becomes difficult.
As a second notion one should be aware that learning curves are sensitive to misinterpretation.
The choice for a certain time period to construct the learning curve for example can have consequences for the outcome of the analysis, that is, the progress ratio may be different. Misinterpretation is often the result of limited data availability or poor data quality.
A third notion concerns the comparability of learning curves. Obviously, the four types of learning curves given in the previous section cannot be compared as they contain different information. However, it already becomes more difficult when having two learning curves of the same
type but of two different countries. The x-axis of most national learning curves contains the national cumulative capacity installed or the national cumulative production. Whereas the amount

6
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of capacity doublings is purely driven by developments in the country, reductions in investment
costs are driven by global developments (assuming that the market for wind turbines is a world
market). This means that a country with a low amount of capacity doublings compared to a
country with a high amount of doublings in the same period, has a lower progress ratio (or a
higher learning rate), where actually they should be the same (assuming that prices are the same).
A fourth notion concerns stimulation policies influencing the learning system. The relationship
between stimulation policies and the progress ratio is an important concern for policy analysis.
Ideally, production costs (of turbines) and not market prices should be used for constructing learning curves since market prices are influenced by the level of subsidies, marketing strategy,
the demand for the product (turbine) and the amount of competition. However, often only price
data are available. There seems to be evidence from the analysis of price developments in Germany in the 1990s that (too) high feed-in tariffs led to stabilisation rather than a reduction of
German prices (Junginger 2003a). The price development of onshore wind turbines in the Netherlands even shows an increase of prices in recent years (see Figure 2.2). Another study found a
clear relationship between the specific investment costs of (German) wind farms and the quality
(in terms of wind regime) of the site (Durstewitz, 2002).
1,400
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turbine costs [euro/kW]

1,000
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Figure 2.2 Dutch price developments onshore wind turbines 1990-2001 in 2001 euros (KEMA
WindMonitor 2003)2
Last but not least, when using learning curves for policy analysis, one should be aware that
learning curves lack a time path. This means that it is highly uncertain in which year the next
doubling of capacity will be achieved. Of course one can use forecasts of capacity growth to fill
in this gap. However, forecast studies are often biased as a result of assumptions regarding cost
reductions and policy incentives in the future. If a cost reduction in year X will not be reached,
then the capacity growth might be lower than expected. So, if the assumed annual cost reduction
in the forecast study does not comply with the learning rate of the learning curve used, then there will be a mismatch when introducing a time path in the learning curve.

2

1997, 1999 and 2000 costs are based on a limited amount of data. Data points are averages and are corrected for
extreme high and low values.
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The above suggests that one should carefully use learning curves for predicting future cost reductions. It remains uncertain whether or not future cost reductions will follow the same line as
in the past. It supposes for example that mass production of wind turbines results in the same
learning rate as upscaling of individual wind turbines did in the past. It also supposes a more or
less perfect forecast of future wind power development, which is impossible. One thing is sure:
without policy incentives the development of wind power will get stuck. And another thing is
sure: with sufficient policy incentives, wind energy will be once competitive; investment costs
will decrease and so the need for policy incentives. Historical learning rates can -together with
other methods- be indicative for future cost reductions.

8
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3.

LEARNING IN ONSHORE WIND

3.1

Expectations of future learning for onshore wind energy

The most appropriate (historic) learning rate for this study should be extracted from a global learning curve, that is, the cumulative installed capacity in the world on the x-axis and average
global installation costs and turbine production costs (per kWe), the two investment components
that can learn, on the y-axis.3 The use of the cumulative global capacity prevents an overestimation of the learning rate in the Netherlands, since only a limited amount of Dutch capacity doublings took place, whereas investment costs decreased due to global learning. The use of turbine
production costs is not possible due to a general lack of data. Therefore prices have to be used.
Preferably we would like to have both turbine prices and installation costs. In practice however
often only turnkey prices are available. The use of average global prices prevents an underestimation of the actual learning rate in case Dutch prices are above the world average. The use of
prices below the world average might have consequences for the speed of implementation of
new wind turbines. In setting feed-in tariffs one should continuously find a proper balance between too much stimulation and thus introducing free riders, and too little stimulation and so
limit the speed of implementation.
What information do we have for estimating future cost reductions? From 1987 to 2002 about
five doublings of the global installed capacity took place (from about 1 GWe to 32 GWe). Most
of the learning curves which can be found in literature (see Appendix A) do not comply with
our demand for global installed capacity on the x-axis and global prices on the y-axis. For the
purpose of this analysis only the learning curves of Junginger (2003a) are useful as they are
based on the global cumulative installed capacity. For constructing these learning curves turnkey prices from two relatively competitive markets, that is Spain and the UK, were used. Junginger found learning rates between 15 and 19%. When constructing a learning curve based on
global cumulative capacity and German prices (relatively high), the learning rate is about 7%.
Since Germany has by far the biggest market share (more than one third of the total installed
capacity, see the next section), German prices determine for a large part the average global
price. Considering this the global learning rate would probably be between 10 and 13%. For this
fifteen-year period this means an annual cost reduction of 3.5 to 4.5%. In Table 3.1 these historic learning rates are summarised.
Table 3.1 Historic learning rates (based on global cumulative installed capacity)
Period
Learning ratea
Average annual cost reduction
Spain
1990-1998/2001
15-18%
~5.7-6.5%
UK
1992-2001
19%
~6.7%
Germany
1987-2002
7%
2.4%
World (total)
1987-2002
10-13%
3.5-4.5%
a

For a fair comparison of these learning rates preferably all periods should be the same (which is not the case)

3

This is a type I learning curve. Since wind speeds strongly vary per site, interest rates differ per project and numerous other reasons for which all further assumptions should be made, the other types seem less appropriate for the purpose of this study.
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The question is to what extent the historic global learning rate is applicable for predicting future
cost reductions. According to Lako (2002) future learning rates for onshore wind should be determined by using the following arguments (plusses and minuses indicate the potential for cost
reductions):
• The advanced state of current wind turbines with capacities from 0.6 to 2.5 MWe (-).
• The limited potential for further upscaling (-)4.
• A minor cost reduction potential for civil work, infrastructure and grid connection (-).
• A cost reduction potential of 10-34% in case of upscaling production volumes from 1,000 to
30,000 turbines per year (+)5.
Based on these arguments Lako (2002) comes to somewhat more conservative learning rates for
the period 2000-2030:
• For rotor and nacelle (about 60-70% of the investment cost) 10%.
• For the tower (about 10-15% of the investment cost) 4-7%.
• For civil work, infrastructure and grid connection (about 20-30% of the investment cost) 24%.6 .
This equals an overall learning rate of 7-8%. For the turbine (rotor, nacelle and tower) only the
learning rate would be about 9%. When assuming two further capacity doublings until 2010,
this equals an annual cost reduction for the turbines of about 2.4%. This figure is lower than the
company objectives of NEG Micon, one of the main turbine manufacturers. For existing models
an annual cost reduction of 3 to 5% is aimed at, whereas for new models even 5 to 10% cost reductions are foreseen annually (NEG Micon, 2003).
To get insight in the annual upscaling of production volumes, we need an underpinned forecast
of onshore wind power development. This subject will be dealt with in the next section.

3.2

Development of onshore wind power capacity

The growth of onshore wind power capacity in recent years is considerable. Between 2000 and
2002 world-wide installed capacity increased from 18 GW to 32 GW (see Table 3.2). Germany
has by far the biggest market share with more than one third of the global capacity (or more than
half of the European capacity) installed within its borders. In that view, the Dutch market share
of 2.3% is only modest.
The European Wind Energy Association (EWEA) has recently published a new 2010 target for
Europe of 65 GW (see Figure 3.1). This target is not official but represents the combined ambition of national governments and the wind energy industry.

4
5

6

Some experts believe that significant further upscaling is possible.
This cost reduction potential is based on the assumption that for each doubling of the production volume costs will
reduce by 5%. In the underlying study carried out in 1995 by NREL 4-5 doublings are expected by 2030 (IEA
2000).
The percentages of total investment costs are estimates based on figures from DKW (2001) and IEA (2000).

10

ECN-C--03-074/H

Table 3.2 Current world onshore wind power market [GW]
2000
2001
2002
Germany
6.1
8.7
12.0
Spain
2.8
3.6
5.0
USA
2.6
4.2
4.7
Denmark
2.3
2.5
2.9
India
1.2
1.5
1.7
Italy
0.4
0.7
0.8
Netherlands
0.5
0.5
0.7
UK
0.4
0.5
0.6
Japan
0.1
0.4
0.5
China
0.4
0.4
0.5
Rest world
1.5
2.0
2.7
World
18.4
24.9
32.0
Source: EWEA/Greenpeace, 2002
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Figure 3.1 Onshore capacity development in Europe according to EWEA [GW]
Source: European Wind Energy Conference 2003 (EWEC), Special Newsletter, Madrid, 18 June 2003

Recently, ECN has also made onshore wind projections for the EU-15 using the Admire-Rebus
model (Uyterlinde et al., 2003). The ECN 2010 estimate lies between 48 and 77 GWe (scenario
A - continuation of present policies versus scenario B - the introduction of green electricity
trade and quota obligations).7 When assuming that most of the 2010 wind power capacity will
be installed in the EU-15, the EWEA target and the ECN projection can be compared. Then, the
EWEA target lies in-between scenario A and B.
Table 3.3 shows the development of the global onshore wind power capacity. These figures are
taken from Enron Wind. The 2010 forecast for Europe of both EWEA and Enron turn out to be
comparable (respectively 65 and 62.4 GWe).8 According to the EWEA figure the average annual
7

8

In the Admire-Rebus model an exogenous learning rate of 10% is assumed. However, since more capacity doublings take place in the EU-15 (being the scope of the model) than in the rest of the world, the corrected learning
rate of Admire-Rebus applicable to the world would be larger.
The 2020 projection of Enron is more optimistic than EWEA’s projection regarding the development of wind
power in Eastern Europe and CIS.
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market growth rate in Europe between 2000 and 2010 is 17.9%.9 In another study of EWEA Wind Force 12 (2003), which is not a forecast but a feasibility study- an annual global growth
rate of 27.4% is assumed between 2000 and 2010.10 This leads to a global installed capacity of
rather 207 GWe in 2010. It seems plausible that this is too much for a realistic forecast. According to Enron, the annual growth rate in Europe between 2000 and 2010 is 18.4%, whereas the
annual global growth rate is 22.8%. This results in 133 GWe global installed capacity in 2010,
see Table 3.3. As noted in Section 2.1 these figures should be handled carefully since they are
partly based on expectations with respect to policy stimulation and future cost reductions. Enron
for example assumes a cost reduction of 35% between 2000 and 2030 (DKW 2001), whereas
the Wind Force 12 study even assumes a 40% cost reduction between 2002 and 2020.
Table 3.3 Onshore capacity development according to Enron Wind Corp [GW]
2000
2005
2010
2015
2020
US
2.8
12.8
31.7
67.2
102.0
Western Europe
11.2
25.6
57.5
95.6
104.2
China
0.5
3.7
12.3
26.0
51.8
Japan
0.1
1.2
4.0
7.2
12.7
India
1.2
2.7
5.9
10.4
19.4
Latin America
0.2
3.0
9.0
17.5
26.6
Eastern Europe & CIS
0.3
1.1
4.9
13.0
27.8
Rest of the world
0.6
3.4
8.0
23.7
56.0
Total world
17.0
53.5
133.2
257.7
400.5
Source: DKW 2001 (based on data from Enron Wind Corp).

3.3

Onshore wind annual cost reduction potential

3.3.1 Turnkey investment costs
The historic global learning rate of 10 to 13% equals an annual turnkey cost reduction of 3.5 to
4.5% in the period 1987-2002. The question is what learning rate we can expect for the period
2002-2010. From the previous section it has become clear that 128 GWe global installed wind
capacity will likely be achieved in 2009 or 2010 (supposed no major market disruptions will
take place). At that time the annual production will be over 20,000 turbines (assuming an average size between 1 and 1.5 MWe). Compared with the current production of about 7,000 turbines, some scale effects can thus be achieved.11
When we adopt the historic global learning rate (10 - 13%) to cover future learning12 the annual
cost reduction in the period 2002-2010 will be 2.6 to 3.4%. This is more or less in line with the
results of a market study by Enron Wind predicting an annual turnkey cost reduction of 2.9%
between 2002 and 2010 (DKW 2001). According to another manufacturer, Vestas, the cost price
of wind electricity will reduce 3 to 5% annually until 2010 (Vestas 2003).13 As Vestas assumes
no cost reductions for maintenance, the annual reduction of turnkey investment costs amounts to
3.5 to 8%.14
9

Note that between 2000 and 2002 actual growth rates exceeded 30%.
Including the realised growth rates between 2000 and 2002.
11
Thus, until 2009/2010 production volumes will increase with a factor 2.5 (a 1.5 doubling), which means a cost reduction due to the increase of production volumes of about 7.5% in the period 2002-2009/2010 (assuming that for
each doubling of the production volume costs will decrease by 5%, see IEA 2000). Note that this cost reduction
only applies to the turbine. Assuming that about 80% of turnkey investment costs are allocated to the turbine, this
means an overall annual cost reduction due to production volume increases of 0.8%.
12
Including positive feedback from offshore development (see next section) to onshore development.
13
Vestas’ calculations are based on the following conditions: 20-year linear depreciation, interest rate 6%, costs for
service and maintenance costs remain equal, air-mass density 1.225 kg/m3, wind speed 5.4 m/s at 10 metres.
14
This might also include some technical improvements to increase the capacity factor of the turbine.
10

12
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The overall learning rate of Lako (2002) of 7 to 8% results in an annual cost reduction of 1.8 to
2.1% in the same period. Lako’s estimate is more or less in line with a review of several independent analyses by the Risø National Laboratory in August 1998. They concluded that the rate
of future wind farm annual capital cost reduction range is likely to be between 1% and 2.5%
(IEA 2000).

3.3.2 Maintenance costs
According to Lako (2002) current average maintenance cost for new turbines amount to 0.6 to
1.0 euroct/kWh, rising to 1.5 to 2.0 euroct/kWh after the first ten years of operation. Future
maintenance costs are reported to be 0.6 euroct/kWh for the first ten years and 0.9 euroct/kWh
after that. For the period 2000-2010 an annual reduction of maintenance costs 2.2% can be expected.15

15

Experiences gained with respect to maintenance optimisation in offshore projects providing positive feedback to
onshore projects are probably not included.
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4.

OFFSHORE WIND

4.1

Expectations for learning for offshore wind energy

Compared to onshore wind farms offshore wind is still in its infancy and at the very beginning
of its learning curve. So, there is no sufficient empirical data to construct reliable learning
curves that can provide insight to determine future cost reductions. Therefore, another line of
argument has to be followed to underpin the analysis. Although currently offshore wind electricity is far more expensive than onshore electricity, the prospectives of future costs are still more
positive for offshore. One of the main reasons is the increased electricity yield (with the same
capacity) due to the better wind regime. However, at the moment both investment and
maintenance costs are far above those for onshore wind. In addition, one should be aware of the
fact that 1) the share of the various investment items differ between offshore and onshore (see
Section 3.3.1) the investment costs of offshore wind farms are very sensitive to the distance to
shore.
Junginger (2003b) distinguishes a number of learning factors that might lead to future cost reductions:
1. Wind turbine: upscaling and improved design of offshore turbines; standardisation; economies of scale (in addition offshore wind might profit –and vice versa- of further development of onshore turbines).
2. Grid connection: standardisation of the design of HVDC cables; applicability of XLPE insulation to HVDC cables; improvements in valve technology and power electronics.
3. Foundations: standardisation; economies of scale; improved (lighter) design.
4. Installation: standardisation; development of purpose-built ships; learning-by-doing.
Learning factors that can be added to this list are: reduced maintenance costs through learning
by doing; improved availability through using condition monitoring techniques of which knowledge can be obtained from other industries (learning-by-interacting); improved aerodynamic
farm efficiency through learning-by-developing (Kooijman, 2003).
Both Junginger (2003b) and Lako (2002) expect a learning rate for offshore turbines that is, at
least in the short term, comparable with the one for onshore turbines.16 According to Junginger
this rate will be between 15 and 19% depending on the future annual growth rate of onshore and
offshore wind power capacity. Lako is less optimistic and comes to a learning rate of 9%.
With respect to grid connection Lako (2002) expects moderate learning rates of 2.5 to 5%, whereas Junginger (2003b) comes to 29 to 32% based on historic learning curves of HVDC converter stations and submarine HVDC cables. The difference between these estimates can largely be
explained by the system borders chosen in both studies. Lako only focuses on offshore wind
projects whereas Junginger’s scope is extended to all submarine HVDC cables. In addition it
should be stated that Pierik (2001) concludes that on the basis of minimum cost of energy, an
AC grid connection to shore is to be preferred. This is mainly because of the lower investment
costs of AC compared to DC. According to Pierik the differences in transport efficiency are generally small, hence having little effect on the outcome.
Although future foundation costs can be reduced by improved design solutions, for the shortterm such reduction is not expected. Junginger (2003b) does expect an annual reduction of steel

16

Compared to Section 3.3.1, here only the turbine is addressed and not the turnkey installation.
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prices between 1 and 2%.17 In the analysis of Lako (2002) foundation costs are part of the offshore construction costs.
Regarding the installation costs Junginger (2003b) expects an annual cost reduction of 1.2 to
1.6% in the period 2002-2020, whereas Lako (2002) poses a more optimistic learning rate of 5
to 7.5%.
The amount of cost reductions will for a large part depend on the development of offshore wind
power capacity. Projections for this development will be dealt with in the next section. The potential cost reductions for offshore wind will be subject of Section 4.3.

4.2

Development of offshore wind energy

Up to now less than 300 MWe offshore power has been realised, of which Denmark has the
largest share. For the period until 2006 more than 3 GW is planned to be installed world-wide.
This mainly concerns European projects.
Table 4.1 A chronological overview of European offshore wind projects in future18. In
parentheses, the country names have been indicated (Beurskens 2003)
Year

Projected

2003

Samsø (DK, )Zeebrugge (B), Frederikshavn (DK), Nysted (DK),
La Rochelle (FR), North Hoyle (UK)
2004 Vlakte van de Raan (B), Meerwind Phase 1 (D),
Kriegers Flak Phase 1 (D), NSW (NL), Q7-WP (NL), Słupsk (PL), Klasarden Gotland (S), Utgrunden II (S)
2005 Thornton Bank (B), Borkum Riffgrund-West Phase 1 (D), Dan-Tysk Phase 1
(D), Kriegers Flak Phase 2 (D), Sandbank 24 Phase 1 (D), Cabo de Trafalgar
(ES)
2006 Arklow Bank (IE)

Average Cumulative
installed capacity
0.3

GW

1.4

GW

3.1

GW

3.3

GW

Recent calculations of ECN with the Admire-Rebus model show a capacity growth between 1.8
and 6.3 GW until 2010 (Uyterlinde, 2003).19 According to these calculations development will
mainly take place in Denmark, The Netherlands and the United Kingdom. If offshore wind can
only benefit from generic policy support, competition with other renewable sources reduces its
possibilities. According to the model calculations, with the current German offshore wind support scheme there will be no market opportunities in Germany at all despite the important
amount of proposed projects.
Under the assumption that Germany will adapt its support scheme the EWEA target of 10 GW
in 2010 can be achieved. This means that about five capacity doublings of installed offshore
power will take place between 2003 and 2010. Note that these offshore capacity doublings are
only relevant for determining cost reductions for grid connection, foundations and installation.
Cost reductions for offshore turbines are assumed to be dependent on capacity doublings of both
onshore and offshore power capacity.
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According to Junginger (2003b) production costs of monopile foundations consist of 45-50% steel costs.
In most cases, construction works have been planned in a period, for example 2004 – 2006. In such cases, the park
is attributed to the last year in the period, in this example 2006.
19
Scenario A - continuation of present policies versus scenario B - the introduction of green electricity trade and quota obligations.
18
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Figure 4.1 Offshore capacity development in Europe according to EWEA [GW]
Source: European Wind Energy Conference 2003 (EWEC), Special Newsletter, Madrid, 18 June 2003.

4.3

Offshore wind: annual cost reduction potential

4.3.1 Turnkey investment costs
Since offshore wind energy is still in its infancy judgements about future cost reductions should
be interpreted carefully. Monitoring data from existing and new offshore farms is required to
underpin the forecasts.
In Section 4.1 four investment items were dealt with for which future learning is expected.
Assuming two capacity doublings for onshore and offshore wind together in the period 20022010, an annual cost reduction for the turbine is determined (see Table 4.2). Expected cost
reductions for grid connection and installation are based on five capacity doublings of offshore
wind. Table 4.2 provides an overview. The figures are extracted from Lako (2002) and
Junginger (2003b). To calculate the total annual cost reduction the following distribution of total
investment costs is assumed: turbine 40%, grid connection 11%, foundation 13% and
installation 36%.20 One should note that this distribution strongly depends on the specific
location of the wind farm. Then total annual cost reductions between 2.3 and 3.7% are found.
Table 4.2 Annual cost reduction 2002-2010 for offshore wind [%]
Junginger-higha
Junginger-lowa
Lako-higha
Turbine
5.1
4.0
2.4
Grid connection
3.2b
1.6b
3.2
Foundation
1.0
0.5
0.0
Installation
1.6c
1.2c
4.8
Total
3.1
2.3
3.7
a

Lako-lowa
2.3
1.6
0.0
3.2
2.6

Figures in this table are the results of calculations by ECN for this study. For the calculations data from Junginger
(2003b) and Lako (2002) have been used.
b
Here the learning rate of Lako (2002) is adopted to only focus on offshore wind (see also Section 4.1)
c
According to Junginger (2000c) this cost reduction (based on Junginger 2003b) might be too conservative.
20

Deducted from Figure 2.1 in Section 2.1 report: H.J. Kooijman: Offshore Wind (in Dutch), ECN-C--03-074a.
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4.3.2 Maintenance costs
Offshore wind energy asks for maintenance strategies that are quite different from those on
shore. The more demanding environment offshore intensifies the wear of components while at
the same time accessibility to the turbines is more difficult. Various studies show that on average 25% to 30% of the energy generation cost are related to maintenance (Kooijman, 2003).
Corrective maintenance, i.e. after a failure is detected, is about two times more expensive than
preventive maintenance. The possible revenue losses involved with offshore wind farms is high,
particularly because of the large amount of installed power which operates with a relatively high
capacity factor. Thus, there are many reasons to keep downtime to a minimum. By increasing
the reliability of turbines (including the development of an optimal preventive maintenance
strategy during the design stage) and enhancing the workability to carry out maintenance substantial cost reductions can be achieved. Based on Lako (2002) an annual reduction of maintenance costs of 1.3% between 2002 and 2010 might be an indication of potential cost reductions.
However, actual monitoring data of existing and new offshore wind farms should provide the
required insight.
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APPENDIX A OVERVIEW OF LEARNING CURVES FOR WIND ENERGY PUBLISHED IN RECENT YEARS
This table is taken from Junginger (2003a) including his own learning curves. For references, see Junginger (2003a):
Author

PR

Time frame

Region

Cum MW I , III / TWh II
installed i / produced p

Average annual
growth rate

Cumulative
doublings

R2

global cumulative MW
global cumulative MW
20-1750 (±) i
60-2850i
n.a.
2-3000 (±) p
2-1800 (±) p
n.a.

global
global
34.7%
62.0%
n.a.
63% (±)
69% (±)
n.a.

global
global
6.5
5.6
n.a.
10.6 (±)
9.8 (±)
n.a.

0.978
0.875-0.887
0.945
0.949
n.a.
n.a.
0.83
n.a.

n.a.
Turbines produced in a
country
60-8000 (±) p

n.a.
n.p.

n.a.
n.p.

n.a.
n.p.

n.a.

7.1.

n.a.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

59% (±)
35% (±)

6.6 (±)
3.9 (±)

n.a.
n.a.

52.2%

8.5

n.a.

Type I
(Junginger, 2003a)
(Junginger, 2003a)
(Mackay and Probert, 1998)
(Durstewitz and Hoppe-Kilpper, 1999)
(Neij, 1999)
(Neij, 1999)
(Neij, 1997)
(Seebregts et al., 1998)
(Lund, 1995)
(Neij et al., 2003)
(Milborrow, 2002a)

81%
1992-2001 UK
82-85% 1990-1998/2001 Spain
85.7%
1981-1996 US
92%
1990-1998 Germany
92%
1982-1997 Denmark
96%a
1982-1997 Denmark
96%a,
1982-1995 Denmark
87% /
n.a.
Denmark
90% b
85%
n.a.
Denmark
92-94%
1981-2000 4 countriesc
84.7%

n.a.

Danish
manufacturers
Several WT Produced wind turbines
manufacturers
4 countriesc Turbines installed in a
country

(Neij et al., 2003)

89-117%

n.a.

(Neij et al., 2003)

89-96%

1981-2000

82%
68%

1980-1995
1985-1994

EU
US

0.02 -20(±)
2-30(±)

80%

1981-1995

Denmark

7-2500

Type II
(IEA, 2000), based on EU Atlas project data
(IEA, 2000), based on data from Kline & Gipe

Type III
(Dannemand Andersen and Fuglsang, 1996)
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Author

PR

Time frame

Region

Cum MW I , III / TWh II
installed i / produced p
7-1280 p
70-4400(±) i
15-1800(±) i
10-360(±) III, i

(Neij, 1997)
(Ibenholt, 2002)
(Ibenholt, 2002)
(Ibenholt, 2002)

91%b
92-103%
88-93%
75%

1980-1991
1991-1999
1984-1999
1991-1999

(Neij et al., 2003)

87-88%

1981-2000

Denmark
Germany
Denmark
United
Kingdom
4 countriesc

(Neij et al., 2003)

83%

1981-2000

4 countriesc

Type III, for specific
electricity production
produced by a country
Type III, for levelized
electricity production
produced by a country

Average annual
growth rate

Cumulative
doublings

R2

68.3%
68% (±)
34.8%(±)
56.5%(±)

7.5.
6.0 (±)
6.9 (±)
5.2 (±)

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

±

Data estimated from a figure, as exact numbers were not given.

n.a.
a
b
c

Data not available..
Only four Danish producers; only turbines>=55 kW.
Based on data from (Dannemand Andersen and Fuglsang, 1996).
Based on data from Denmark, Germany, Spain and Sweden. Depending on market perspective or production perspective, and different time periods, the range of PRs
may differ. See for a complete overview (Neij et al., 2003, chapter 8).
Based on the number of MW actually installed in the region.
Based on the number of MW produced in a country (of which part may be exported).

i
p
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