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Toelichting

In het werkdocument zijn door ECORYS per profiel (in internationaal perspectief)
kwantitatieve gegevens zoals de werkgelegenheid, omzet, R&D uitgaven, subsidies en het
aantal bedrijven bepaald (zgn. ‘kernindicatoren’), en is eveneens kwalitatieve informatie
waaronder weerstanden, belangen, knelpunten, regelgeving en innovatieve methoden van
financiering geïnventariseerd. Vervolgens zijn de verschillende ketens ook met elkaar
vergeleken met de nadruk op de economische indicatoren (zgn. ‘scoringsmatrix’).
Uitgangspunt voor de verticale analyses is de publiektoegankelijke literatuur. Het
Ministerie wilde overzicht in die rapportages en focus op de economische grond(s)lagen.
Er is daar waar mogelijk aansluiting gezocht bij al bestaande sociaaleconomische
monitoring studies als van het CBS, het IEA en EurObserv’ER. De verticale analyses zijn
van commentaar voorzien door dossierhouders van Agentschap NL en het Ministerie.
Waar aanvullend nodig zijn de industrie en de brancheorganisaties (beperkt)
geconsulteerd.
Er is in overleg met de opdrachtgever gekozen voor een ‘bottom-up’ aanpak, i.e. de
bedrijven en de economische krachten zijn per fase en per industrieprofiel in kaart
gebracht; alsmede de realistischerwijs te verwachten economische ontwikkelingen gelet
op onder andere die krachten en de Porter-analyses.
Het betreft een momentopname; in de periode van het onderzoek hebben zich heftige
schommelingen voorgedaan in vooral de industrie – sommige bedrijven zijn failliet
gegaan, anderen hebben een doorstart gemaakt en sommige bedrijven ondergingen juist
een sterke uitbreiding (met name eind 2010). Veel bedrijven (vooral multinationals) zijn
actief in verschillende sectoren (en in verschillende landen), en het is dan ook zeer lastig
hun aandeel in een bepaald profiel exact te bepalen. Het verdient aanbeveling over een
drietal jaar de Porter-analyses per industrieprofiel opnieuw uit te voeren om zo de
marktdynamiek goed mee te nemen in het actualiseren van het moderne industriebeleid
gericht op versterking van de duurzame energiesectoren.
Per profiel is omschreven wat wordt verstaan onder directe en indirecte activiteiten, al zal
deze grens altijd aan discussie onderhevig zijn. De maximale omvang van de indirecte
activiteiten (in termen van omzet en/of werkgelegenheid), wordt door ons vooralsnog
geschat als van dezelfde grootteorde als de directe activiteiten. In de praktijk is door ons
gemiddeld een factor 0,5 gebruikt voor de indirecte werkgelegenheid. 1

1

Dit betekent dus dat de geschatte totale werkgelegenheid gelijk is aan 1,5 keer de directe werkgelegenheid.
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In het hoofddocument zelf zijn op basis van de genoemde ‘bottom-up’ aanpak de
vergelijkende overzichten (zgn. horizontale analyse) van de zestien industrieprofielen
opgenomen, evenals de conclusies ten aanzien van de economische krachten, en een
beschrijving van het (gewenste) industrieperspectief.
Uit onze analyse blijkt dat Nederland bezijden onderzoek en advies, bij een aantal
industrieprofielen ook een internationaal betekenisvolle ‘maakindustrie’ kent. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de exportpositie: uitvoer van zonnecellen, machines om zonnecellen te
maken, biomassa reststromen, biobrandstoffen, brandstofcellen en diensten voor wind
offshore projecten. Bovendien geldt voor een groot aantal (opkomende) waardeketens dat
er kansen liggen voor de industrie omdat de markt nog niet is verdeeld, en de R&Dactiviteiten in internationaal perspectief goed zijn gepositioneerd. Voorbeelden zijn
energie uit water, energieopslag- en laadsystemen, biogas en/of groen gas in de
landbouw, bioraffinage en CO2-afvang en -opslag.
Onzes inziens heeft Nederland heeft met een op lange(re) termijn gericht innovatie- en
industriebeleid – bijvoorbeeld door gerichte en gebundelde aandacht vanuit de
Technische Universiteiten en de kennisinstituten als TNO en het ECN - kansen op ‘first
mover’ voordelen op deze toekomstige markten.
Het is onze oprechte verwachting dat het opgestelde materiaal en de analyses benut zullen
worden aan de kant van de overheden, zoals bij de uitwerking van het onderdeel
duurzame energie van het topgebied Energie, maar ook bij de industrie, de verschillende
branches, de kennisinstellingen en bij de financiers.
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1 Industrieprofiel zon PV

1.1

Introductie
Photovoltaïsche zonne-energie zet licht om in elektriciteit. Het zonlicht wordt ten
behoeve van conversie opgevangen door een aantal cellen (typisch enkele tientallen van
100-1000 cm2), die geïntegreerd worden in een module. Een aantal modules vormt een
systeem, dat doorgaans middels een enkele inverter aan het net wordt gekoppeld.
Voortbouwend op een traditioneel sterke positie van de halfgeleiderindustrie (Philips,
ASML, ASMI, BE, etc.) is het speelveld aangaande photovoltaïsche zonne-energie in
Nederland eveneens goed ontwikkeld. Er zijn een aantal academische instituten (ECN,
Amolf, TNO, Universiteit Utrecht, TU Delft, TU Eindhoven, RU N) waar het onderzoek
zich in vergelijking tot het buitenland op hoog niveau bevindt. De twee technologieën die
vooralsnog het speerpunt vormen zijn multi-kristallijn (mc-Si) silicium en amorf silicium
(a-Si:H dunne films). Naast fundamenteel onderzoek is er ook ruimte voor toegepast
onderzoek (sociale effecten van de introductie van PV, netinpassing, recycling van
modules, LCA, milieuvoordelen, etc.) en heeft Nederland een vrij sterke positie in het
(internationale) lobby circuit. Dit alles heeft er toe geleid dat er zich in ons land ook een
maakindustrie bevindt – na het faillissement van Shell Solar Energy aan het begin van het
millennium, zijn er een aantal nieuwe toonaangevende spelers opgestaan, te weten
Scheuten Solar en Solland Solar, die zich beiden in Limburg bevinden. Ten slotte zijn er
een aantal initiatieven voor kostprijsverlagende productie waarvan Sunergy (gieten van
dunne film silicium) en Nuon Helianthos (roll-to-roll plasmadepositie van dunne film
amorf silicium) de exponenten vertegenwoordigen.
Ten aanzien van zon PV nu, kan er in Nederland een duidelijk cluster (70 tot 75
bedrijven) worden geïdentificeerd in Noordoost Brabant en Limburg. Dit betreft niet
alleen de productie van cellen en modules, maar ook de productie van het maken van
apparatuur om te produceren (Only The Best ofwel OTB – waar ca. 250 mensen werken
en dat een mondiaal marktaandeel van ongeveer 12% heeft2; VDL Industrial Modules;
enkele ovenbouwers) en toeleveranciers (chemicaliën, glasplaten, metalen frames, etc.).
Het Energieonderzoek Centrum Nederland (hierna: ECN) schat het aantal werknemers
(direct en indirect) in het cluster op 1100.3 Onze schatting (betreft alleen directe
werkgelegenheid) is vergelijkbaar; de clusteromvang is dus significant te noemen.

2
3

Zie bv. http://www.energysquare.nl/News/News.aspx?Id=149, zie ook www.fd.nl.
Business case ECN-vestiging Heerlen/Aken (ECN, maart 2010).
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In Nederland wordt PV vrijwel uitsluitend toegepast in de gebouwde omgeving, op de
daken van huizen, industrie, kantoren, etc. Kleine netgekoppelde systemen zijn typisch
0,5-1,5 kW; grotere typisch 5 tot 15 kW. De SDE-regeling subsidieert in principe tot
maximaal 100 kW, waardoor op zichzelf staande zonneparken van enkele MW (die
substantieel zouden kunnen bijdragen aan de elektriciteitsvoorziening voor een woonwijk
of kleinschalige industrie) praktisch gezien zijn uitgesloten. Een dergelijk initiatief wordt
wellicht wel gerealiseerd te Azewijn in Gelderland4, maar de financiering vindt dan plaats
via specifieke investeringssubsidies in het kader van een tijdelijke provinciale
recessieregeling.

1.1.1

Beschrijving van de waardeketen
De elementen uit de keten (van grondstofproductie tot installatie van het systeem) zijn als
volgt weergegeven:

Figuur 1.1

Waardeketen voor photovoltaïsche zonne-energie (in dit geval c-Si of mc-Si wafer technologie). BIPV staat voor
‘Building Integrated PhotoVoltaics’.

Projectontwikkeling & financiering
Consultancy
R&DD

Productie van c-si
wafers

Processing van de
wafers

Productie van de
panelen

Verkoop en
installatie van het
systeem

Machineleveranciers, grondstoffenleveranciers & BIPV

Productie van de wafers
De grondstof voor de wafer technologie (mono-kristallijn c-Si of multi-kristallijn mc-Si)
is silicium, ofwel gewoon zand. Als eerste stap worden monokristallijne wafers
gefabriceerd via het Chrozalski-proces door een staaf omhoog te trekken uit een bak met
vloeibaar silicium, en mc-Si door vloeibaar silicium in vierkante gietvormen te gieten;
ook depositie is mogelijk. In Nederland zijn er geen bedrijven in deze stap actief, maar
internationaal gezien zijn Hemlock en Wacker Polysilicon marktleider.
Hoewel er dus geen productie is van de benodigde wafers, is er echter wel een privaat
initiatief hiertoe: The Silicon Mine5 (hierna: TSM). Als de financiering voor TSM rond is,
wordt er een fabriek op het Chemelot-terrein in Geleen geopend, waar in een twee
stapsproces relatief zuiver silicium geproduceerd zal worden dat geschikt is voor de
vervaardiging van de wafers (het basismateriaal van zonnecellen). De beoogde faciliteit
4

5

Zie http://www.pfixx.nl/. Ook de capaciteit van het zonnedak van de Floriade is vrij groot maar eveneens buiten de reguliere
subsidieregelingen om gefinancierd.
http://www.thesiliconmine.com/
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kan mogelijk aan 400 mensen werk bieden. De bouwtijd van de eerste fase wordt
geraamd op 20 maanden, met een investering van ongeveer € 500 miljoen. Het is echter
onzeker of TSM zal gaan leveren aan de Nederlandse industrie.
Processing van de wafers
Na het zagen worden in de tweede stap de wafers in een batch proces geprocessed tot
zonnecellen (e.g. Solland Solar in Heerlen; Scheuten Solar in Gelsenkirchen). Dit behelst
bijvoorbeeld het aanbrengen van de dotering en de antireflectie-coatings; het etsen van
een structuur voor lichtopsluiting en het opdampen, sputteren of anderszins verzorgen van
de contacten. De cellen kunnen worden gezien als een halffabricaat, daar er producenten
zijn van modules die cellen elders maken, of helemaal geen cellen maken maar deze
inkopen (bijvoorbeeld Ubbink Solar6 in Doesburg).
Panelenproductie en toepassing
Het maken van panelen geschied door inter-connectie van de cellen, gevolgd door een
encapsulatiestap ter verduurzaming, het aanbrengen van een frame voor versteviging en
een kabel. Na verkoop en transport wordt het systeem, bestaande uit een aantal panelen,
een DC/AC inverter en regelelektronica veelal netgekoppeld geïnstalleerd. Philips is in
Nederland (onder andere in Oss) tussen 2002 en 2005 actief geweest in de ontwikkeling
van de inverters en de elektronica, maar heeft deze divisie verkocht. 7Andere partijen als
De Drie (nu Exendis8), Victron9 en NKF10 zijn inmiddels vanwege een te beperkt
marktaandeel gestopt met de productie van inverters.
De laatste tijd is er veel aandacht voor innovatieve systemen voor de integratie van zon
PV technieken in de gebouwde omgeving (BIPV). Zie hiervoor de SBIR regeling. 11
Tweede generatie technologieën
Een courant vernieuwend initiatief (met name voor minder zaagverliezen en minder
siliciumgebruik door dunnere wafers) is de door het ECN gebruikte RGS12 technologie,
waarbij op een lopende band silicium wordt gesmolten en in een gietvorm gegoten.
Aandeelhouders in dit project zijn Deutsche Solar voor 35%, het ECN zelf voor 30%, en
voor 35% Sunergy Investco (onderdeel van Delta). 13
Eveneens kan door depositie van amorf silicium de complexe en dure stap om wafers te
maken worden overgeslagen. Hierdoor ontstaat bovendien een flexibeler product, wat ook
op hoge snelheid via een roll-to-roll proces kan worden gemaakt. De precieze status van
het Nuon Helianthos project is echter onbekend. Ditzelfde geldt voor het Sunrise project
(depositie van dunne film bestaande uit kleine (~200 µm) CIGS gecoate glasbolletjes op
een folie) van Scheuten Solar. Vooralsnog worden deze twee door ons, evenals het RGSproces, gepositioneerd als een ontwikkelingsproject.

6
7
8
9
10
11
12
13

Recent overgenomen door Centrosolar.
De vestiging in Oss is inmiddels gesloten: zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Philips_(Oss), bijvoorbeeld.
http://www.exendis.com/
www.victronenergy.com/
http://www.optelecom-nkf.com/
http://www.senternovem.nl/sbir/projecten/index.asp
RGS staat voor Ribbon-Growth-on-Substrate.
http://www.delta.nl/zakelijk/sunergy/structure/rgs/.
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Hedendaagse fabrieken hebben typisch een productiecapaciteit tussen de 50 en de 1,000
MW per jaar. Het aangewezen instrument om verdere marktgroei te stimuleren is een
(semi) feed-in tarief, zoals via de SDE14, aangevuld met vestigingssubsidies voor
commerciële productie via de BSRI en FES-gelden. De status van de Nederlandse
initiatieven RGS, Sunrise en Helianthos is niet precies bekend. Zij bevinden zich in het
stadium van een kleinschalige demonstratiefabriek (‘proof-of-concept’). De capaciteit van
deze fabrieken is ook niet precies bekend, maar ligt naar alle waarschijnlijkheid beneden
de 40 MW. Wel zoeken zowel Sunergy als Nuon investeerders voor verdere
vervolgstappen (‘pilot-facility’).15,16 Naar onze verwachting liggen deze concepten qua
technologieontwikkeling ongeveer drie tot zeven jaar achter bij mc-Si.
Instrumenten om pilot-fabrieken op te zetten zijn Venture Capital (VC), eventueel
aangevuld met publieke gelden (PPS-constructies) om financiële risico’s te verlagen,
terwijl demonstratieparken (qua toepassing van innovatieve zonneceltechnologie tussen
de 20 en 40 MW) gefinancierd kunnen worden uit de FP7 en de NER-gelden.17
Innovatieve concepten, ten slotte, vinden hun plaats binnen de R&D regelingen in het
Energie Onderzoek Subsidie (EOS) programma.
Figuur 1.2

Afstand tot de markt voor enkele innovatieve technologieconcepten.

SDE / EIA
BSRI
> 2 GW

2010

0,5 GW

2015

10 MW
Thin
film /
Sunrise

R&D

Nieuwe
concepten

Thin
film /
Nuon
Heliant
hos

mc‐Si /
TSM

mc‐Si
RGS /
Sunergy

mc‐Si /
Solland

2020
2025
2030
2035

EOS

PPS

Voorbeelden van dergelijke nieuwe concepten zijn de cellen gebaseerd op
nanotechnologie (Rijksuniversiteit Groningen), geprinte CIS cellen (Nanosolar18, AQT

14

15
16

17
18

Strikt genomen heeft de SDE slechts het karakter van een feed-in tarief – in de zin dat de subsidie wordt bepaald door het
aan het net geleverde aantal kWh, maar niet in de zin dat de netbeheerder verplicht is de stroom af te nemen gekoppeld
aan een integraal tarief.
http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=22637
http://www.energiegids.nl/nieuws/details.tiles?doc=/content/energie/nieuws/2010/05/21/DEHelianthos.xml&page=0&length=50&dossierId=0000047
http://www.ner300.com/.
http://www.nanosolar.com/.
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Solar19) en dye synthesized organische cellen. Zij hebben in het laboratorium typisch een
rendement tussen de 1% en de 9%. Technische problemen zijn veelal, naast het (te) lage
rendement, de stabiliteit, de reproduceerbaarheid, en het niet kunnen produceren van
grotere photovoltaïsche actieve oppervlakken.

1.2

Positie Nederlandse industrie
Internationaal gezien is Nederland een kleine speler. Het wereldwijd geïnstalleerde
vermogen bedraagt ca. 23 GW; het mondiale budget voor onderzoek en ontwikkeling is
~$500 miljoen per jaar. Voor Nederland betreft dit ruim 70 MW en 12-25 M€,
respectievelijk. De twee Nederlandse producenten Solland Solar en Scheuten Solar vallen
buiten de top tien: beiden hebben een productiecapaciteit onder de 100 MW, daar waar
veel concurrerende fabrieken een capaciteit hebben van ~500 MW, en de nieuw te
bouwen fabrieken een capaciteit gaan krijgen van 1-2 GW.
De sector machinebouw (OTB Solar, VDL, Eurotron, Meco, etc.) heeft echter ook in
internationaal opzicht wel een sterke positie.
We waarderen de industrie in de volgende paragrafen door middel van kengetallen en een
bijbehorende beschrijving. Een aantal indicatoren wordt verder uitgewerkt.

1.2.1
Tabel 1.1

Kernindicatoren zon PV
Kwantitatieve indicatoren voor zon PV.
Indicator
Omzet cluster

Bron

Internationaal

200-600 M€ voor 2009 (ca. 1% van

ECORYS

> 30,000 M€ (2008)20

de wereldmarkt en ca. 3% van de

CBS

> 30,000 M€ (2008) in

Europese markt)
Bijdrage aan BNP

~0,07% (BNP ca. € 600 miljard)

Aantal bedrijven

30 - 75

Aantal MKB

~90%

Export

~127 MW (>90%)

21

22

de EU35

ECORYS
Berends Ballast
23

Consultancy
Productie

140 MW (2009)

Berends Ballast
Consultancy

Productiecapaciteit

170 tot 200 MW (2009)

Import cijfers

n.b. ; echter, de productie van
Solland en Scheuten is ruim
voldoende voor de Nederlandse
markt

19
20
21
22

23

http://aqtsolar.com/.
http://www.worldofphotovoltaics.com/
Zonnestroom 2008 (Ecofys, 2008).
Enquête dhr. Maarten Kwik van OTB (2009). Een tweede route om tot dit getal te komen is te veronderstellen dat de
meerderheid van de sector lid is van Holland Solar, dat ca. 92 leden kent (waarvan weer naar schatting 70% zon PV).
BerendBallast Consultancy, ‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland’, juni
2010
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Indicator
Werkgelegenheid

- 560-1500 fte op basis literatuur

Bron

Internationaal

CBS / ECORYS

~40,000 in Duitsland

24

- 1100 fte ECORYS schatting (2010)
- 588 CBS 2009 (voorlopig cijfer)
Bijdrage

< 0,1% energievoorziening; blijft tot

duurzaamheid

2020 te verwaarlozen

Nieuwe bedrijven

Tenminste vijf in 2009/2010 :
25

CBS
ECORYS

26

SunCycle BV , TSSC, Alrack ,
27

SoLayTec en Solar Modules
Limburg; mogelijk ook TSM eind
2010
Investeringen

n.b. (echter TSM 600-1200 M€)

Groei tot 2020

-van 5% tot 10% (qua geïnstalleerd

~23,900 M€ (2008)

28

42

ECORYS

~17%

~90 M€ SDE subsidie per jaar

Innovatieagenda

> 100 M€ aan R&D USA

(uitbetaling verspreid over 15 jaar)

Energie; Monitoring

en > 500 M$ wereldwijd;

~15 M€ R&D subsidie (alleen ECN)

publiek gefinancierd

400 M€ in de EU

7-12 M€ per jaar (alleen publiek

onderzoek PwC

vermogen) per jaar
-van <0% tot 20% (qua productie in
de industrie)
Hoogte subsidies

gefinancierd deel in Nederland)
Octrooien

30

29

- 3 tot 4 patenten per jaar

Octrooicentrum NL

- zesde plaats wereldwijd (~2,8%
van het totaal voor PV)
Kostprijs

30 ct/kWh (2010)

Aantal

Niet of nauwelijks nodig met

vergunningen

uitzondering van gevels en

ECORYS

20 tot 40 ct/kWh

monumenten

Werkgelegenheid
Eén van de belangrijkste aspecten van een industrieprofiel is de bijdrage aan de
werkgelegenheid. Voor zon PV zijn er op basis van ervaring en literatuur schattingen
gemaakt van de directe werkgelegenheid per element in de keten (zie ook de bijlage voor
een overzicht van bedrijven).

24
25
26
27
28
29
30

Zonnestroom 2008 – een technisch en economisch overzicht (Platform duurzame elektriciteitsvoorziening, 2008).
http://www.suncycle.nl/
http://alrack.b-tronics.nl/
http://solaytec.org/
JRC - PV report 2009.
Innovatieagenda Energie 2010 en Monitoring publiek gefinancierd energieonderzoek 2007 (PwC, 2008).
http://setis.ec.europa.eu/mapping-overview/capacity-map/analyses/2009/report/results-photovoltaics
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Tabel 1.2

Geschatte werkgelegenheid per ketenelement.
Ketenelement

Geschat aantal fte 2010

Geschat aantal fte 2020 - Geschat aantal fte 2020 laag

hoog

R&DD

136

170

170

Projectontwikkeling,

128

360

360

Feedstock productie

-

-

-

Cel- en moduleproductie,

800

500

6000

Installatie en O&M

85

240

240

Totaal

1149

1270

6760

consultancy & financiering
31

machinebouw & BIPV

Het aantal directe voltijdbanen anno 2010 wordt door ons geschat op ca. 1100. Dit is
hoger dan de waardeschatting van Roland Berger32 (700) en aanzienlijk hoger dan het
CBS en het ECN33, 566 en 570 respectievelijk. De getallen zijn niet bedoeld als absoluut,
maar als een basis voor een nadere (CBS) studie.
Het aantal werknemers in de sector is ongeveer verdrievoudigd ten opzichte van het jaar
2004.34
Omzet
Volgens Roland Berger bedraagt de omzet van de sector ca. € 200 miljoen en wordt het
grootste deel geëxporteerd. Het CBS en EurObserv'ER35 noemen daarentegen € 413
miljoen voor de omzet in 2008 (en 484 M€ voor 2009 als een voorlopige schatting van
het CBS). Het interval voor de schatting van de omzet is dus vrij ruim (mogelijk vanwege
een volatiele markt). Wij schatten de omzet voor 2009/2010 rekening houdend met de
financiële problemen bij Solland Solar36, en de scherpe prijsdalingen wereldwijd
enigszins conservatief op 400 M€ (voor 2009).
Scenario’s voor 2020
Om een schatting te kunnen maken voor de grenzen van de werkgelegenheid in 2020
kiezen we twee scenario’s. Ten eerste is er de mogelijkheid van een lage groei, i.e. de
maakindustrie kan de concurrentie met het Oosten niet aan, verdwijnt uit Nederland en de
werkgelegenheid in de andere ketenelementen groeit min of meer mee met de groei van
het in Nederland geïnstalleerde vermogen (ca. 10% per jaar). Het alternatief is een hoge
groei, waarin de productie behouden blijft en meegroeit met het wereldgemiddelde (ca.
20% per jaar) en de groei van de installatiesector wordt bepaald door de toename van het
in Nederland opgestelde vermogen.

31
32
33

34
35
36

Inclusief feedstock productie.
Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland (Roland Berger, 2009).
Socio-economic indicators of renewable energy in 2008 (ECN, 2009). Dit is ook (ongeveer) de waarde voor de
EurObserv'ER barometer.
www.dekoepel.org/
EurObserv'ER barometer 2009.
Zie http://www.l1.nl/content/3956550/solland_solar_schapt_89_banen, bijvoorbeeld.
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Als wij uitgaan van een bijdrage per arbeidsplaats37 tussen de 200 en 400 k€, dragen 1100
banen voor ca. 330 M€ aan de economie in 2010, en 7000 banen voor ca. 2100 M€ aan de
economie in 2020.
Bijdrage aan de energievoorziening
De gemiddelde groei in het opgestelde vermogen in Nederland in de afgelopen vijf jaar
bedraagt ca. 8% en is in vergelijking met het buitenland (15-20%) derhalve gering. De
groei wordt sterk bepaald door het SDE budget in verhouding tot de kostprijs; in 2009 is
een deel van het restbudget voor windenergie overgeheveld naar zon PV, waardoor het
opgestelde vermogen naar verwachting in 2010 iets boven de 70 MW zal komen te
liggen. 38 Twee mogelijke scenario’s (afvlakkende groei, en doorzettende groei) rekening
houdend met de historie leiden ruwweg tot een opgesteld vermogen voor 2020 tussen de
100 en 250 MW (zie Figuur 1.3). Uitgaande van een geschat energieverbruik van 2300 PJ
en de rekenregels van de Europese duurzame energie richtlijn leidt dit tot een bijdrage
tussen de 0,01% en 0,03%. Wereldwijd is de bijdrage anno 2010 ongeveer 0,02%. 39 Als
conclusie kan dus gesteld worden dat zon PV, ongeacht de daadwerkelijke waarde van de
groei, niet kan bijdragen aan de 14% EU doelstelling voor Nederland.
Figuur 1.3

Cumulatief opgesteld vermogen in Nederland voor zon PV en mogelijke groei richting 2020. Bron: ECORYS op
basis van CBS data.
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Voor de lange termijn (> 2040) lopen schattingen over de bijdrage van zon PV sterk
uiteen, en liggen ruwweg tussen de 5% en 95%. Feit is in ieder geval dat de gebouwde
omgeving maar ca. 20% van de energievoorziening betreft, en elektriciteit maar weer
ongeveer 20% van de energievraag (beiden percentages zullen naar verwachting wel gaan
stijgen).

37

38
39

Op basis van het rapport van BerendsBallast Consultancy kan worden geconcludeerd dat een arbeidsplaats in de
duurzame en schone energiesector gemiddeld ca. 300 k€ voortbrengt.
http://statline.cbs.nl/StatWeb/
www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/IR-00-014.pdf
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Grootschalige inpassing vereist in ieder geval dat de dag-nacht en zomer- wintercycli
worden afgevlakt, bv. door de constructie van een grensoverstijgend elektriciteitsnetwerk,
het zogenaamde ‘supergrid’, waarvan de bouw nog geenszins zeker is. Bovendien zal PV
dan moeten gaan concurreren met andere vormen van CO2-vrije elektriciteitsopwekking
(CSP, windenergie, biomassa), die eveneens kostenreducties ondervinden. Uitgaande van
250 MW opgesteld zonvermogen in 2020 wordt de grens van 2 GW bereikt in 2040 bij
een gemiddelde groei van 12% per jaar, in 2034 bij een groei van 18% per jaar en eind
2030 bij 24% per jaar. Door de snelle groei in het opgestelde windvermogen is dit
wellicht eerder.
Kostprijs van zon PV en time-to-market
De kostprijs van zon PV is in de afgelopen jaren onverwachts sterk gedaald. Dit hangt
samen met de opkomst van China als majeur producent (Ying Li Solar, Suntech), het
verlagen van het subsidietarief in Spanje (wereldwijd veruit de grootste afnemer), en de
intrede van de financiële recessie eind 2008 waardoor er een ‘shake-out’ teweeg is
gebracht. Hiernaast heeft een zeer snelle prijsdaling een aantal andere positieve en
negatieve effecten:
Figuur 1.4

Gemiddelde kostprijzen van modules en ‘turn-key’ installatie. Bron: PV Group 2010.
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Enkele positieve effecten van een snelle prijsdaling:

De subsidiebijdrage vanuit de SDE-regeling per vermogenseenheid kan de komende
jaren fors omlaag, waardoor ofwel kan worden bespaard op het budget, ofwel een
groter aantal kW per jaar kan worden gesubsidieerd;

Op middellange termijn (2015-2025) kan mogelijk al in Nederland netpariteit worden
bereikt, wat de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening in de gebouwde
omgeving aanzienlijk kan begunstigen, en

Prijsdalingen zijn gunstig voor de afnemers, waardoor de werkgelegenheid in deze
sector kan groeien.
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Mogelijke nadelige effecten:

De Nederlandse industrie is prijsvolger; het is de vraag of het cluster een prijsdaling
aankan, ook al omdat een aantal grondstoffen worden ingekocht en het
productievolume internationaal gezien niet veel voorstelt. Hierdoor zijn bijvoorbeeld
de vaste kosten relatief hoog40 in verhouding met de variabele kosten;

Het wordt moeilijker voor new entrants financiering te verkrijgen en de productie op
te starten, omdat in de ontwikkelingfase en het business plan is uitgegaan van hogere
prijzen;

Dit geldt ook voor R&D en innovatieve celconcepten: het RGS proces, bijvoorbeeld,
is bedoeld om de kostprijs van de wafers te verlagen (bijvoorbeeld door lagere
zaagverliezen, dunnere wafers), en juist hier heeft kostprijsverlaging en
efficiencyverhoging zich voor het standaardproces al voorgedaan. Alternatieven
hebben nu dus minder toegevoegde waarde;

De bijdrage van de industrie aan de Nederlandse economie (vanuit cel/module
perspectief) in termen van omzet neemt snel af, omdat de verkoopprijzen sneller
dalen dan dat de productie voor verkoop kan groeien; en

Een sterke volumegroei door lagere prijzen geeft elders in de waardeketen problemen
(te weinig installateurs en project consultants; gebrek aan productie van inverters,
aanbod van grondstoffen en dergelijke).
Het door het ECN geleidde Crystal Clear project41 heeft als doelstelling een module
kostprijs beneden de 1 €/W; dit wordt waarschijnlijk dit jaar al bereikt. Het interval voor
de huidige schattingen over het bereiken van netpariteit in noordwest Europa loopt nu van
2015 tot 20250. Tegen die tijd zullen fabrieken dan een productie capaciteit hebben van 2
GW of meer. De rol van de overheid beperkt zich dan voornamelijk tot inpassing in de
elektrische infrastructuur.

1.2.2

Internationaal kader
Het wereldwijd geïnstalleerde vermogen bedraagt ca. 23 GW 42; het mondiale budget
voor onderzoek en ontwikkeling is ~ $500 miljoen per jaar. Voor Nederland betreft dit
ruim 70 MW en 12-25 M€, respectievelijk. Internationaal gezien is Nederland dus een
kleine speler.
De Technology Roadmap van het IEA42 voorziet dat zon PV in 2050 ongeveer 11% van
het mondiale elektriciteitsverbruik voor haar rekening neemt; in 2020 zal in veel regio’s
netpariteit43 worden bereikt (volgens de meest recente ontwikkelingen dus al eerder). De
integratie met het elektriciteitsnetwerk en energieopslag zullen speerpunten gaan worden
in de technologieontwikkeling de komende jaren. Voorlopig blijven, voornamelijk ter
kostenreductie, R&D inspanningen nog nodig. Voor de Europese zone geldt dat het
geschatte aandeel zon PV in de elektriciteitsopwekking in de komende tien jaar tussen de
4% en de 12% zal liggen.
40
41
42
43

Relatief hoge afschrijvings- en rentekosten door gebrek aan ‘economies of scale’.
http://www.ipcrystalclear.info/about-the-project.aspx.
Technology Roadmap Solar photovoltaic energy (OECD/IEA, 2010).
Hiermee wordt bedoeld dat de prijs voor de consument voor toepassing van zon PV vergelijkbaar is met de consumenten
prijs van stroom vanuit het net.
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De landen die het IEA noemt als toonaangevende spelers zijn Duitsland, Spanje (beiden
voornamelijk qua toepassing door middel van gunstige feed-in tarieven), de Verenigde
Staten, Japan, Australië, China, India en Brazilië:

In Duitsland wordt dit jaar naar verwachting 5000 MW aan zonne-energie
geïnstalleerd en neemt het aantal banen toe naar ca. 58.000; 44

De doelstelling van het Amerikaanse Solar America Initiative (SAI) is om zon PV
kostencompetitief te laten zijn met conventionele elektriciteit in 2015; 42

De Japanse roadmap voor 2030 (PV2030 en PV2030+ programma’s) richt zich op
het creëren van levensvatbare en duurzame mogelijkheden in de gehele waardeketen
– van grondstofproductie tot moduleproductie en het ontwikkelen van Balance-ofSystem (BOS) componenten; 42

Australië heeft aangekondigd middels het Solar Flagships initiatief de ontwikkeling
en netintegratie van 1000 MW zon PV en zon CSP te gaan steunen;

China en India zetten in op het plaatsen van grootschalige productie-eenheden
(enkele GW) voor de thuismarkt en de export. China bouwt op dit moment nabij
Ordos de grootste centrale (2 GW) ter wereld; 44

Brazilië is daarentegen weer toonaangevend als het gaat om de toepassing van PV in
rurale gebieden. 42
De Europese SET roadmap45 gaat ervan uit dat photovoltaïsche zonne-energie 12% van
de Europese vraag naar elektriciteit tegen 2020 voor haar rekening neemt.

1.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In deze paragraaf voeren we een Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
(SWOT) analyse uit en beschrijven we de belangen van de diverse partijen. Het
perspectief is het industrieprofiel.

44
45

DAK+BOUW -2- , zomer 2010.
http://setis.ec.europa.eu/initiatives/technology-roadmap/european-industrial-initiative-on-solar-energy-photovoltaic-energy.
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Tabel 1.3

SWOT-analyse
SWOT analyse zon PV

Sterktes
 Nederland heeft een positie in de verwante
halfgeleiderindustrie
 Eveneens een relatief sterke positie cluster van
grondstoffen- en machineleveranciers in
Noordoost Brabant en Limburg
 ECN heeft een goede reputatie als
kennisinstituut mc-silicium (idem TNO) en de
kennispositie van een aantal universiteiten (UU,
Interne dimensie

1.3.1

TUD, TUE, WUR, RUG, KUN, etc.) voor andere
technologieën is eveneens goed
 Nederland heeft ambitie ten aanzien van een
aantal tweede generatietechnologieën (Nuon
Helianthos, Scheuten Solaris, RGS Sunergy,
SunCycle BV, Holst, etc.)
 Integratie met zonthermisch kan rendement
verhogend werken (voor de combinatie dan; per
component neemt het af)
 Leercurve biedt nog ruimte voor kostenverlaging
voor een scala aan technologieën
 Specialisatie op gebied van BiPV geeft goede
kansen voor NL (regionale eisen, goede

Zwaktes
 Er is (nog) geen productie van solar grade silicium in
Nederland
 Productie van cellen en panelen is kapitaalintensief
 Internationaal marktaandeel van de huidige
celproducenten is klein en de keten is versnipperd
(geen horizontale integratie)
 Nog geen productie in NL tweede
generatietechnologieën (in tegenstelling tot het
buitenland)
 Voor de celproducenten is er sprake van een
geografische leemte, omdat het voornaamste R&D
instituut ECN zich op afstand bevindt
 Afstand van laboratorium naar productie voor
innovatieve concepten vaak moeilijk te overbruggen
(technology gap)
 Aanpassing bij installatie particulieren nodig: zo is in
veel gevallen een extra groep nodig, die relatief duur is
in verhouding tot de aanschaf van een paneel en moet
vaak de meter worden vervangen
 Ondanks sterke kostendalingen de laatste 5 tot 10 jaar
is PV per kWh nog steeds de duurste technologie

werkgelegenheid, etc.)
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Kansen


Zon PV blijft voorlopig zeer hard groeien in

 Zware concurrentie van zon CSP in bepaalde gebieden

Europa en daarbuiten – zeker na 2050 veel

in Europa voor grootschalige opwekking (substitutie)

potentie


Mogelijkheid van export van cellen en/of
panelen, en in potentie een substantiële
bijdrage aan BNP mogelijk

Externe dimensie




 Ontwikkeling van micro-wkk en micro windturbines
voor elektriciteitsproductie in de consumentensector
als substituten
 Op (middel)lange termijn kan inpassing in het net

Zon PV heeft een rol in de toenemende

vanwege het intermitterende karakter een probleem

elektrificatie van de maatschappij

gaan worden

Productie van PV cellen en panelen is relatief
arbeidsintensief, wat goed is voor de



Bedreigingen

 Nog steeds (ook internationaal) veel maatschappelijke
twijfel over zon PV als factor in de energievoorziening

werkgelegenheid

 NL heeft een relatief kleine thuismarkt

Er is vrijwel geen maatschappelijke weerstand

 Het SDE subsidiebudget voor toepassing in NL is

tegen toepassing van de technologie

relatief gering en het overheidsbeleid ten aanzien van
PV wisselt sterk
 Geen Europees gelijkwaardig speelveld voor PV
 Vanuit de EPC-regeling (te) weinig druk om PV toe te
passen
 O.a. woningbouwcorporaties kunnen extra kosten van
PV niet doorberekenen in de huur
 Aantrekken van kapitaal voor investeringen in huidige
markt zeer moeilijk (zie e.g. TSM initiatief)

46

Bron: ECORYS

1.3.2

Belangenkaart
De PV sector wordt gekenmerkt door een groot aantal partijen met soms tegenstrijdige
belangen. Deze belangen kunnen als volgt worden opgesomd:

De belangrijkste belanghebbende is de Industrie, die belang heeft bij:
o
Het ontwikkelen van innovatieve concepten met een lage kostprijs of een hoog
rendement (nanotechnologie, organische cellen) voor niche markten;
o
Of opschaling van het huidige productievolume (naar 1-2 GW) in de bestaande
markten;
o
In mindere mate een ontwikkeling van de thuismarkt (export is belangrijker).

De Toeleveranciers hebben belang bij export en dus bij een continue groei van de
wereldmarkt, wegnemen van export belemmeringen, een gelijk speelveld in de EU,
etc.;

Consumenten hebben een belang bij het verlagen van de elektriciteitsrekening, zij het
zelfs met subsidie pas lange tijd na de aanschaf;

De Milieubeweging en andere NGO’s omdat PV de schoonste manier is van energie
opwekken (geen emissies, geen bewegende delen, geen concurrentie om beschikbare
ruimte);

46

http://www.thesiliconmine.com/
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Projectontwikkelaars hebben een belang bij toepassing voor een “groen imago”;
Netwerkbeheerders hebben een belang omdat goede integratie van PV in het netwerk
mogelijk (dure) investeringen kan uitstellen. Zij kunnen mogelijk ook hinder
ondervinden van spanningsverschillen ten gevolgen van PV;
De Installatiesector heeft een belang bij een betrouwbare en duurzame ondersteuning;
Ten slotte heeft de Nederlandse overheid belang bij ontwikkeling van de sector
vanwege de werkgelegenheid, het versterken van de kenniseconomie en het
exportpotentieel.

Rol overheid versus sector
Brancheorganisatie Holland Solar47 heeft in 2005 een roadmap opgesteld voor de
ontwikkeling van de sector. Hier wordt aangegeven dat de overheid zorg kan dragen voor
een stabiel en consistent beleid, met name aangaande de SDE-regeling. Onderzoek en
ontwikkeling zullen voorlopig ondersteund moeten worden (bijvoorbeeld via de diverse
EOS-regelingen) en kan er worden aangesloten bij de Europese Strategic Research
Agenda. Voorts kan de overheid zorg dragen dat zon PV volwaardig meetelt in het
huurwaarderingsstelsel, vooral bij renovatie, zodat eigenaren van vastgoed zoals
woningbouwcorporaties de meerkosten mogen doorberekenen in de huur. Ook kan
gedacht worden aan bepaalde verplichtingen in de gebouwde omgeving, maar het
uitwerken van dergelijke beleidsopties valt buiten het bestek van deze opdracht.
Ten slotte kan gedacht worden aan de ruimtelijke ordening (verkaveling,
energieprestatienormering en dergelijke). Zoals eerder opgemerkt is zon PV verder
redelijk vrij van belemmeringen anders dan de kostprijs. Omdat op termijn invoeding van
zonnestroom mogelijk wel een probleem kan worden, is het zinvol als de overheid
studeert op mogelijke maatregelen om de elektriciteitsinfrastructuur aan te passen en
eventueel energieopslag te bevorderen.
Volgens de roadmap voert de sector zelf onderzoek uit en draagt zorg voor de
implementatie van de onderzoeksresultaten in de productie en bewerkstelligt verdere
kostprijsverlaging, levensduurvereniging en kwaliteitsverhoging. Vrijwel zeker zal op
korte termijn het productievermogen moeten worden opgeschaald om op mondiale schaal
te kunnen concurreren.

1.3.3

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
Recentelijk heeft ECORYS een knelpuntenanalyse uitgevoerd naar de sector in
Nederland. Hier is naar voren gekomen dat deze voor zon PV voor Consumenten slechts
in geringe mate aanwezig zijn. 48 Met uitzondering van gevels en monumenten zijn er
geen vergunningen nodig (en ook in deze gevallen wordt het niet als knelpunt ervaren).
Vanuit financieel oogpunt wordt de loting, de bijkomende administratie en het beperkte
SDE-budget door particulieren wel als een knelpunt ervaren.

47
48

www.hollandsolar.nl/roadmap_zonnestroom_052005.pdf
Assessment of non-cost barriers to renewable energy growth in EU Member States (ECORYS, 2010).
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Voor Netbeheerders lijkt er ook geen versterking van de infrastructuur nodig. Op termijn
(na 2030), indien mogelijk meer dan 10% van het opgestelde productievermogen (ca. 20
GW anno 2010) in het net als zonnestroom wordt geïnjecteerd, is dit wellicht wel het
geval.
Voor de Celproducenten is er sprake van een geografische leemte, omdat het R&D
instituut ECN zich op afstand bevindt. Deze bevindt zich in het Noorden van het land
terwijl de productie zich in het Zuiden van het land bevindt. Ook vindt een deel van de
moduleproductie plaats in Doesburg (nabij Arnhem): horizontale integratie en relocatie
van R&D inspanningen, lijken dus voor de hand liggende oplossingsrichtingen. 49
Daarnaast is vrij veel vertraging ten aanzien van de implementatie van enkele
hoogrendementsconcepten die door het ECN ontwikkeld worden, de zogenaamde
technology gap. Volgens het ECN komt dit onder meer omdat er geen apparatuur
aanwezig is om innovatieve industriële concepten te testen (alleen op
laboratoriumschaal). 3
De zonnecelfabrikanten ervaren voorts het ongelijke speelveld binnen de EU als een
probleem (het subsidiebedrag en de wijze van financiering verschilt van land tot land).
Het knelpunt voor de wafer technologie is dat er in Nederland geen productie is van solar
grade silicium en wafers; hierdoor zijn celproducenten kwetsbaar als de prijs van de
grondstof stijgt en prijsverhogingen van het eindproduct niet kunnen worden doorgevoerd
(bijvoorbeeld door toenemende concurrentie vanuit de Verenigde Staten, Duitsland en
China).
Voor de Nederlandse overheid en de Bouwsector is er het probleem dat er vanuit de EPCregeling te weinig druk is om PV toe te passen. Een bijkomend knelpunt is dat
woningbouwcorporaties en andere eigenaren van huurwoningen kosten van duurzame
energie maatregelen niet kunnen doorberekenen in de huur.
In algemene zin is er (nog steeds) veel twijfel bij maatschappelijke groeperingen of zon
PV substantieel kan bijdragen aan de energievoorziening.
Een sterke stimulans zou zijn het verplicht toepassen van zonnecellen en/of andere
technieken in de gebouwde omgeving (nieuwbouw en renovatie). Europese landen die
een dergelijke verplichting kennen zijn Duitsland, Ierland, Portugal, Spanje en Slovenië.

1.4

Porter-analyse van de keten en kansen
Het Porter model zegt iets over de intensiteit van concurrentie en gaat na of er voor een
industrie factoren bestaan die hen belangrijke concurrentie voor- of nadelen opleveren ten
opzichte van bijvoorbeeld het buitenland.

49

Inmiddels is Solliance gestart (samenwerkingsverband ECN, de TU E, TNO en het Holst Centre), dat zich concentreert zich
op de geografische driehoek Eindhoven-Leuven-Aken.
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We gebruiken voor onze analyse het vijfkrachten model van Porter, aangevuld met de
beleidsdimensie.

1.4.1

Samenvatting Porter-analyse
De Porter analyse alhier heeft betrekking op producenten van cellen en modules.
Machinebouwers worden hier niet als afzonderlijke groep behandeld, maar gezien als
leveranciers van producenten.

Tabel 1.4

Samenvatting Porter-analyse.
Porter

Krachten

Waarden

Aanbodzijde

Aanwezigheid grondstoffen

Gering, door afwezigheid silicium producenten

Aanwezigheid toeleveranciers

Goed, door clustervorming

Kennisstructuur

Goed (ECN, universiteiten, halfgeleiderindustrie); met
name in mc-Si

Vraagzijde

Vraag thuismarkt

Laag, door beperkt SDE budget (in verhouding tot de
export)

Exportmogelijkheden
Toetreding

Nieuwe bedrijven

Goed; vooralsnog wereldwijde groei
Laagdrempelig, maar in het huidige klimaat niet
waarschijnlijk

Substitutie

Nieuwe producten

Structuur

Niet waarschijnlijk in de gebouwde omgeving
Oligopolie in Nederland; mogelijk blijft er één
cellenproducent over. Mondiaal veel concurrentie

Beleid

SDE subsidie

Beperkt budget; “stop-en-go” karakter, maar kostprijs
van zon PV daalt snel

Informatievoorziening

Gemiddeld

Regelgeving

Geen verplichtingen gebouwde omgeving

Vergunningen

Niet of nauwelijks (bezijden gevels en monumenten)

Bron: ECORYS

Binnen de niche R&D is er een sterke uitgangspositie voor zon PV, zo ook betreffende
toelevering. Kijkende naar productie is Nederland minder prominent aanwezig en qua
toepassing kan Nederland als gemiddeld worden gekwalificeerd.
De verschillende factoren worden verder uitgewerkt:
Macht van leveranciers
De leveranciers kunnen worden verdeeld in twee groepen: leveranciers van
productieapparatuur om cellen en modules te maken (OTB, Roth&Rau, Spire
Corporation, ovenbouwers, etc.) en leveranciers van grondstoffen voor het
productieproces op zichzelf. Dit betreft onder meer het glas (of soortgelijke transparante
kunststoffen), folies voor encapsulatie en/of celinterconnectie, chemicaliën (gassen,
etsmiddelen, pasta’s en dergelijke) en de periferie (aluminium of kunststof frames,
kabels, verpakkingsmaterialen, etc.).
De macht van de leveranciers is moeilijk in te schatten, maar het volgende kan worden
opgemerkt:
Versterking van de Nederlandse Duurzame Energiesector - Werkdocument

28








In Nederland is de positie van de chemische en de aanverwante halfgeleiderindustrie
vrij sterk, waardoor er waarschijnlijk een voldoende aanbod is van leveranciers van
chemicaliën, kunststoffen, etc.
Het is voor de producenten waarschijnlijk onbegonnen werk om de grondstoffen zelf
te gaan fabriceren;
Veel producten zijn niet gestandaardiseerd maar specifiek voor het onderhavige type
productieproces;
Het overstappen van de ene naar de andere leverancier is relatief gemakkelijk;
Er is in Nederland geen aanbod van wafer producenten.

Er zijn een groot aantal spelers actief die individuele onderdelen van het productieproces
kunnen leveren, maar van geïntegreerde samenhangende turn-key productieprocessen
weer niet. Bovendien is de productie in Nederland relatief gering (zie Tabel 1.5)
waardoor er een voorkeur ontstaat van de leveranciers voor het buitenland.
Tabel 1.5

Grootste producenten zon PV cellen eind 2008. Bron: Solarbuzz.
Producent

Productie MW

Marktaandeel

First Solar

1100

12,8%

Suntech

595

6,9%

Sharp Electronics

580

6,8%

Q-cells

540

6,3%

Yingli Green Energy

430

5,0%

JA Solar

400

4,7%

Sunpower

390

4,6%

Kyocera

390

4,6%

Motech Industries

360

4,2%

Gintech Industries

350

4,1%

…

…

Solland Solar
Scheuten Solar

< 100

Werknemers (direct)
4,500

….
50

< 1%

n.b.

~200
~200

De Nederlandse industrie aan de afnemerskant is sterk geclusterd en bestaat uit slechts
twee leveranciers (Solland en Scheuten, dus een oligopolie). Toeleveranciers hebben dus
in principe weinig macht: echter, in Duitsland bevindt zich ook vergelijkbare industrie en
derhalve hebben toeleveranciers toch wel alternatieven. Dit geldt met name voor de
wafers. Er is een goede kennisstructuur, ook al omdat Nederland traditioneel sterk is in
halfgeleidertechnologie (ASMI, ASML, Philips, etc.);
Samenvattend wordt door de clustervorming in Limburg de macht van de leveranciers
geschat als gemiddeld.
Macht van afnemers
Belangrijke groepen van afnemers zijn de consumenten, veelal via de installatiebedrijven
(weinig consumenten installeren zelf), vastgoedeigenaren, de projectontwikkelaars, de
50

De productiecapaciteit eind 2009 bedroeg ongeveer 170 MW: de daadwerkelijke productie ligt echter aanzienlijk lager.
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woningcorporaties en de energiebedrijven. De macht van de afnemers is hoog, omdat er
wereldwijd zeker 50 tot 100 producenten van cellen en/of modules aanwezig zijn.
Anderzijds zijn er weinig echt grote klanten, wat de macht voor de moduleproducenten
weer vergroot. Omdat de sector nog jong is, bestaat er nog geen sterke merkenvoorkeur;
de enige bepalende factor is de prijs is Euro per Watt. De groeiverwachting qua afzet,
zowel voor de thuismarkt als voor de export, is gemiddeld en hoog, respectievelijk.
Substituten en complementaire goederen
Concurrenten zijn kleinschalige gebouwgeïntegreerde windturbines en micro-wkk
systemen. Windturbines in de gebouwde omgeving zijn vooralsnog te duur, niet
opgenomen in de SDE-regeling en vereisen vergunningen; micro-wkk zou de komende
jaren mogelijk wel een concurrent kunnen worden, maar behoudt in tegenstelling tot zon
PV vanwege het gasverbruik altijd in de tijd oplopende variabele kosten. Bovendien
verandert voor de consument het vastrecht niet en is de teruglever vergoeding eveneens
laag (en ook geen SDE-vergoeding). Er wordt alleen elektriciteit opgewekt als er ook
hoogwaardige warmte (dus geen tapwater) wordt opgewekt en is het bijbehorende aantal
stookuren (typisch 1000-2000 uur/jaar) eveneens dalende. Deze factor wordt dus geschat
als zijnde laag, tenzij de HRe-ketel alsnog een grote vlucht gaat nemen.
Dreiging van nieuwe toetreders
Of nieuwe producenten de Nederlandse markt gaan betreden hangt af van de
bedrijfsstrategie en de aanwezigheid van vestigingssubsidies. Buitenlandse producenten
die de Europese markt willen betreden zouden zich gemakkelijk in Nederland of haar
buurlanden kunnen vestigen; wel is de sector kapitaalintensief en vereisen nieuwe
fabrieken hoge investeringen. Het huidige investeringsklimaat is ongunstig vanwege de
beperkte thuismarkt. Vestigingssubsidies zijn in principe voor iedereen beschikbaar, maar
worden in Nederland niet via een transparant tendersysteem verdeeld.
Interne concurrentie op de markt
Zoals vermeld is de Nederlandse industrie sterk geclusterd en bestaat uit slechts twee
producenten. De sector zal de komende jaren blijven groeien. Echter, zoals eerder
opgemerkt vindt er wereldwijd een hevige concurrentiestrijd plaats door de opkomst van
het Oosten. De vraag is of de Nederlandse industrie de komende jaren kan overleven.
Door de hechte samenwerking met het ECN is de positie van Solland Solar vrij goed. Een
fusie met Scheuten is vooralsnog van de baan. Naar verwachting zullen op termijn
vergelijkbare boom-bust cycli ontstaan als in de halfgeleiderindustrie.
Duidelijk is dat qua productie en toepassing Nederland geen wereldspeler is; wel qua
onderzoek.
Overheidsbeleid
Het beleid wordt in grote mate bepaald door de SDE regeling. Het budget van zon PV is
beperkt, maar lijkt door de snelle prijsdaling adequaat, mits het budget stabiel blijft in de
komende jaren. Hiernaast zou er meer gedaan kunnen worden aan de
informatievoorziening voor met name consumenten, het verlagen van de administratieve
druk vanuit de SDE-regeling, en een voorkeur voor partijen die in eerdere jaren zijn
uitgeloot bij de opening van nieuwe tenders.
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Het eerder genoemde Innovatieprogramma Zonnestroom met de SBIR-regeling voor
MKB steunt de overheid innovaties die leiden tot de grootschalige toepassing van
zonnestroom systemen. 11 Binnen het Innovatieprogramma is tot 2012 meer dan € 6
miljoen subsidie beschikbaar.

1.4.2

Potentie van de Nederlandse industrie
Indien de productie in Nederland behouden blijft, en deze mee kan groeien met het
wereldgemiddelde (ca. 20% per jaar), kunnen in 2020 de werkgelegenheid en omzet
toenemen naar ca. 7000 (hoogwaardige) banen en ca. € 2100 miljoen, respectievelijk.

1.4.3

Benchmarking van de keten zon PV
Voor de horizontale analyse is het zinvol de ketens niet alleen onderling te vergelijken
maar ook in internationaal perspectief te plaatsen. Deze kwalitatieve en kwantitatieve
indicatoren dienen ook als basis voor een nadere studie van het CBS.
Een samenvattende matrix voor zon PV kan er dan als volgt uit komen te zien:

Tabel 1.6

Matrix PV keten.
Type indicator

Indicator

Waarde (beste

Benchmark

Benchmark (ten

schatting

(ten opzichte

opzicht van

ECORYS)

van andere

internationaal)

waardeketens)
Economisch

Aantal fte direct

1100

Hoog

Laag (<2%)

Omzet

€ 400 miljoen

Gemiddeld /

Laag (<1% in de EU

Hoog

en mondiaal)

Bijdrage BNP

~0,07%

Aanwezigheid clusters

Ja, in Zuid-

Hoog

Limburg /

Hoog; vooral positie in
machinebouw

Noordoost
Brabant
Groeipotentieel 2020

Factor 3,5 (in fte)

Gemiddeld

Gemiddeld

Exportwaarde

270 M€

Hoog

Laag

Porter sterktes/zwaktes
Investering

R&D subsidies

Gemiddeld
7 M€ per jaar NL

Gemiddeld

Laag (<2%)

3-4 per jaar en

Gemiddeld

Hoog (zesde positie

(BSRI/EOS)
Innovatie

R&D uitgaven bedrijven
Aantal patenten

zesde plaats

wereldwijd)

wereldwijd
(~2,8% van het
totaal voor PV)

51

Milieu &

Vermeden primaire

0,33 PJ (2008)

energie

energie

0,40 PJ (2009 –

in de EU opgesteld

voorlopig)

vermogen; nummer

51

Laag

Gemiddeld (nummer 7

Duurzame innovaties: zonnecellen en zonnepanelen (Octrooicentrum 2006). De meeste patentaanvragen, echter, zijn van
het ECN en niet van de industrie.
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Type indicator

Indicator

Waarde (beste

Benchmark

Benchmark (ten

schatting

(ten opzichte

opzicht van

ECORYS)

van andere

internationaal)

waardeketens)
13 per capita)
Bijdrage 14% doelstelling

< 0,1%

Laag

Laag

voor 2020

Bron: ECORYS

1.5

Conclusies voor het profiel zon PV
De sector zon PV kan als volgt worden samengevat:

Internationaal gezien is Nederland een kleine danwel gemiddelde speler, zowel qua
onderzoek, qua productie als qua toepassing met een aandeel kleiner dan 1% van de
wereldmarkt;

Het grootste deel van de productie (>90%), zowel cel- en moduleproductie als
apparatuur om deze te maken, is bestemd voor de export;

De internationale markt blijft voorlopig sterk groeien, al zal het tempo afnemen van
30-40% per jaar in de afgelopen twintig jaar naar ~15-20% het komende decennium.
Tengevolge hiervan is er in principe ruimte voor een snelle groei van de
werkgelegenheid in de (Nederlandse) industrie;

Ook heeft Nederland onder andere door de prominente aanwezigheid van de
aanverwante halfgeleider sector traditioneel een sterke positie in het onderzoek naar
mc-Si zonnecellen (ECN) en de toeleveranciers. 52 Dit uit zich bijvoorbeeld in een
wereldrecord module van het ECN (>16% rendement), de positie van het ECN ten
aanzien van patenten, 53 en het hoge marktaandeel van onder andere
machineleverancier OTB Solar (~12%);

PV is ook van belang voor andere voor Nederland waardevolle sectoren als de
Chemie of de Nanotechnologie;

Een nadeel voor de zonnecelproducenten ten opzichte van buitenlandse concurrenten
is de afwezigheid van horizontale integratie (met name silicium productie). Een ander
knelpunt is de fysieke afstand tussen het cluster Limburg/zuidoost Brabant
(productie; toeleveranciers) enerzijds, en het ECN als meest relevante kennisinstituut
anderzijds;

Na een aantal jaren van sterke groei staat de sector anno 2010 onder druk. Hierdoor
komt niet alleen de productie, maar ook de ontwikkeling van een aantal nieuwe
initiatieven zoals TSM, Nuon Helianthos, Scheuten Sunrise en RGS Sunergy
mogelijk in gevaar.

52

53

Het cluster Zuid-Limburg/Noordoost Brabant omvat ca. 75 bedrijven en is beschreven door Cleantech Holland (The
strongest PV cluster 2009/2010).
Als publieke instelling bezet het ECN wereldwijd de derde plaats. Bron: Octrooicentrum: Duurzame innovaties: zonnecellen
en zonnepanelen.
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1.6

Bijlage: detail overzicht bedrijven en werkgelegenheid zon PV
Door ECORYS zijn schattingen gemaakt van de directe werkgelegenheid per element in
de keten:
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Tabel 1.7 Geschat aantal werknemers (in fte) per element in de waardeketen voor photovoltaïsche zonne-energie. In rood betreft failliete bedrijven; tussen haakjes initiatieven. In blauw de grote
spelers. Bron: ECORYS en het ECN rapport: “Socio-economic indicators of renewable energy in 2008”.
R&DD

Aantal

Projectontwikkeling,

Aantal

Feedstock

Aantal

Cel- en module-

Aantal

Installatie &

Aantal

werknemers

consultancy & financiering

werknemers

productie

werknemers

Productie,

werknemers

O&M

werknemers

250

Ecostream

10

200

Bureau Wilders

5

Oskomera

5

(Stroomwerk)

(10)

Overig

86

Machinebouw
(TSM)

(400)

OTB Solar

54

ECN zon

85

Solartotal

80

Nuon Helianthos

35

Ecostream

10

Solland Solar

TU D

10

Siemens

10

Scheuten Solar

100

UU

10

Ecofys

10

BIPV producenten

80

TNO / Holst

10

Pfixx

3

Eurotron

50

Solwafer / RGS

5

BuildDesk

3

Meco

50

TU E

5

FOS

2

Tempress

40

WUR

3

KEMA

2

VDL

40

RUN

2

Solar Modules Limburg

35

SunCycle BV

2

Mastervolt

30

(TSCC)

(65)

Centrosolar

30

(AST)

(3)

RIMAS

20

APA Leeuwarden

10

Smit Ovens

5

(NKF Delft)

(n.b.)

(Ubbink Solar modules)

(35)

(Shell Solar Energy)

(150)

Overig

60

Overig

3

Subtotaal (fte)
Totaal (fte)

54
55
56

Overig
136

56

40
Subtotaal

128

Subtotaal

-

Subtotaal

800

Subtotaal

1149

Only The Best (oftewel OTB) maakt machines om cellen en modules te produceren, idem voor VDL, Eurotron, Mastervolt (inverters) en enkele ovenbouwers.
Stel 10.000 PV systemen per jaar, 200 dagen en 1 dag voor de installatie, en 1 uur onderhoud per jaar voor 90.000 systemen is ongeveer 106 installateurs.
Het aantal fte is lager dan het aantal werknemers (ca. 80%).
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55

85

2 Industrieprofiel zon CSP

2.1

Introductie
Zon CSP is een relatief eenvoudige technologie die in Zuid-Europa en de Verenigde
Staten momenteel bijzonder snel groeit. Zonlicht wordt met behulp van spiegels
geconcentreerd naar één punt (de zogenaamde absorber) waar de temperatuur hoog
oploopt: deze warmtebron kan dan of worden gebruikt om een stoomcyclus aan te
drijven, of om (deels) zout te smelten als een medium voor energieopslag. Omdat alleen
direct invallend licht kan worden gebruikt, vindt CSP (binnen het Europese geopolitieke
kader) haar toepassing in Zuid-Spanje, het Midden-Oosten en Noord-Afrika - het is niet
zinvol de technologie in Nederland toe te passen; wel is het in principe mogelijk met
HVDC57 netwerken de daar opgewekte stroom naar Nederland te transporteren.
Netpariteit wordt naar verwachting bereikt binnen 10 tot 20 jaar. Of zon CSP dan een
grote rol zal spelen in de energievoorziening voor Noordwest-Europa, hangt af van de
uitkomst van de concurrentiestrijd met windenergie en grootschalige biomassa, en de
mate van centralisatie van de elektriciteitsvoorziening.
In deze concurrentiestrijd heeft CSP een paar voordelen boven windenergie en
grootschalige biomassa. Elektriciteit uit wind zal altijd intermitterend zijn, terwijl CSP
met warmteopslag een continue basislast kan leveren. Het ruimtebeslag van een CSPcentrale (voor een bepaalde hoeveelheid energieopwekking) is vele malen kleiner, en de
woestijngebieden waar de beoogde CSP-centrale staan zijn voor niets anders geschikt.
Over zon CSP en vooral het belang voor de Nederlandse industrie is nog weinig bekend
en er is dan ook veel onzekerheid. Deze studie tracht daarin verandering te brengen.

2.1.1

Beschrijving van de waardeketen
Er zijn drie types CSP centrales: Heliostaten (vlakke spiegels) met een toren, Heliostaten
met een horizontale warmtewisselaar (Fresnel), en paraboolspiegels met een horizontale
warmtewisselaar.
De keten voor de zonnetorens start met de grondwerkzaamheden, de constructie van de
spiegels, de bouw van de toren en de absorber. Vervolgens wordt er een stoomketel, een
turbine en een generator geplaatst. Een toevoeging is om een deel van de warmte te
gebruiken om vloeibaar zout te maken. Dit heeft als voordeel dat de productieduur (tot
57

High-Voltage Direct-Current.
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bijna 24 uur) kan worden verlengd. Daarnaast kan er ook voor worden gekozen om in de
nacht of bij bewolkt weer aardgas (of in potentie biogas of biomassa) bij te stoken.
CSP centrales zijn qua vermogen groot (50-1000 MW) en worden stand-alone geplaatst.
In tegenstelling tot zon PV, dragen ze dus bij aan grootschalige gecentraliseerde
elektriciteitsopwekking (hoewel er in Europa ook wel steeds meer grootschalige PV
centrales worden geplaatst). Omdat de energie ter plaatse (hoewel niet onbeperkt) kan
worden opgeslagen, is zon CSP ook minder afhankelijk van de dag- en nachtcyclus dan
zon PV. De optimale grootte ligt afhankelijk van de hoeveelheid directe instraling tussen
de 50 MW en de 200 MW; een 1000 MW centrale bestaat uit meerdere eenheden. In
Spanje zijn veel centrales kleiner dan of gelijk aan 50 MW, maar dit is om financiële
redenen (het feed-in tarief is beperkt voor centrales met een vermogen tot 50 MW).
Er kan voor Nederland nog geen industrieprofiel voor zon CSP worden bepaald (in de zin
dat de Nederlandse industrie op dit moment een sterke positie heeft in deze).

2.2

Positie Nederlandse industrie
De Nederlandse partijen spelen op dit moment dus ook nog een beperkte rol in de
ontwikkeling van CSP.

36
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2.2.1
Tabel 2.1

Kernindicatoren zon CSP
Kwantitatieve indicatoren voor zon CSP.
Indicator
Omzet cluster

Bron
Max. 5 M€ (ca. 0,25% van de

ECORYS

Europese markt in 2010)

Internationaal
> 2.000 M€ (schatting
ECORYS 2010)

Bijdrage aan BNP

0,00%

BNP ca. € 600 miljard

Aantal bedrijven

5 tot 10

ECORYS

Aantal MKB

> 90%

Export

100%

Productie

n.b.

Productiecapaciteit

n.b.

Import cijfers

n.b.

Werkgelegenheid

< 50 banen in NL; beste schatting

ECORYS

25 voltijdbanen
Bijdrage

Geen anno 2010

duurzaamheid
Nieuwe bedrijven

n.b. (naar verwachting geen in

Investeringen

n.b. (echter, investering Aurora

2010)
project in Spanje > 200 M€)
Groei tot 2020

n.b.

Hoogte subsidies

€ 220.000 voor SOLAq (over

Hoog

meerdere jaren)
Patenten

Mogelijk 1 voor SOLAq

Kostprijs

Niet van toepassing in NL

Aantal vergunningen

Niet van toepassing in NL

ECORYS

10 tot 24 ct/kWh

Bron: ECORYS

Betrokken Nederlandse partijen in de ontwikkeling van CSP zijn onder andere:

Onder meer de KEMA en TenneT zijn betrokken bij de ontwikkeling van de HVDC
netten;

NEM BV heeft een substantiële rol in het Al-Kuraymat CSP project in Egypte
(warmtewisselaars), en verricht intern enig onderzoek;

De Stichting Aurora CSP ontwikkelt een 100 MW CSP project in Spanje (investering
circa € 200 miljoen); het eveneens Nederlandse Van der Valk Systemen zal als
toeleverancier worden betrokken bij de ontwikkeling en levering van de spiegels en
consultant Ecofys is het adviesbureau;

Aquastill uit Sittard is actief (onderzoek en pilot testing op Curaçao) in ontzilting in
combinatie met CSP; 58

SOLAq BV ontwikkelt haar eigen spiegeltechnologie voor CSP.
In totaal zijn er dus ongeveer vijf tot tien Nederlandse partijen actief in het profiel.

58

http://www.aquastill.nl/index%20-%20FutureIapplication.html.
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Werkgelegenheid en omzet
Op basis van schattingen van de sector zijn er in Nederland maximaal 50 mensen
werkzaam in het profiel CSP (met 25 als beste schatting). De stichting GEZEN59 is
specifiek opgericht om zonthermische krachtcentrales te promoten, maar het aantal
mensen dat hiervoor werkt is beperkt. De heer Paul van Son, CEO van DESERTEC
Industrial Initiative (DII), is eveneens een Nederlander, maar in het project zelf zijn geen
Nederlandse partijen actief.
De jaarlijkse omzet ligt naar schatting onder de 10 miljoen euro per jaar (met maximaal 5
miljoen euro) als beste schatting. Omdat CSP projecten niet in Nederland worden
gerealiseerd, is het grootste deel van de omzet ook de exportwaarde. In Europa wordt er
in 2010 ongeveer 500 MW bijgeplaatst.60 Als we uitgaan van een investering van 4000
euro per kilowatt, is het Nederlandse aandeel CSP in de EU dus ongeveer 0,25%.
Bijdrage aan de energievoorziening
Anno 2010 draagt CSP niet bij aan de Nederlandse energievoorziening. Mocht Nederland
haar doelstelling van 14% duurzame energie voor 2020 niet halen, kan zij een deel van de
in Zuid-Spanje opgewekte CSP-stroom virtueel inkopen door middel van statistische
overdracht tussen Spanje en Nederland. De sector schat de verliezen op 3% tot 4% per
1000 km. Inclusief de transformatorverliezen kom je dan op ongeveer 10% verlies voor
transport vanuit Zuid-Spanje en 14% vanuit Marokko naar Nederland.61
R&D en octrooien
SOLAq BV voert R&D uit en heeft hiervoor een subsidie van € 220.000 gekregen van
Agentschap NL in het kader van het Polymeren Innovatie Programma. SOLAq heeft een
octrooi op het gebied van CSP aangevraagd, en er zijn andere octrooien in de pijplijn.
Kostprijs van zon CSP en time-to-market
De kosten worden in sterke mate bepaald door de locatie: dit betreft dan onder meer de
hoeveelheid direct zonlicht, de afstand tot het netwerk voor elektriciteitstransport, de
aanwezigheid van koelwater (indien van toepassing; anders luchtkoeling), de
mogelijkheid van gasbijstook, de mogelijkheid tot het benutten van de restwarmte en de
kosten van de arbeid.
In Zuid-Spanje liggen de kosten per kWh hoger dan in Egypte of Noord-Afrika. Dit als
gevolg van de hoeveelheid directe instraling (DNI). Deze DNI bedraagt voor een goede
locatie in Spanje rond de 2.200 kWh per m²/jaar (in Egypte 2.900, en in de Sahara 3.200).
Daarnaast spelen de gebruikte technologie en de mate waarin een procesbenadering van
de bouw van een centrale en grote rol. Een paraboolspiegel centrale is duurder dan een
torencentrale. Als voorbeeld gelden de twee paraboolspiegel centrales van ieder 50 MW,
kosten € 550 miljoen, inclusief acht uur warmte opslag, die E.on en Abengoa samen aan

59
60
61
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www.gezen.nl
Arnulf Jäger-Waldau: Concentrated Solar Thermal Electricity (European Commission, Joint Research Centre), pag. 17.
Stichting GEZEN. Ook De Roadmap 2050 van het ECF gaat op deze aspecten in: deze studie wordt elders in het kader
van deze opdracht behandeld.
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het bouwen zijn aan de ene kant, en de 100 MW centrale van Aurora die ruim € 200
miljoen kost aan de andere kant (zij het dat deze centrale geen warmte opslag kent).
Zon CSP is de pre-commercialisatie fase inmiddels ontstegen. In Spanje is nu 432 MW
commercieel operationeel, en er wordt ca. 500 MW in de EU per jaar bijgeplaatst. 60
CSP is vergelijkbaar met offshore windenergie en in sommige gevallen goedkoper dan
zon PV (zie Tabel 2.2), waarbij voor CSP naar schatting wel nog 1-2 ct/kWh nodig is om
de elektriciteit naar Nederland te transporteren. Anderzijds is het zo dat het
intermitterende karakter van zon PV en windenergie een kostennadeel met zich
meebrengt, en dat de onzekerheden in de schattingen relatief groot zijn.
Tabel 2.2

Interval voor de kostenschatting in € ct/kWh per technologie.
2010

2020-2030

ct / kWh
zon-PV
zon-CSP

offshore windenergie

ct / kWh

12-40

62

18-24

62

6-8

12-22

59

~6,5

59

5-12

65

9-20

62

7-17

4-8

63

64

66

Bron: ECORYS

Wat hiervan zij, netpariteit voor zon CSP in Europa wordt niet verwacht voor de periode
tussen 2020 en 2025.

2.2.2

Internationaal kader
CSP heeft inmiddels een plaats in het duurzame energie spectrum. Volgens het IEA wordt
netpariteit verwacht tussen 2025 en 2030, en kan CSP in 2050 bijdragen aan ruim 11%
van het wereldwijde elektriciteitsgebruik.65
Daarnaast kan het vanwege de vrijwel continu productie een stabiliserend effect hebben
op de invoeding van grote hoeveelheden zon PV en windenergie in het elektriciteitsnet.
Het Spaanse Abengoa Solar, heeft recent een overeenkomst getekend met Arizona Public
Service (APS), voor een CSP-centrale met een vermogen van 280 MW (het “Solana”
project). De Amerikaanse overheid heeft een lening verstrekt van ~$ 1,5 miljard voor de
bouw van de grootste zonnecentrale ter wereld. De kostprijs ter plaatse ligt dus nog ruim

62
63
64

65
66

Crossing the Valley of Death (Bloomberg New Energy Finance 2010).
Technology Roadmap Solar photovoltaic energy (OECD/IEA, 2010).
Voor Zuid-Spanje, exclusief de kosten van het elektriciteitstransport naar Nederland. Bron: Elektriciteit uit geconcentreerde
zonne-energie op korte termijn (Ecofys, 2006).
Technology Roadmap CSP (OECD/IEA 2010).
Voor Noordwest-Europa. Bron: Elektriciteit uit geconcentreerde zonne-energie op korte termijn (Ecofys, 2006).
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boven de 4000 €/kW. Aurora CSP verwacht hun project tegen aanmerkelijk lagere kosten
(2000 tot 2300 €/kW) te kunnen realiseren.
Het Europese DESERTEC initiatief67 (betrokkenen zijn onder meer de Deutsche Bank,
E.on en RWE, Siemens AG, Munich Re, Abengoa Solar en het Algerijnse Cevital)
behelst de planning voor de bouw van 100 GW aan CSP-centrales in Noord-Africa. De
investeringskosten bedragen ca. € 400 miljard, inclusief het HVDC netwerk. DESERTEC
hoopt tegen het jaar 2050 ongeveer 15% van Europa's elektriciteit te kunnen leveren.
Nederlandse partijen spelen dus niet of nauwelijks een rol in de ontwikkeling van CSP.
Nederland zou eventueel ten behoeve van de informatievoorziening (en om een vinger
aan de pols te houden) lid kunnen worden van het platform SolarPACES. 68

2.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In deze paragraaf voeren we een Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
(SWOT) analyse uit en beschrijven we de belangen van de diverse partijen. Het
perspectief is het industrieprofiel voor zon CSP.

2.3.1
Tabel 2.3

SWOT-analyse
SWOT analyse zon CSP

Sterktes
 Kansen voor de optische industrie (spiegels,

 NL heeft momenteel een beperkte positie in CSP

absorber, etc.) maar ook voor de ketelbouw,

 Door hoog aandeel diffuus licht en veel bewolking

de kassenbouwers en de installatietechniek

ook weinig mogelijkheden voor toepassing in NL

 De technologie voor de warmteoverdracht
Interne dimensie

Zwaktes

en warmteopslag middels zouten en/of oliën
is nog niet volledig uitontwikkeld – hier nog

 Regio’s met mogelijkheden bevinden zich op
geografische afstand
 Netpariteit wordt naar verwachting niet bereikt

liggen kansen voor de

binnen 10 tot 20 jaar; subsidies, certificaten en/of

onderzoekinstellingen (ECN, TNO en de

verplichtingen blijven dus voorlopig nodig

KEMA) en mogelijk ook de industrie
 Integratie met ontzilting biedt kansen voor
partijen die hierin al actief zijn

 CSP centrales zijn zeer kapitaalintensief en de
investeringen kunnen ten koste gaan van
investeringen in projecten dichterbij Nederland

 Zon CSP kan continu elektriciteit leveren
 De leercurve biedt nog flink wat ruimte voor
kostenverlagingen

67
68
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http://www.desertec.org/.
http://www.solarpaces.org/. Dit is een zg. implementing agreement van het International Energy Agency.
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Kansen


Externe dimensie



Sector groeit internationaal hard, en de





 Voortdurende competitie op basis van prijs met

groei zet voorlopig (tot 2020-2030) ook door

grootschalige inzet van zon PV (maar ook wind op

CSP is noodzakelijk voor volledige

land en op zee, biomassa, getijdenenergie voor

verduurzaming (100% RES) in de EU


Bedreigingen

CSP heeft een stabiliserend effect op het

locaties aan de kust etc.)
 Politieke en maatschappelijke weerstand tegen

intermitterende karakter van zon PV en

transport van stroom over grote afstanden (en

wind energie

grotendeels van landen buiten de EU)

TenneT heeft de positie om een grote

 Transnationale netten vereisen naast hoge

speler te worden in een Europees HVDC

investeringen complexe en langdurige

net

vergunningaanvragen

Er liggen kansen voor export van
hoogwaardige technologie

Bron: ECORYS

2.3.2

Belangenkaart
Er spelen een aantal verschillende belangen een rol in deze markt:

De Netbeheerders hebben in Europees verband een belang bij CSP vanwege het
stabiliserende effect op het elektriciteitsnet: CSP kan onder de juiste condities 24 uur
per dag en (vrijwel) 365 dagen per jaar stroom leveren;

Nutsbedrijven zien in CSP een rol voor de inkoop van groene stroom en het verlagen
van de druk van de emissierechten (mogelijk spelen ook imagobelangen);

Milieugroeperingen hebben een belang bij CSP, omdat het noodzakelijk is voor lange
termijn “100% duurzaam” scenario’s (richting 2050);

De Nederlandse overheid, omdat de mondiale sector wel omvangrijk is (verwacht
wordt mondiaal enkele tientallen miljarden omzet per jaar in de periode 2020-2030)
en er dus wel kansen liggen voor de Nederlandse industrie;

Voor de overige belanghebbenden zijn er niet of nauwelijks belangen in CSP.

2.3.3

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
De grootste (maatschappelijke) weerstand betreft dat er opnieuw een afhankelijkheid
ontstaat van externen: in plaats van het Midden-Oosten wordt Nederland nu afhankelijk
van landen als Algerije, Marokko, Libië en (in mindere mate) Spanje.
Een tweede knelpunt is dat de distributie een investering in een grootschalig
transnationaal elektriciteitsnet vereist (op zich biedt dit wel kansen voor TenneT).

2.4

Porter-analyse van de keten en kansen
Ook hier geldt dat gezien de fase in het ontwikkelingstraject van CSP en het gebrek aan
toepassingsmogelijkheden in Nederland, het niet zinvol is een dergelijke analyse uit te
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voeren. Wel kan worden geschetst waar er mogelijk kansen liggen voor de Nederlandse
industrie:

Er zijn wereldtijd nog geen marktbepalende spelers aanwezig; er zijn dus
mogelijkheden in bijvoorbeeld nichemarkten;

Ook zijn er nog relatief weinig partijen die gespecialiseerd zijn in het leveren van de
spiegels en de absorber; hier liggen mogelijk kansen voor de optische industrie
(STORK, Fokker, Philips, etc.);

De technologie voor de warmteoverdracht en warmteopslag middels zouten en/of
oliën is nog niet volledig uitontwikkeld – hier nog liggen kansen voor de
onderzoekinstellingen (ECN, TNO en de KEMA) en mogelijk de industrie;

De technologie gaat goed samen met de ontzilting van zeewater voor de CSP-locaties
nabij de kust; hier liggen wellicht mogelijkheden voor de Nederlandse ingenieurs- of
productiebedrijven (zoals Aquastill) die al op dit vlak actief zijn;

De parabolische troggen gebruiken vaak een Organic Rankine Cycle (ORC) in plaats
van een stoomcyclus. Hier heeft het Nederlandse Tri-O-Gen een goede positie.
Gezien de omvang van de wereldmarkt, en het gegeven dat de markt voor CSP nog niet
verdeeld, is er in principe potentie voor de Nederlandse industrie.

2.5

Conclusies voor het profiel zon CSP
Op dit moment is er beperkt toegevoegde waarde van het profiel CSP voor de
Nederlandse economie. De sector groeit internationaal gezien echter zeer hard en er is in
principe wel potentie om op termijn bij te dragen.

42
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3 Industrieprofiel zonthermisch

3.1

Introductie
Het industrieprofiel zonthermisch, voor zover in Nederland aanwezig, wordt in de tijd
gekenmerkt door pieken en dalen; gemiddeld genomen blijft de groei echter sterk achter
bij andere Europese landen. Het toepassen van zonneboilers, met name door de
consumenten, is grotendeels afhankelijk van de hoogte van de investeringssubsidies en de
consistentie van het subsidiebeleid. Ten tijde van de introductie van de EPN69 en de EPRregeling (afgeschaft in 2003) heeft zich een sterke groei voorgedaan. Andere regelingen
werden oftewel te laat doorgevoerd (EPC-aanscherpingen, bijvoorbeeld), onvoldoende
daadkrachtig (zoals het Energielabel voor woningen) ofwel weer te vroeg (regeling
Duurzame Warmte), waardoor er een kopersstaking ontstond. De feitelijke realisatie
(~100.000 boilers) blijft ver achter bij de voormalige doelstelling van het Ministerie van
Economische Zaken: 400.000 zonneboilers in 2010. Naast een welhaast traditioneel
beperkte aandacht vanuit de overheid voor het thema, heeft dit waarschijnlijk ook te
maken met een te optimistisch beeld van de sector zelf.
De kennisstructuur op academisch niveau in Nederland is beperkt. Partijen zijn het ECN
en de Universiteit Eindhoven. Wel is Nederland trekker van een groot internationaal
onderzoeksprogramma voor lange termijn warmteopslag.
De installatiesector op zichzelf heeft wel enkele innovaties doorgevoerd op
systeemniveau: het betreft dan bijvoorbeeld integratie van componenten (zonneboiler &
gasketel, zonneboiler met integratie van collector & opslag). Voorts is er aandacht voor
onderzoek naar compacte opslagsystemen (seizoensopslag, thermochemisch en aquifer)
en zonnekoeling.
Doordat het grootste deel (~80%) van de energievraag in Nederland warmte betreft, is het
ontwikkelen van kennis rond het verduurzamen van de warmtevraag voor Nederland wel
van groot belang.

3.1.1

Beschrijving van de waardeketen
De waardeketen voor zonthermisch als zelfstandige entiteit bestaat feitelijk niet. De boiler
is altijd onderdeel van een systeem voor de warmtevoorziening, merendeels de integratie
met een gasketel, soms ook de combinatie met een warmtepomp of stadsverwarming.
69

De Energie Prestatie Norm (EPN) geeft de bepalingsmethode voor de zogenaamde Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)
van een woning.

Versterking van de Nederlandse Duurzame Energiesector - Werkdocument

43

Over het algemeen wordt de boiler ingekocht, en vindt de assemblage (deels) en de
installatie (volledig) in Nederland plaats.
Toepassing
Evenals zon PV, wordt zonthermisch vrijwel uitsluitend toegepast in de gebouwde
omgeving, op de daken van huizen, industrie, kantoren, etc. De collectoren zijn
kenmerkend 2 tot 12 m2 groot. Via de regeling Duurzame Warmte kunnen consumenten
typisch zo’n € 600 subsidie krijgen bij de aanschaf van een (kleine) zonneboiler. Hoewel
het budget van de regeling beperkt is, is er ieder jaar toch wat budget over.
Een interessant project, hoewel niet geheel onomstreden, is het zoneiland Almere, dat
bestaat uit ruim 500 zonnecollectoren met een totale oppervlakte van 7.000 m2. Een groot
aantal woningen in de aangrenzende nieuwbouwwijk Noorderplassen West worden
daarmee collectief (deels) verwarmd. Het project is gefinancierd met behulp van
Europese investeringssubsidies, in combinatie met een verplichte aansluitbijdrage bij de
aankoop van een nieuwbouwhuis (dus niet vanuit de regeling Duurzame Warmte).

3.2

Positie Nederlandse industrie
Anno 2010 is Nederland geen koploper op het gebied van kennis, productie of toepassing
(slechts nummer 22 in de wereld). De productiesector oogt kwetsbaar, gefragmenteerd en
instabiel. Tot de jaren 2002-2003 werd de Nederlandse markt gedomineerd door
zonneboilers van Nederlands fabricaat. De voornaamste Nederlandse fabrikanten waren
ZEN Solar met ongeveer ~60% marktaandeel en Solistor, dat nu niet meer bestaat.
Andere partijen als ATAG en Inventum produceerden ook, maar voor hen was het een
slecht een gering onderdeel van de bedrijfsactiviteiten. Hiernaast waren, c.q. zijn er veel
partijen die zonneboilers als zodanig importeren en alleen de installatie (en eventueel
projectmanagement en bedrijfsvoering ingeval van grotere projecten) voor hun rekening
nemen.
Na 2003 spelen de Nederlandse fabrikanten geen rol van grote betekenis meer. De
marktaandelen van de Nederlandse producenten zijn klein, en naar schatting van de
branche70 gezamenlijk in de orde grootte van 20%. HRsolar71 uit Maasdijk kent het
grootste marktaandeel binnen deze groep. Voor het overige zijn de marktaandelen
onbekend.
In de niche markt voor roestvrijstalen boilers is De Jong Gorredijk ook internationaal een
belangrijke speler.
Voor zover wij weten heeft Nederland niet of nauwelijks een positie op het gebied van
R&D en/of patenten. Het octrooicentrum heeft geen studie hiernaar gedaan; dit op
zichzelf suggereert al dat Nederland geen echt sterke positie hierin heeft.

70
71

Gerard van Amerongen, privé communicatie.
http://www.hrsolar.nl/
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3.2.1
Tabel 3.1

Kernindicatoren zonthermisch
Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren voor zonthermisch.
Indicator
Omzet sector

20-30 M€

Bron

Internationaal

ECORYS

~40.000 M€ (2008)

Bijdrage BNP

< 0,01%

Aantal bedrijven

- 25 tot 125 ;

Berends Ballast

- Holland Solar telt ca. 70 leden (incl.

Consultancy

73

72

PM

74

zon PV)
Aantal MKB

~100%

Berends Ballast
Consultancy

Export

< 10%

Productie

< 2000 boilers per jaar in NL

Productiecapaciteit

n.b.

Import cijfers

Onbekend; waarschijnlijk een hoog

ECORYS
ECORYS

percentage (>80%)
Werkgelegenheid

400-600 fte

ECORYS

Bijdrage

< 0,1% energievoorziening

CBS

> 42.000 in de EU

78

duurzaamheid
Nieuwe bedrijven
Investeringen

Waarschijnlijk geen in 2010
Onbekend; waarschijnlijk geen in
2010

Groei tot 2020

2%-5% (qua geïnstalleerd thermisch

Hoogte subsidies

31,5 M€ subsidie Duurzame

ECORYS

15-20%

81

vermogen)
Warmte
Octrooien

n.b.

Kostprijs

Met name schaalgrootte afhankelijk:

Aantal vergunningen

Agentschap NL

75

-35 tot 90 € per GJ

76

-20 tot 50 € per GJ

77

Niet of nauwelijks bezijden
monumenten en gevels

Bron: ECORYS

Een aantal indicatoren wordt verder uitgewerkt:
Werkgelegenheid en omzet
Voor zover wij weten zijn er tot op heden geen gedegen studies verricht die de sector
aangaande werkgelegenheid goed in kaart hebben gebracht. Branche organisatie Holland
Solar komt tot een niet-onderbouwde schatting van ca. 590 fte; dit is echter aanzienlijk
72
73
74

75

76
77

Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland (Roland Berger, 2009).
Ervan uitgaande dat bij een MKB gemiddeld ongeveer 5 to 25 mensen werken (4 tot 20 fte).
BerendBallast Consultancy, ‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland’, juni
2010
Maatregelenlijst subsidie Duurzame warmte voor bestaande woningbouw – subsidie voor zonneboilers, warmtepompen en
micro-wkk, 2008-2011.
Duurzame warmte en koude (Ecofys, 2007)
De waarden van Ecofys bevinden zich aan de hoge kant. Een standaard systeem kost ca. € 1680-2340 inclusief montage
en leidingwerk (Deerns, 2008) en levert 3 to 4 GJ per jaar, afhankelijk van het gebruik (ruimteverwarming of tapwater). Bij
een economische afschrijving van 15 jaar geeft dit ruwweg 30-50 €/GJ (ongeveer 1,5 keer de consumentenprijs voor
warmte). Collectieve systemen zijn echter een factor ~1,5 goedkoper (Waardering van duurzame warmte, KEMA 2000).
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hoger dan onze –eveneens ruwe, edoch transparante en deels onderbouwde schatting
(ruim 400 directe fte anno 2010). EurObserv'ER78 noemt 500 banen, maar dit omvat ook
de indirecte werkgelegenheid; de onzekerheid is echter al met al groot en een nadere
studie is gewenst. De meeste werkgelegenheid bevindt zich aan het einde van het
spectrum zoals assemblage, installatie en onderhoud (in de operationele en
onderzoekssfeer zijn er nauwelijks arbeidsplaatsen).
Tabel 3.2

Geschatte directe werkgelegenheid per ketenelement.
Ketenelement

Geschat aantal fte

Geschat aantal fte 2020 - Geschat aantal fte 2020 -

2010

laag

hoog

R&DD
Projectontwikkeling,
consultancy & financiering
Collector en/of vatproductie
en/of assemblage

16
48

20
60

20
80

80

100

140

Installatie en O&M

270

330

460

Totaal

414

510

700

Bron: ECORYS

Voor 2020 verwachten wij een lage maar gestage groei tussen de ~2% en ~5%.
De omzet kan geschat worden aan de hand van de prijs. Stel dat er tussen de 8.000 en
10.000 boilers per jaar verkocht worden, en een boiler kost gemiddeld ongeveer € 2.000,
dan bedraagt de omzet dus 16 tot 20 M€ per jaar, exclusief R&D, het onderhoud, etc.
Vooralsnog houden wij 20 tot 30 M€ als omzet voor het profiel aan. EurObserv'ER geeft
hier € 60 miljoen voor 2008, maar onduidelijk is waarop dit is gebaseerd.
De montage van een zonneboiler als onderdeel van een collectief project inclusief alle
bijkomende kosten kost ca. € 189/m2 exclusief de BTW. 79 Uitgaande van ongeveer
45.000 m2 per jaar bijkomend collectoroppervlak, geeft dit dus een omzet van 8,5 M€.
Een volledige (laagwaardige) arbeidsplaats kost bruto ca. € 50.000 en dus zijn er
ongeveer 170 installateurs werkzaam. Een cumulatief aantal van 100.000 boilers met
beperkt twee uur onderhoud per jaar (pomp, regeling, etc.) geeft nog eens 100
installateurs, ofwel 270 fte in totaal.
Qua productie is het Nederlandse aandeel ca. 20%. De collector incl. boiler en pomp kost
ongeveer 422 €/m2; dus 20% van dit bedrag keer 45.000 m2 per jaar geeft ongeveer 76 fte
(afgerond 80).
De branche heeft in haar roadmap aangegeven dat 14.400 plaatsen voor 2020 in het
verschiet liggen. De laatste is in zekere zin onderbouwd, omdat een vergelijk wordt

78
79

EurObserv'ER barometer 2009.
Eenheidsprijzen Duurzame Energiesystemen SenterNovem (Deerns raadgevende ingenieurs BV, 2008).
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getrokken met het aantal dat in de huidige CV markt werkt. Echter, gezien de substituten
voor de zonneboiler, ook op termijn, lijken ook deze cijfers aan de hoge kant.
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Tabel 3.3 Geschat aantal werknemers (in fte) per element in de waardeketen voor thermische zonne-energie. In rood betreft failliete bedrijven. Bron: ECORYS
R&DD

Aantal

Projectontwikkeling,

Aantal

Collector en/of

Aantal

Installatie &

Aantal

werknemers

consultancy & financiering

werknemers

vatproductie,

werknemers

O&M

werknemers

assemblage
TNO Bouw/Gastec

10

Eneco

10

HRsolar

15

NEFIT

15

ECN

5

Entry technology

10

Heliomax/ATAG

10

ATAG

10

TU E

3

Ecofys

5

Aton

10

AWB

10

BuildDesk

5

Itho Images

10

Eneco

5

Solesta

10

Overig

2
80

Subtotaal (fte)

16

Totaal (fte)

414

Ferroli/Agpo

5

De Jong Gorredijk

5

Daalderop

5

Remeha

5

(Solistor)

(5)

(ZEN Solar)

(5)

Overig

30

Overig

25

Overig

298

Subtotaal

48

Subtotaal

80

Subtotaal

270

.

80

Het aantal fte is lager dan het aantal werknemers (ca. 80%).
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Bijdrage aan de energievoorziening
De gemiddelde groei in het opgestelde collectoroppervlak in Nederland in de afgelopen
vijf jaar bedraagt ca. 8% en is in vergelijking met het buitenland (15-20%) zeer gering. 81
Zoals opgemerkt wordt de groei sterk bepaald door het subsidiebudget, de hoogte van de
subsidie en de prijs van warmte vanuit de boiler. Zonneboilers kunnen, zeker in
Nederland, alleen gedeeltelijk in de warmtevoorziening voorzien en blijft het (bij)stoken
van gas altijd nodig.
Op dit moment (eind 2008) is de bijdrage aan de 14% EU doelstelling voor Nederland op
basis van de Europese rekenregels 0,9 PJ dat overeen komt met slechts 0,04% van de
energievoorziening. Dit betekent dat thermische zonne-energie bij een gemiddelde of
zelfs hoge groei in 2020 niet echt kan bijdragen aan de doelstelling.
Twee mogelijke scenario’s (afvlakkende groei, en lichte maar constante groei) rekening
houdend met de historie leiden ruwweg tot een opgesteld collectoroppervlak voor 2020
tussen de 1,0 en 1,2 miljoen m2 (zie Figuur 3.1).
Figuur 3.1

Cumulatief opgesteld collectoroppervlak voor zonthermisch en mogelijke groei richting 2020.
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Zelfs voor het nabije 2020 lopen de literatuurschattingen over de bijdrage van
zonthermisch sterk uiteen. De branche zelf stelt dat, bij een intensief overheidsbeleid, kan
worden uitgegaan van een totale bijdrage van zonthermisch van 12 PJ per jaar. 70 Dat is
aanzienlijk meer dan de ~1 PJ/jaar, zoals dat in het recent verschenen actieplan is geschat.
Deze schatting gaat echter uit van voortgaand beleid en dat komt de facto neer op weinig
tot geen beleid voor thermische zonne-energie. Het REPAP rapport, zoals dat is opgesteld
onder verantwoordelijkheid van de DE-koepel, schetst een alternatief met intensief
overheidsbeleid. De prognoses voor 2020 nemen dan fors toe. Binnen een Europees kader
is een dergelijke prognose niet vreemd. ESTIF, de Europese branche organisatie voor
thermische zonne-energie, geeft een conservatieve schatting voor 2020 van 1 m2 collector
per inwoner. Dat komt voor Nederland ongeveer overeen met 20 PJ/jaar (iets onder de
1% van de energievoorziening, volgens de Europese rekenregels).
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De geschiedenis leert anders: 20 PJ of 12 PJ in 2020 vereist dus een jaarlijkse groei van
~30% respectievelijk ~25%, hetgeen vele malen hoger is dan tot nu toe. Met andere
woorden, een waarde tussen de 10 en 20 PJ is niet onrealistisch, maar wel voor 2020. Een
bovengrens voor 2 PJ voor 2020 ligt meer voor de hand.
Het langtermijn potentieel voor zonthermisch in Nederland is ongeveer 81 PJ. 81
Kostprijs van zonthermisch en time-to-market
De typische kosten van een boiler in Nederland zijn gedaald van ca. € 300082 begin jaren
negentig, tot ongeveer € 1800 in 200879; een daling dus van ~3% per jaar. Voor centraal
Europa is de prijs per kW gestaag gedaald van ~2500 €/kW naar 900 €/kW nu, dus nu
ook ongeveer 3% per jaar. 83
Boilers worden dus wel goedkoper, maar zeer langzaam. De leercurve verloopt veel
trager dan bij zon PV. Ervan uitgaande dat ze nog ongeveer 1,5 keer zo duur zijn als
aardgas, worden boilers84 (zonder subsidie en gelijkblijvende gasprijs) dus niet rendabel
voor 2025.
Octrooien
Voor zover weten heeft Nederland niet of nauwelijks een positie op het gebied van R&D
en/of patenten. Het octrooicentrum heeft geen studie hiernaar gedaan; dit op zichzelf
suggereert al dat Nederland geen sterke positie heeft

3.2.2

Internationaal kader
Nederland is geen koploper op het gebied van kennis, productie of toepassing (slechts
nummer 22 in de wereld85). De toepassing van zonthermisch groeit internationaal met 15
tot 20% per jaar; in Nederland zelf bedraagt de groei echter maar ca. 8%.

Vrijwel alle groei vindt plaats in China, dat goed is voor meer dan 85% van het
opgestelde vermogen (> 100 GW); 86

Andere grote landen zijn de Verenigde Staten, Duitsland en Turkije;

Oostenrijk heeft een grote markt, een stabiel beleid en de grootste collectorfabriek
van Europa;

In Duitsland is in 2009 ca. 1,6 miljoen m2 bijgeplaatst; Nederland staat in de EU op
de elfde plaats met 70.000 m2. In 2008 bezette Nederland de dertiende plaats met
51.000 m2. 87

81
82
83
84
85
86
87

Roadmap thermische zonne-energie (Holland Solar, 2007).
Data MNP rapport Zonne-energie in woningen (2008), gecorrigeerd voor inflatie (~2,5 % per jaar).
Solar Thermal Vision 2030 (ESTTP).
Ongeveer € 600 subsidie op een aanschafprijs van ca. €1800. Ook kost gas 15-25 €/GJ en een zonneboiler 20-40 €/GJ.
Statusrapportage zonneboilers in Nederland in 2008 (SenterNovem, 2009).
www.iea.org: Renewable Energy Essentials: Solar Heating and Cooling
Solar thermal barometer (EUROBSERV’’ER – May 2010)
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Duitsland kan worden beschouwd als een goed voorbeeld; niet alleen door de groei in
opgesteld vermogen, maar ook door snelle acceptatie van het Solar Keymark (zie
volgende paragraaf).

3.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In deze paragraaf voeren we een Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
(SWOT) analyse uit en beschrijven we de belangen van de diverse partijen. Het
perspectief is het industrieprofiel zonthermisch.

Tabel 3.4

SWOT-analyse
SWOT analyse zonthermisch

Sterktes
 Zonthermisch speelt een natuurlijke rol in de
warmtehuishouding (met name in de
gebouwde omgeving)
 De installatie is vrij arbeidsintensief, wat
mogelijkheden geeft voor de
werkgelegenheid in de installatiesector
 Zonthermisch heeft een hoog rendement en
Interne dimensie

3.3.1

kan bijdragen aan het verlagen van de EPC
of de EPL (meer dan een PV paneel)
 Integratie met bv een zonnepaneel (PVTcombi) biedt kansen voor bepaalde
toepassingen waar ruimte een rol speelt

Zwaktes
 NL is een kleine speler op wereldtoneel, zowel qua
productie als qua toepassing
 Beperkte kennisstructuur in NL aanwezig
 De productie is versnipperd over een aantal kleine
spelers
 Product is niet geschikt voor HT-verwarming
 Standaardisatie van het product (voor export) is niet
gemakkelijk
 Kostprijs daalt langzaam en subsidies en/of
verplichtingen zijn voorlopig (tot 2020-2025) nodig
om toepassing mogelijk te maken.
 Rendementsverbetering niet of nauwelijks meer
mogelijk (is al zeer hoog en productie is matuur)
 Gebrek in NL aan ervaren en gecertificeerde
installateurs
 Product is niet altijd even goed bekend bij
particulieren. Ook imago soms een punt: in het
verleden vaak problemen (legionella, lekkage, etc.)
en de zichtbaarheid kan een nadeel zijn bij de
verkoop van de woning
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Kansen


Sector groeit internationaal hard, en de

 Dominante rol van aardgas (en in de toekomst

groei zet voorlopig (tot 2020 -2030) ook

biogas) in Nederland in de energievoorziening

door. Zonthermisch is wereldwijd de

moeilijk te verdringen

Externe dimensie

belangrijkste duurzame energiebron


Door de vele mogelijkheden de boiler te
integreren op systeemniveau, geeft dit ook
weer kansen voor ontwerpers, architecten,
technische dienstverleners, etc.



Bedreigingen

 Concurrentie van de warmtepomp, HR ketel, microwkk etc. als substituut
 Weinig politieke en maatschappelijke aandacht voor
het profiel
 Additionele kosten kunnen door eigenaren als

Voortdurende EPC aanscherping (EPBD)

woningcorporaties niet eenvoudigweg worden

en DE doelstellingen (RED) gunstig voor de

doorberekend in de huur (wettelijk

sector

huurwaarderingsstelsel)
 Bij externe levering kunnen meerkosten niet zomaar
aan consumenten worden doorberekend door het
wettelijk Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe

Bron: ECORYS

3.3.2

Belangenkaart
Er spelen een aantal verschillende (soms tegenstrijdige) belangen een rol in deze markt:

De Installatiesector heeft niet altijd belang bij het aanprijzen van zonnecollectoren; de
installatie wordt vaak als lastig ervaren. Wel biedt de collector mogelijkheden op
systeemniveau door integratie met vele andere elementen. Op termijn kan
zonthermisch bijdragen aan het behoud van werkgelegenheid in de installatiebranche;

Voor de Industrie is er uiteraard belang dat er (binnenlandse) vraag blijft naar
zonnecollectoren;

Voor Projectontwikkelaars geldt dat zonthermisch een middel kan zijn om ambitieuze
EPC of EPL (vaak ook opgelegd door lagere overheden) doelstellingen te halen;

Voor de Overheid geldt dat zonthermisch bij kan dragen aan doelstellingen gericht op
de gebouwde omgeving (EPBD); op termijn kan zonthermisch substantieel bijdragen
aan het vergroenen van warmte en geldt ook het argument van behoud van
werkgelegenheid (hoewel laagwaardig) in de installatiebranche;

Voor Consumenten is er in zekere zin een belang van minder afhankelijkheid van de
energieleverancier, en energiekostenbesparingen op termijn.
Rol overheid versus sector
Brancheorganisatie Holland Solar heeft in 2007 een roadmap opgesteld voor de
ontwikkeling van de sector. Hierin wordt aangegeven dat een “meerjarige visie ontbreekt
en dat de overheid zich meer moet richten op een energietransitie, waarbij duurzame
energietechnieken uiteindelijk normale marktwaarden worden”. De sector zelf richt zich
op het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve producten en diensten.
Zonthermisch heeft geen prominente plaats binnen het Europese onderzoeksprogramma
voor energie en klimaat of andere instrumenten als de emissiehandel, FP7, NER, etc.
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Vanwege de time-to-market van 10 tot 15 jaar ligt een verdere uitbouw van de
subsidieregeling Duurzame Warmte ook niet voor de hand.
Daarentegen ligt het meer voor de hand, ook vanwege haar voornaamste toepassing in de
gebouwde omgeving, voor Nederland om mee te gaan in de Europese richtlijn voor de
gebouwde omgeving (EPBD), waarin een aantal maatregelen zouden kunnen worden
opgenomen als labeling, verplichting, EPC-aanscherping en dergelijke.
Verder heeft de overheid zoals vermeld een rol in het verhelpen van het gebrek aan
installatiekennis (certificering, voorlichting –eventueel via de branche ), en de
informatievoorziening (bekendheid bij het publiek, onderbouwing van opbrengsten,
bijdrage aan EPC en energielabel, etc.).

3.3.3

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
De implementatie van zonneboilers ondervindt in principe weinig knelpunten; in
verhouding tot een zonnepaneel is de installatie van een zonneboiler meer complex en
geeft nogal eens problemen. Er is een tekort aan gekwalificeerde installateurs en toezicht
via certificering van installateurs; een punt wat zich ook voordoet bij de installatie van
andere innovatieve technieken in de gebouwde omgeving (warmtepompen, micro-wkk,
pellet-kachels en dergelijke).
Zonthermisch heeft geen prominente plaats binnen het Europese onderzoeksprogramma
voor energie en klimaat of andere instrumenten als de emissiehandel, FP7, NER, etc.
Vanwege de time-to-market van 10 tot 15 jaar ligt een verdere uitbouw van de
subsidieregeling Duurzame Warmte ook niet voor de hand. Zoals vermeld ligt het meer
voor de hand voor Nederland om mee te gaan in de Europese richtlijn voor de gebouwde
omgeving (EPBD) en maatregelen als labeling, verplichting, het aanscherpen van de
Energie Prestatie Coëfficiënt en dergelijke.
Het proces van de invoering van het Europese Solar Keymark88 voor zonnecollectoren
kan worden beschouwd als een best practice, na een periode van veel onzekerheid in de
sector ten gevolge van een diversiteit aan nationale keurmerken en standaarden. Het Solar
Keymark is mede tot stand gekomen door bijdrage vanuit Nederland aan de
normontwikkeling; Nederland heeft een groot EU project geleid voor de beoordeling van
de betrouwbaarheid van de testmethodes.

3.4

Porter-analyse van de keten en kansen
Het Porter model zegt iets over de intensiteit van concurrentie en gaat na of er voor een
industrie factoren bestaan die hen belangrijke concurrentie voor- of nadelen opleveren ten
opzichte van bijvoorbeeld het buitenland.

88

http://www.estif.org/st_energy/standards_and_certification/solar_keymark
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We gebruiken voor onze analyse het vijfkrachten model van Porter, aangevuld met de
beleidsdimensie.

3.4.1

Samenvatting Porter-analyse
De Porter-analyse van zonneboilers valt niet gunstig uit voor de sector. In zijn
algemeenheid kan gesteld worden, dat zonneboilers niet zonder meer geëxporteerd
kunnen worden, tenzij het productaanbod bijzonder is gedifferentieerd; dit juist omdat de
warmte afkomstig van de boiler geïntegreerd moet worden in het systeem voor de
warmtehuishouding, en warmteleverende systemen van land tot land verschillen.
Dit is een wezenlijk verschil met zonnepanelen, omdat opgewekte stroom altijd en overal
aan het net kan worden geleverd: i.e. “stroom=stroom”.
Op componentniveau heeft Nederland eveneens weinig te bieden; ook hier is er een
verschil met zon PV, waar het mogelijk is alleen zonnecellen (van hoogwaardige
kwaliteit) als component te exporteren.
Een zeer kritische analyse van de sector en haar groeipotentieel door Novem (nu
Agentschap NL) uit 2002 is nog steeds courant: de realisatie anno 2010 ligt zelfs nog
lager dan de meest sombere voorspellingen toentertijd. 89

Tabel 3.5

Samenvatting Porter-analyse.
Porter

Krachten

Waarden

Aanbodzijde

Aanwezigheid grondstoffen

Onbekend

Aanwezigheid toeleveranciers

Onbekend

Kennisstructuur

Beperkt qua onderzoek; goed qua innovatieve
toepassingen op systeemniveau

Vraagzijde

Toetreding

Vraag thuismarkt

Laag, door beperkt budget Duurzame Warmte

Exportmogelijkheden

Slecht, door andersoortige markt buitenland

Nieuwe bedrijven

Laagdrempelig, maar in het huidige klimaat niet
waarschijnlijk

Substitutie

Nieuwe producten

Structuur
Beleid

Warmtepompen, verbeterde gasketels
Sterk gefragmenteerd. Europees veel concurrentie.

Duurzame warmte subsidie

Beperkt budget

Informatievoorziening

Gemiddeld

Regelgeving

Geen verplichtingen gebouwde omgeving

Vergunningen

Niet of nauwelijks (bezijden gevels en monumenten)

Bron: ECORYS

Betreffende R&D is er geen sterke uitgangspositie voor zonthermisch, noch voor
toelevering of productie; qua toepassing kan Nederland als gemiddeld worden
gekwalificeerd vanwege innovaties op systeemniveau.
89

www.senternovem.nl/mmfiles/143680_3560_tcm24-135438.pdf
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De verschillende factoren worden verder uitgewerkt:
Macht van leveranciers
Elementen van de boiler zijn glas, kunststoffen, isolatiematerialen, metalen pijpen,
warmtemedia aangevuld met pompen en dergelijke. Voor een deel worden deze
materialen en processen (vacuümtechnieken, opdampen, solderen en etsen) ook gebruikt
bij de productie van zonnepanelen. We gaan ervan uit dat er een voldoende aanbod is van
leveranciers.
Macht van afnemers
Door het grote aanbod aan spelers aan de productiekant, die vaak ook klein zijn, is de
macht van de afnemers (particulieren, projectontwikkelaars, energiebedrijven) hoog.
Substituten en complementaire goederen
In Nederland is het gasnet fijnmazig en betrouwbaar. Omdat aardgas eveneens een
redelijk “schoon” en “groen” imago heeft, en de conversie zich voordurend verbetert
(introductie HR ketel, UHR ketel, HRe ketel, micro-wkk enzovoorts), is het lastig voor
zonneboilers hiermee te concurreren; in de praktijk is het veelal complementeren.
Bovendien heeft zonthermisch voor de nieuwbouw en de utiliteitsbouw een geduchte
concurrent in de vorm van de warmtepomp; een ontwikkeling die in Nederland wel een
vlucht aan het nemen is. Een warmtepomp is qua aanschaf zeker voor een kleinverbruiker
aanzienlijk duurder, maar kan daarentegen ook koelen en is minder afhankelijk van de
zonneschijn. De precieze projectomstandigheden bepalen vaak welke technologie de
voorkeur heeft.
Zonthermisch concurreert ook met zon PV in sommige gevallen om dezelfde dakruimte.
Dreiging van nieuwe toetreders
Gezien de marktontwikkelingen in de afgelopen tien jaar lijkt het onwaarschijnlijk dat
nieuwe producenten de Nederlandse markt gaan betreden; eerder lijkt het omgekeerde het
geval: een toenemende import van boilers en/of halffabricaten.
Interne concurrentie op de markt
Zoals eerder vermeld is de Nederlandse industrie sterk gefragmenteerd en bestaat uit een
aantal kleine tot zeer kleine spelers. Alleen Itho, HR Solar, Aton , Heliomax en Solesta
maken zelfstandig een volledige boiler (een paar duizend per jaar). Naar verwachting
blijft deze situatie de komende jaren bestaan. Er is een trend richting import van
halffabricaten en assemblage.
Overheidsbeleid
De overheid heeft weinig aandacht voor het thema; het nationale duurzame energie
actieplan doet vermoeden dat hier ook weinig verandering in komt. Het gegeven dat er
ieder jaar subsidie overblijft vanuit de regeling Duurzame Warmte, suggereert eveneens
geen overdreven veel aandacht vanuit de consument.
Een van de redenen is dat zonthermisch niet kon bijdragen aan de Europese richtlijn voor
duurzame elektriciteit (~9% duurzame elektriciteit voor Nederland in 2010). Binnen het
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kader van de vernieuwde Europese richtlijn van 2010 (~14% duurzame energie voor
Nederland in 2020), speelt warmte echter een veel grotere rol.

3.4.2

Potentie van de Nederlandse industrie
In tegenstelling tot zonnepanelen kunnen zonnecollectoren niet zonder meer geëxporteerd
worden, tenzij het productaanbod bijzonder is gedifferentieerd; dit juist omdat de warmte
afkomstig van de boiler geïntegreerd moet worden in het systeem voor de
warmtehuishouding, en warmteleverende systemen van land tot land verschillen.
Op componentniveau heeft Nederland eveneens weinig te bieden; ook hier is er een
verschil met PV, waar het mogelijk is alleen zonnecellen (van hoogwaardige kwaliteit) te
exporteren. Een uitzondering zijn de roestvrijstalen boilers van De Jong Gorredijk.

3.4.3

Benchmarking van de keten zonthermisch
Een samenvattende matrix voor zonthermisch kan er dan als volgt uit komen te zien:

Tabel 3.6

Matrix keten zonthermisch.
Type indicator

Indicator

Waarde (beste

Benchmark

Benchmark (ten

schatting

(ten opzichte

opzicht van

ECORYS)

van andere

internationaal)

waardeketens)
Economisch

Aantal fte direct

414

Gemiddeld

Laag (~1% in de
EU; te
verwaarlozen
mondiaal)

Omzet

€ 25 miljoen

Zeer laag (~0,1%)

Bijdrage BNP

< 0,01%

Aanwezigheid clusters

Nee

Laag

Groeipotentieel 2020

Factor 1,5 (in fte)

Laag

Laag

Exportwaarde

< 3 M€

Laag

Laag

Porter (sterktes/zwaktes)
Investering

Laag

R&D subsidies (BSRI/EOS)

Laag
Geen (voor zover

Laag

Laag

Laag

Laag

Laag

Laag

bekend)
Innovatie

R&D uitgaven bedrijven

n.b.

Aantal patenten

Niet bekend,
maar
waarschijnlijk
geen of weinig

Milieu &

Vermeden primaire energie

0,83 PJ (2008)
0,95 PJ (2009 –

energie

voorlopig cijfer)
Bijdrage 14% doelstelling

~0,1%

Laag

2020

Bron: ECORYS
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3.5

Conclusies voor het profiel zonthermisch
De sector zonthermisch kan als volgt worden samengevat:

Cijfermatig blijkt internationaal gezien Nederland een zeer kleine speler, zowel qua
productie als toepassing. In geen enkel opzicht is Nederland een top tien speler – nu
niet, en ook de komende jaren niet;

De werkgelegenheid bevindt zich vooral in de installatiesector;

Zonthermisch speelt echter in energetisch opzicht wel weer een belangrijke rol in de
warmtehuishouding, met name in de gebouwde omgeving. Zeker na 2020 kunnen
zonnecollectoren substantieel gaan bijdragen aan de duurzame energievoorziening.
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4 Industrieprofiel biogas

4.1

Introductie
Biogas is één van de belangrijkste componenten binnen het scala aan duurzame energie
technologieën. Niet alleen heeft het net als vaste biomassa & afval vrij veel potentie om
bij te dragen aan de 14% duurzame energie doelstelling voor Nederland voor 2020, ook
kan het, zij het in beperkte mate, de depletie van de Nederlandse aardgasvelden
tegengaan.
Biogas is afkomstig van de vergisting van dierlijke mest, organische reststromen en
vetten, energiewassen, slib of combinaties van al deze elementen. Biogas kan ook
gemaakt worden via het vergassen van biomassa, maar dit valt dan onder thermische
verwerking.
Biogas uit mest (breder in de landbouw) is de bron met de meeste potentie; gekozen kan
worden voor biogas (groen gas) of bio-elektriciteit als eindproduct.

4.1.1

Beschrijving van de waardeketen
De elementen uit de keten (van grondstofproductie tot eindproduct) zijn als volgt
weergegeven:

Figuur 4.1

Waardeketen voor biogas.

Projectontwikkeling & financiering
Consultancy
R&DD
Productie en
collectie van
biomassa en
reststromen

Transport en op- en
overslag

Vergisting

Gasmotor of
opwerken tot groen
gas

Bouw & leveranciers van vergistingapparatuur

Opvallend voor het biogas profiel is dat het alleen voorkomt op kleine schaal. De meeste
installaties hebben een elektrische capaciteit tussen de 200 kW en 2 MW.
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Biogas in brede zin is in Nederland is klein; er is niet of nauwelijks fundamenteel
onderzoek (Wageningen UR, Ingenia, HoSt), en er is slechts een beperkt aantal
Nederlandse partijen dat (delen van) vergisters bouwt en levert (HoSt, Thecogas, Colsen
– marktleiders zijn de Duitse leveranciers zoals Schmack Biogas). SusTec BV en Green
Energy Technologies zijn actief in een deel van de keten (voorbewerking; tweede
generatievergisting). Echter, ook hier gaat het om demonstratieprojecten en werken er
slechts enkele mensen.
Wel is Nederland met Denemarken, Oostenrijk en Duitsland koploper in de toepassing
van stortgas, mestvergisting en groen gas: spelers zijn bijvoorbeeld Cirmac, BioGast en
Gastec. Een goed voorbeeldproject - omdat hier het opgewerkte biogas (groen gas) in het
hoge druk gasnet wordt geïnjecteerd - is: ‘Natuurgas Overijssel’. 90 Groen gas ontstaat
door een zuiveringsstap, gevolgd door een compressiestap en netinjectie. Bovendien is er
de laatste jaren in het Noorden vrij veel toegepast/industrieel onderzoek opgestart
(Energy Delta Gas Research - EDGaR, Flexigas, Biomass Centrum Groningen, etc.).
Aan de operationele kant is het aantal arbeidsplaatsen gering; voornamelijk boeren die
zich een paar uur per dag met de vergister bezig houden. Daarnaast zijn er enkele wat
grotere GFT-vergisters operationeel (e.g. in Lelystad; recent Groningen/Attero).
Ten slotte vermelden we dat de SuikerUnie vergevorderde plannen heeft voor een zeer
groot groen gas project (10 miljoen m3 per jaar en 100 kton biomassa als grondstof) bij
haar suikerfabriek in Hoogkerk (Groningen). Naar verwachting zullen er in NoordNederland de komende jaren enkele van dit soort groen gas ‘hubs’ worden gerealiseerd. 91

4.2

Positie Nederlandse industrie
Zoals vermeld is Nederland sterk in de toepassing; de vergisters zelf worden veelal door
buitenlandse partijen gebouwd. Het CBS schat voor 2008 het aantal vergisters op
landbouwbedrijven op 78 (87 in 2009; voorlopig cijfer) en Berends Ballast92 op 109
(2009). In Nederland zijn er onzes inziens nu ca. 100 to 150 anaerobe vergisters actief, en
een vergelijkbaar aantal in aanbouw; dit betreft vrijwel allemaal vergisters van dierlijke
mest en (eventueel) co-producten. Nederland heeft verscheidene innovatieve spelers in
groen gas: bijvoorbeeld Cirmac, BioGast en (bedrijfsonderdelen van) Gastec.
In Europa staat Nederland qua toepassing op de zesde plaats; voor biogasproductie in de
landbouw na Duitsland en Oostenrijk zelfs op de derde plaats.94
De meeste partijen behoren tot het MKB en onderscheiden zich zoals zoveel
landbouwbedrijven niet door zeer hoge marges; een groot aantal bedrijven in
verschillende elementen van de keten is in de afgelopen jaren failliet gegaan. 93
90
91
92
93

http://www.rova.nl/over-rova/nieuws/actueel
De Bio-Based Economy in Noord-Nederland (SER, 2010).
BerendsBallast Consultancy: Onderzoek naar economische getallen voor duurzame energiesectoren in Nederland (2010)
Het grootste drama betrof de Scharlebelt te Nijverdal van Essent – een voormalig ROB doorbraakproject. Een recent
voorbeeld is het faillissement van BioMagic Europe.
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Over het algemeen zijn de wat grotere vergisters meer rendabel. Andere bepalende
factoren zijn de onderhoudskosten, de grondstofkosten en de mogelijkheden voor
warmtebenutting.

4.2.1
Tabel 4.1

Kernindicatoren biogas
Kwantitatieve indicatoren voor biogas.
Indicator
Omzet sector

Internationaal
92

± 60 tot 80 M€ (ECORYS / Berends Ballast )

>1.000 M€ in Duitsland
(2009)

94

Bijdrage BNP

< 0,01%

Aantal bedrijven

- 89 vergisters in de landbouw 2009 (CBS; voorlopig cijfer)

> 10 miljoen vergisters

- 100 tot 150 vergisters (eind 2010 / ECORYS); totaal aantal

> 4000 vergisters in

bedrijven actief in biogas ca. 150 (schatting ECORYS 2010)

Duitsland

- vrijwel geen Nederlandse activiteit in bouw en constructie
Aantal MKB

~100%

Productie

Niet van toepassing

Productiecapaciteit

Niet van toepassing

Export

Geen / zeer beperkt

Import

Geen / zeer beperkt

Werkgelegenheid

200 tot 400 fte (ECORYS / BerendsBallast)

Bijdrage

~0,3% energievoorziening (CBS)

> 10.000 in Duitsland
> 25.000 in de EU

duurzaamheid
Nieuwe bedrijven

- Hoge groei aantal kleinschalige vergisters de afgelopen
jaren;
- Enkele innovatieve starters (voorbewerking) zijn SusTec
(opgericht in 2008) en Green Energy technologies – GET;
voor zover wij weten geen starters in 2010

Groei tot 2020

Tussen de 2% en 10% (qua geïnstalleerd vermogen) per jaar
(schatting ECORYS)

Investeringen

n.b.

Aantal patenten

n.b.

Mondiale

n.b.

patentenpositie
Hoogte subsidies

- ca. 214 M€ SDE subsidie (over 20 jaar / EZ)
- 10 M€ subsidie voor innovatieve vergisting (over meerdere
jaren / EZ)
- ± 2 M€ per jaar vanuit de EOS-regeling
- EDGaR programma: ruim 40 M€ over meerdere jaren.

Kostprijs

6 tot 17 ct/kWh: sterk afhankelijk van schaalgrootte,
grondstofprijzen en het kunnen benutten van restwarmte
97

(ECORYS / SDE basisbedragen 2010 )
Aantal vergunningen 3 tot 5: veelal MER nodig, ook voor kleine vergisters

Bron: ECORYS

Een aantal indicatoren wordt verder uitgewerkt:
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Werkgelegenheid
Eén van de belangrijkste aspecten van een industrieprofiel is de bijdrage aan de
werkgelegenheid. Voor biogas zijn er ruwe schattingen gemaakt (zie de bijlage) van de
directe werkgelegenheid per element in de keten:
Tabel 4.2

Geschatte werkgelegenheid per ketenelement voor biogas.
Ketenelement

Geschat aantal

Geschat aantal

Geschat aantal

fte 2010

fte 2020 - laag

fte 2020 - hoog

R&DD

152

152

152

Projectontwikkeling

96

120

300

Constructie & installatie vergisters

88

110

280

O&M vergisters

52

65

165

Totaal

388

447

897

Bron: ECORYS

Het aantal werknemers anno 2010 wordt door ons geschat op ca. 388. Dit is hoger dan de
waardeschatting van Berends Ballast voor 2009: 240 fte, ca. 114 bedrijven en een omzet
voor de sector van € 60 miljoen (met name omdat we de inspanningen betreffende
toegepast onderzoek hoger inschatten; deze is sterk gegroeid de afgelopen jaren). De
waarden zijn ook hoger dan de EurObserv'ER monitoring voor het jaar 2008. 94
Aantal bedrijven
Uitgaande van ongeveer 100 vergisters in de landbouw (begin 2010), een beperkt aantal
in de sectoren daarbuiten, en 30 tot 50 in andere delen van de keten, schatten we het
aantal bedrijven in het profiel dus op 140 tot 160. Met uitzondering van enkele industriële
vergisters (Suiker Unie, Bavaria, DSM, AKZO, etc.), behoren vrijwel alle partijen tot het
MKB.
Bijdrage aan de energievoorziening
Onder andere door de uitvoering van het Actieplan Biomassa heeft biogas zich in de
afgelopen jaren bewezen als één van de sterkste groeiers. Het gaat hier met name om
mestvergisting, eventueel aangevuld met co-producten en vergisting van reststromen in
de Voedings- en genotmiddelindustrie (VGI).
De gemiddelde groei in het opgestelde vermogen in Nederland in de afgelopen vijf jaar
bedraagt ~15%. De groei is niet zozeer veroorzaakt door het subsidieregime, maar door
de verruiming van de mogelijkheden ten aanzien van de toepassing van co-producten. De
groei voor de komende jaren is zeer moeilijk te voorspellen.

94

EurObserv'ER barometer 2009.
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Figuur 4.2

Verbruik van biogas en mogelijke groei richting 2020.
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Voor het jaar 2020 zou biogas 7 tot 16 PJ kunnen bijdragen aan het verbruik en is
hiermee één van de meer belangrijke bronnen binnen de duurzame energievoorziening.
Op de wat langere termijn kan voor de biogasbijdrage op ten minste 40 PJ (de energieinhoud van mest) 95 tot 100 PJ (mest, co-producten, GFT, etc.) gerekend worden. Het
potentieel in de EU is alleen al voor mest 827 PJ. 96
Het Nederlands duurzame energie actieplan gaat uit van een biogas bijdrage van 53 PJ al
in 2020; een groei met een factor 10 lijkt echter wat aan de hoge kant.
Kostprijs van biogas en time-to-market
De productiekosten van biogas in Nederland liggen ruwweg tussen de EUR 6 en 17
ct/kWh.97 De bepalende factoren zijn de schaalgrootte en de mogelijkheid voor
warmtebenutting. Door beperkte opschalingmogelijkheden en kostenreducties zullen
subsidies zeker voorlopig en wellicht altijd nodig zijn. Biogas komt als zelfstandige
energiebron in Nederland niet in aanmerking voor CO2-rechten.
Uit zeer recent onderzoek van de Rabobank blijkt dat ondanks de SDE/MEP-subsidies de
meeste vergisters toch met verlies draaien. 98
Omdat biogas kan bijdragen aan de 2020 doelstelling en de bijzondere positie van aardgas
in de Nederlandse energievoorziening, gaan wij er toch van uit dat biogas voorlopig blijft
groeien.

95

96
97
98

Zie e.g. Energieneutrale zuivel; schoon transport, duurzaam eiwit (Innovatienetwerk). Ca. 70 miljoen ton drijfmest ad ~0,5
GJ/ton en 5-6 PJ kippenmest.
Duurzame landbouw en biogas (EU, C 66 E/29).
Conceptadvies SDE 2010 (ECN, 2010).
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=119811
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4.2.2

Internationaal kader
In China zijn er enkele tientallen miljoenen mensen die gebruik maken van biogas; in de
westerse wereld daarentegen is biogas een relatief kleine technologie. Het wordt
toegepast in de (riool)waterzuivering en in de agrarische sector (mest of mest met coproducten). Op zeer beperkte schaal is er sprake van vergisting van energiegewassen voor
energieopwekking. Duitsland is in Europa koploper met een opgesteld vermogen van
~1750 MWe in 2009.99
In de EU is Duitsland markleider met veruit het grootste aantal vergisters dat niet alleen
bio-elektriciteit produceert, maar ook vaak groen gas.100
Het CBS schat voor 2008 het aantal vergisters op landbouwbedrijven op 78; Berends
Ballast op 109 (2009). In Nederland zijn er onzes inziens nu ca. 100 to 150 anaerobe
vergisters actief, en een vergelijkbaar aantal in aanbouw; dit betreft vrijwel allemaal
vergisters van dierlijke mest en (eventueel) co-producten.
Biogas heeft zowel nationaal als internationaal voornamelijk een rol in de
landbouwpolitiek en het klimaatbeleid (via de mestproblematiek en de verzuring).
Aangaande de verduurzaming van de energievoorziening kan het, zoals opgemerkt, een
rol spelen naar 2020, maar op de wat langere termijn wordt toch meer verwacht van
zonne-energie, (vaste) biomassa en windenergie. Biogas speelt geen hoofdrol in de
mobiliteitsdiscussie en maatregelen rond energiebesparing.

4.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In deze paragraaf voeren we een Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
(SWOT) analyse uit en beschrijven we de belangen van de diverse partijen. Het
perspectief is het industrieprofiel biogas.

99
100

Duurzame landbouw en biogas (EU, C 66 E/29).
Germany National Report (GasHighWay, 2010)
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Tabel 4.3

SWOT-analyse
SWOT analyse biogas.

Sterktes
 Biogas sluit goed aan bij de rol van aardgas
in de Nederlandse energievoorziening en
kan deze (deels) vervangen; infrastructuur is
grotendeels aanwezig
 Vergisting vermindert directe methaan

Zwaktes
 NL heeft een geringe positie in de bouw en de
constructie van vergisters
 Beperkte kennisstructuur op universiteiten en
onderzoeksinstituten
 Beperkt vermogen om via technische innovaties de

uitstoot, doodt ziektekiemen en vermindert

rendementen te verhogen en de kosten te

geurproblemen

reduceren (wel nog enige automatisering mogelijk

 Zowel elektriciteit, warmte als (groen) gas
mogelijk als eindproduct (flexibiliteit)
 Groot technisch potentieel aan vergistbare
stromen in NL (> 40 PJ)
Interne dimensie

4.3.1

 Biogas kan in principe een bijdrage leveren

van het proces)
 Sterke afhankelijkheid van subsidies (en het SDE
budget is beperkt); zelf met subsidie zijn veel
vergisters verliesgevend
 Installaties zijn relatief klein (< 10 MW, en dus

aan het versterken van de landbouwsector

schaalnadelen) en integratie van meerdere kleine

(in economische en energetische zin)

eenheden vereist weer hoge investeringen in de

 De markt voor groen gas (opwerken van
biogas) is nog niet verdeeld en NL kan een
marktaandeel hierin verwerven
 Nederland heeft een sterke consultancy

infrastructuur
 Zelfs met een navergister wordt niet alle biomassa
vergist (η< 80%); een relatief grote hoeveelheid blijft
nog over. Bovendien verandert vergisting de

sector met veel biogas projecten in NL en

mineralenhuishouding en de bijkomende problemen

daarbuiten

niet (afzet digestaat blijft problematisch)
 Het transport van vochtrijke (organische) stromen
kost zeer veel energie, zelfs over kleine afstanden
 Het vergistingsproces vereist voordurende
aandacht, dat ten koste kan gaan van andere
activiteiten van de producent
 De restwarmte bij de elektriciteitsproductie kan vaak
niet worden benut
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Kansen


Biogas kan op korte termijn een significante

installaties (geur, geluid, verkeer, etc.), wat zich uit

emissie reductie instrumenten (Kyoto, CDM,

in bezwaren tegen vergunningaanvragen en dit

Biogas kan snel groeien en bijdragen aan de
duurzame energiedoelstellingen voor NL
voor 2020

Externe dimensie



 Veel weerstand van omwonenden tegen bouw van

bijdrage leveren aan de verschillende CO2
etc.), met name in het buitenland


Bedreigingen

beperkt het aantal geschikte locaties
 Op lange termijn is groen gas productie via de
thermische route meer waarschijnlijk (substitutie)
 Raffineren van de grondstoffen levert op termijn

Het onderwerp heeft veel politieke aandacht

economisch veel meer op dan vergisten

door het belang van de agrosector in NL

(substitutie)
 Composteren van vergistbare stromen als
alternatief is goedkoper (substitutie)
 De landbouwsector in Nederland krimpt al een groot
aantal jaren op rij en de toekomst is ongewis
 Beheerders van een gasnet in NL zijn niet verplicht
groen gas toe te laten
 ‘Food vs Fuel’ discussie speelt ook voor biogas
(bijmengen van reststromen die ook geschikt zijn
als veevoeder of gewassen voor menselijke
consumptie zoals maïs)
 Biogas levert risico op het aantrekken van
additionele afvalstromen door de landbouw

Bron: ECORYS

4.3.2

Belangenkaart
Een aantal sectoren heeft een belang bij de ontwikkeling van biogas:

De Agrarische sector omdat de inkomsten (in principe) kunnen toenemen ten gevolge
van mestvergisting en het de externe afhankelijkheid van de energievoorziening
verlaagt;

De Voedings- en genotsmiddelen industrie om vergelijkbare redenen;

De Transportsector daar opgewerkt biogas deels aardgas kan vervangen als
transportbrandstof;

De Nederlandse overheid in zijn algemeenheid omdat biogas bijdraagt aan de
duurzame energie doelstellingen voor 2020 en alsmede aan de CO2
reductiedoelstellingen (met name in het buitenland via CDM). De Gasunie in het
bijzonder omdat groen gas (deels) kan bijdragen aan de gasvoorziening;

De Milieubeweging is over het algemeen tegen biogas, omdat er dan subsidies
richting de intensieve veehouderij stromen.
Overigens verlicht mestvergisting de mineralenproblematiek in de Landbouw niet.
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Rol overheid versus sector
De overheid kan zorg dragen voor een verbeterde infrastructuur zoals nieuwe typen
gasnetwerken (ringleidingen specifiek voor biogas), de regelgeving rond biogas in de
aardgasinfrastructuur en meer duidelijkheid rond toegestane co-producten.

4.3.3

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
Recentelijk heeft ECORYS een knelpuntenanalyse uitgevoerd naar de sector: enkele
genoemde knelpunten zijn:

Het aanvragen van vergunningen is tijdrovend en duur; tegen (te) veel aanvragen
wordt bezwaar en beroep ingesteld;

De positieve lijst voor coproducten is niet altijd even helder en logisch. Een
internationaal kader ontbreekt;

In het kader van de SDE-regeling moet gerapporteerd worden over de duurzaamheid
van de biomassastromen – dit kan een barrière vormen voor sommige producenten;

Projecten waar meerdere biogasproducenten aansluiten op een ringleiding specifiek
voor biogas voor centrale opwerking komen (nog) niet in aanmerking voor SDEsubsidie;

De wetgeving voor biogas netwerken (specifiek bedoeld voor alleen biogas of groen
gas) is nog niet volledig ontwikkeld;

Er is geen SDE subsidie voor de productie van ruw biogas, terwijl het gas voor een
aantal toepassingen niet gezuiverd hoeft te worden. Energetisch gezien is het gebruik
van ruw biogas echter veel gunstiger; en

Er is geen subsidie mogelijkheid (voor bestaande producenten) voor de productie van
warmte uit biogas.

4.4

Porter-analyse van de keten en kansen
Het Porter model zegt iets over de intensiteit van concurrentie en gaat na of er voor een
industrie factoren bestaan die hen belangrijke concurrentie voor- of nadelen opleveren ten
opzichte van bijvoorbeeld het buitenland.
We gebruiken voor onze analyse het vijfkrachten model van Porter, aangevuld met de
beleidsdimensie.

4.4.1

Samenvatting Porter-analyse
Tengevolge van de sterke positie in Nederland van aardgas als energiebron enerzijds en
het economische belang van de landbouw- en veeteeltsectoren anderzijds, heeft biogas
inmiddels een bepaalde plaats in het energielandschap verworven.
Biogasprojecten zijn veelal lokaal en worden ontwikkeld door lokale spelers (agrariërs,
boeren die zich richten op veeteelt, glastuinbouw, gemeenten en dergelijke).
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De meeste kansen liggen er voor groen gas omdat Nederland hier mede vooroploopt;
eventueel is er ook de mogelijkheid van kennisexport.
Tabel 4.4

Samenvatting Porter-analyse biogas.
Porter

Krachten

Waarden

Aanbodzijde

Aanwezigheid grondstoffen

Potentieel vergistbare grondstoffen in Nederland is hoog

Aanwezigheid toeleveranciers

Beperkt; meeste installaties worden door buitenlandse
partijen gebouwd. In Nederland (deels) assemblage en
sommige partijen zijn actief in een deel van de keten.

Kennisstructuur

Niet of nauwelijks aanwezig (m.u.v. toepassing van
groen gas). Consultancy sector op hoog niveau. Sterke
toename van industrieel toegepast onderzoek.

Vraagzijde

Vraag thuismarkt

Laag, vraag is SDE gestuurd; biogas kan vooralsnog
zonder subsidies niet uit (en veelal zelfs met subsidies
wordt verlies gemaakt)

Exportmogelijkheden

Beperkt aanwezig voor kennis rond groen gas

Toetreding

Nieuwe bedrijven

Toetreding kan vrij gemakkelijk.

Substitutie

Nieuwe producten

Alternatieven zijn compostering of bioraffinage; biogas
kan ook gemaakt worden via de thermische route

Structuur

Groot aantal aanbieders en beperkt aantal afnemers.
Ketens zijn lokaal georiënteerd.

Beleid

SDE subsidie

Beperkt budget voor biogas, maar (redelijk) stabiel

Informatievoorziening

Gemiddeld

Regelgeving

Acceptatie gasinjectie in het hoge-druk net is mogelijk
een knelpunt

Vergunningen

In Nederland een groot probleem voor biogas (lange
doorlooptijden, hoge kosten en veel bezwaren)

Bron: ECORYS

Binnen de niche (fundamenteel) R&D is er geen sterke uitgangsposities voor biogas,
Nederland is sterk qua consultancy en toepassing (industrieel onderzoek en
implementatie). De verschillende factoren worden verder uitgewerkt:
Macht van leveranciers
Biogas is een lokaal gebeuren. Ontwikkeling geschiedt veelal op projectniveau – er zijn
geen grote internationale spelers of handelaars. Op nationale schaal zijn de gemeenten en
de boeren de belangrijkste leveranciers van de organische reststromen. De leveranciers
zijn vaak ook degenen die het project ontwikkelen; de eindproducten (stroom of gas)
worden aan het net geleverd.
Er was in het verleden beperkt fundamenteel en toegepast onderzoek naar vergisting; het
Noorden zet hier echter de afgelopen jaren wel sterk op in (vooral in het kader van het
EDGaR programma).
Macht van afnemers
De afnemers zijn de energieproductiebedrijven, die een sterke monopolistische positie
hebben. Netbeheerders zijn in Nederland niet verplicht groene elektriciteit of groen gas
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op het net toe te laten; wel is er een aansluitverplichting voor kleine centrales (< 10
MWe).
Substituten en complementaire goederen
Er zijn alternatieve vormen van biomassaverwerking mogelijk zoals raffinage. De
energiebedrijven hebben een groot aantal alternatieven voor het inkopen en vermarkten
van groene stroom, zij het niet voor groen gas.
Dreiging van nieuwe toetreders
Dit speelt niet of nauwelijks voor biogas omdat het lokale projecten betreft. Er zijn geen
zware investeringen benodigd om een kennispositie op te bouwen.
Interne concurrentie op de markt
Innovatieve technieken van biomassa ‘handling’ bevinden zich nog vrij onderaan de
ontwikkelingscurve. Er is nog geen sprake van marktwerking via een monopolie- of
oligopolievorming. Enkele innovatieve spelers zijn HoSt (microvergisting), SusTec
(voorbewerking, nutriënten terugwinning) en Green Energy Technologies (tweede
generatievergisting).
Overheidsbeleid
Het biogas beleid wordt in sterke mate bepaald door het landbouwbeleid; het gaat dan om
de mogelijkheden om nieuwe typen co-producten toe te voegen aan het vergistingsproces
en het digestaat te verhandelen. Het subsidiebeleid is vrij stabiel. Zelfs toen de MEPregeling werd afgeschaft, is er toentertijd specifiek voor biogas een overgangsregeling
opgesteld. Het aantal aanvragers van SDE subsidie nu, overtreft het beschikbare budget
dat aangeeft dat er nog steeds een marktvraag aanwezig is. Voor het opwerken van groen
gas is onder meer bepalend wat de precieze technische specificaties zijn van de
netwerkbedrijven om het gas toe te laten. In de knelpuntenanalyse van ECORYS is dit
echter niet naar voren gekomen als een grote barrière. 101

4.4.2

Potentie van de Nederlandse industrie
De potentie van biogas voor Nederland bevindt zich met name in de toepassingssfeer
voor de agro-, de voedings- en de genotsmiddelensector en niet zozeer voor de industrie.
De internationale markt voor productieapparatuur en toepassing van groen gas is nog niet
verdeeld; hier liggen wel nog kansen voor innovatie en productie (apparatuur om gas op
te werken; rookgasreiniging, sensortechnologie, etc.).

4.4.3

Benchmarking van de keten biogas
Voor de horizontale analyse is het zinvol de ketens niet alleen onderling te vergelijken
maar ook in internationaal perspectief te plaatsen. Deze kwalitatieve en kwantitatieve
indicatoren dienen ook als basis voor een nadere studie van het CBS. Een samenvattende
matrix voor biogas kan er dan als volgt uit komen te zien:
101

AEON knelpuntenstudie (DG Energy, 2010).
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Tabel 4.5

Matrix biogas keten.
Type

Indicator

indicator

Waarde (beste

Benchmark (ten

Benchmark (ten

schatting ECORYS)

opzichte van

opzichte van

andere

internationaal)

waardeketens)
Economisch

Aantal fte direct

350 (2009/2010)

Gemiddeld

Laag (~1% in de

Omzet

€ 60 miljoen

Laag

Gemiddeld (6% in

Bijdrage BNP

~ 0,01%

Aanwezigheid

Geen (wel qua

Gemiddeld /

clusters

toepassing, e.g.

Hoog

EU)
de EU)
Hoog

Wanroij, Groningen en
Friesland)
Groeipotentieel 2020

Factor 1,7 (in fte)

Gemiddeld

Exportwaarde

Geen / zeer beperkt

Laag

Porter

Hoog

Gemiddeld

sterktes/zwaktes
Investering

Subsidies

7 M€

Gemiddeld

(BSRI/EOS)
Innovatie

R&D uitgaven

n.b.

bedrijven
Aantal patenten

Enkele op het gebied
van gasreiniging, maar
met name thermisch

Milieu &

Vermeden primaire

8,5 PJ (CBS 2009 /

energie

energie

voorlopig)

Gemiddeld

Gemiddeld
(nummer zes in de
EU qua biogas
productie )

Bijdrage 14%

~0,5% absoluut

Hoog

Hoog

doelstelling 2020
Bron: ECORYS

4.5

Conclusies voor het profiel biogas
Cijfermatig lijkt Nederland mondiaal gezien niet echt een sterke positie te hebben in
biogas. In Europa doet Nederland het iets beter en staat het qua toepassing op de zesde
plaats; voor biogasproductie in de landbouw na Duitsland en Oostenrijk zelfs op de derde
plaats. 94 Bovendien is Nederland één van de weinige landen in de wereld die projecten
ontwikkelen rond groen gas. Vanuit deze vooruitlopende positie biedt dit de mogelijkheid
ook internationaal een marktpositie op te bouwen, waardoor met name bij een grotere
exportpositie de werkgelegenheid mogelijke toe kan nemen boven de hierboven vermelde
schatting.
Het potentieel (in energetisch opzicht) is echter weer bijzonder groot en biogas is één van
de thema’s waar Nederland op inzet om de doelstellingen van de EU voor 2020 te halen.
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4.6

Bijlage: detail overzicht bedrijven en werkgelegenheid biogas
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Tabel 4.6 Geschat aantal werknemers (in fte) per element in de waardeketen voor biogas. In rood betreft failliete bedrijven; in blauw de grote spelers. Bron: ECORYS
R&DD

Aantal

Projectontwikkeling,

Aantal

Constructie & plaatsing

werknemers

consultancy & financiering

werknemers

vergisters

Aantal werknemers

O&M vergisters

Aantal

EDGaR

50

OneCarbon

60

Thecogas/PlanET

40

Grontmij

5

Suiker Unie

50

Biogas plus

10

HoSt Oosterhof

10

Orgaworld

5

Flexigas

20

E-kwadraat

≤5

Cirmac

≤5

Gasunie

10

Essent

≤5

BioGast

≤5

werknemers

AKZO

2

Energy Valley

≤5

OGIN

≤5

(De Scharlebelt Essent)

(~10)

HoSt

2

Prodeon

≤5

Orgaworld

≤5

(Biogas Biddinghuizen)

(n.b.)

(Biogreen Heeten)

(n.b.)

Overig

55

TU E

2

Certified Energy

≤5

Brouwers BioEnergy

≤5

SusTec

2

Linde-KCA

≤5

Biothane

≤5

DSM

2

Grontmij

≤5

AEH Power BV

≤5

Rabobank

≤3

Green Energy Technology

≤5

ASN

≤2

(Biogas International)

(10)

(Biogas flevoland)

(n.b.)

(BioOne group)

(10)

(Frese Biogas)

(n.b.)

(Vitaesol Biogas)

(< 5)

Overig

10

Overig

15

Overig

50

Subtotaal (fte)
Totaal (fte)

102

~152

102

Subtotaal

96

Subtotaal

88

Subtotaal

52

388

Het aantal fte is lager dan het aantal werknemers (ca. 80%).
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5 Industrieprofiel biomassa & afval

5.1

Introductie
Biomassa & afval wordt hier breed gehanteerd als zijnde de biologisch afbreekbare
fractie van producten, afvalstoffen en residuen geschikt voor thermische conversie.
Stromen als sloophout en huishoudelijk afval vallen hier dus ook onder. Stromen geschikt
voor vergisting (profiel biogas) en fermentatie (profiel biobrandstoffen) echter weer niet.
Na collectie en transport (op- en overslag) vindt er vaak een voorbewerkingstap plaats
(scheiden, drogen, torrefactie, pyrolyse, verkleinen, etc.), waarna de biomassa wordt
geconverteerd en de restproducten (assen of gescheiden onbrandbare fracties) worden
afgevoerd.
Toepassingen in Nederland zijn bij- en meestook, inzet in decentrale installaties voor
elektriciteit en/of warmteproductie en afvalverbrandingsinstallaties. In Nederland is er
beperkt hergebruik, raffinage en/of scheiding van organische reststromen. Toepassing als
grondstof (dus niet voor energie), valt in deze studie onder het profiel bioraffinage.

5.1.1

Beschrijving van de waardeketen
De elementen uit de keten (van grondstofproductie tot eindproduct) zijn als volgt
weergegeven:

Figuur 5.1

Waardeketen voor thermische conversie van (vaste) biomassa & afval.

Projectontwikkeling & financiering
Consultancy
R&DD
Productie en
collectie van
biomassa en
reststromen

Transport en op- en
overslag

Voorbewerking en
halffabricaat

Eindconversie en
onderhoud

Bouw van centrales
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R&D en Demonstratie
Onderzoek vindt o.a. plaats bij het ECN (vergassing, gasreiniging samen met Dahlman),
de TU Twente (o.a. pyrolyse), Wageningen UR en de TU Eindhoven. Daarnaast is er
beperkt onderzoek in het bedrijfsleven bij bijvoorbeeld BTG (pyrolyse, HTU103), TNOMEP (HTU) en Shell. ECN beleidsstudies en de Universiteit Utrecht zijn sterk in socioeconomisch onderzoek naar biomassa en reststromen. Al met al ligt het aantal
werknemers waarschijnlijk onder de vijftig.
Logistiek en voorbewerking
Sommige vaste biomassastromen (e.g. knip- en snoeihout, stro, zaagsel, huishoudelijk
afval en GFT) worden lokaal verzameld en geconverteerd, andere worden internationaal
verhandeld (sloophout, houtpellets, cacaodoppen, oliezaden en dergelijke). Het is in
principe mogelijk biomassa specifiek voor energiedoeleinden te telen, maar dit kan
economisch (in Nederland) niet uit.
De lokale markten worden bepaald door lokale spelers; een grote internationale handelaar
is het Rotterdamse Nidera.104 Een tweede grote speler die actief is in de gehele
(afval)keten is en ook beschouwd kan worden als een toonaangevende speler is van
Gansewinkel. 105
Een derde grote nationale speler, die ook (reststroom)pellets maakt en exporteert, is de
Amsterdamse ICOVA-groep. 106 De inzameling van huishoudelijk afval is natuurlijk
arbeidsintensief.
Transport van biomassa vindt plaats per boot, spoor en vrachtwagens. Exporterende
landen zijn bijvoorbeeld Brazilië (reststromen van de cacao, koffie- of ethanolproductie),
Canada (houtpellets), Indonesië (reststromen van de palmolieproductie) en de
Scandinavische landen (houtpellets). Hier liggen bijvoorbeeld kansen voor de grote
havens in Nederland (Rotterdam, Amsterdam, Terneuzen, de Eemshaven en mogelijk
Den Helder).
In de voorbewerking en conversie van de biomassa zijn er een aantal initiatieven dat zich
richt op torrefactie en pyrolyse voor het maken van een halffabricaat. Dit betreft partiële
carbonisatiestappen, die als doel hebben biomassa gemakkelijker te kunnen inzetten in de
bestaande energievoorzieningen. Het percentage meestook kan dan toenemen van
bijvoorbeeld 10% naar 25%. De Stramproy Group (torrefactie) heeft een fabriek met een
capaciteit van 45 kton in Steenwijk en de pellets worden al ingezet bij Essent. Andere
voorbeelden van innovatieve bedrijven zijn Topell Energy, Nuon/ECN BO2, Torrcoal,
BGP/Essent, Polow en Foxcoal (allen torrefactie) en Bio Olie Nederland (BON) en BTG
(pyrolyse). Al deze partijen kunnen beschouwd worden als “starters”. Naar onze mening
liggen in deze stap nog veel kansen, omdat de markt nog niet is verdeeld en de potentiële
bijdrage aan de energievoorziening zeer groot is.

103

104
105
106

HydroThermal Upgrading - bij het HTU-proces worden organisch materiaal (de zogenoemde biomassa) en water onder
hoge temperatuur (ca. 330 C) en druk (150 bar) omgezet in olie.
http://www.nidera.com/.
http://www.vangansewinkelgroep.com/nl.
http://www.icova.nl/web/show/id=5706360/langid=43
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Als het gaat om de apparatuur voor de conversie (als eindproduct) en constructie kan
worden opgemerkt dat grootschalige krachtcentrales gebouwd worden door grote
internationale conglomeraten (Siemens, ABB, Foster Wheeler, Kvaerner, Lurgi, etc.).
Conversietechnologie voor kleinschalige biomassaprojecten, wordt wel in Nederland
ontwikkeld (o.a. HoSt, KARA, ECN). Ook hier liggen nog veel kansen. Een aantal
ingenieursbedrijven en bouwbedrijven is eveneens betrokken bij de constructie van deze
vorm van gedecentraliseerde energieopwekking.
Eindconversie
Een aantal operationele centrales is bijvoorbeeld de biomassacentrale van Nuon in
Lelystad (schoon hout), de centrale van Essent in Cuijk (knip- en snoeihout; recentelijk
stilgelegd door wegvallen van de MEP-subsidie), de kleinschalige centrale op resthout
van Bruins en Kwast te Goor en enkele wat grotere centrales (50-100 MW thermisch) op
sloophout (HVC, Twence, Rozenburg, etc.).
Een voorbeeldproject voor afval vanwege het hoge elektrische rendement in combinatie
met warmtebenutting is de AEB in Amsterdam. 107 In Nederland zijn er naast de AEB nog
ca. 10 andere grote (een paar honderd kton per jaar) afvalverbrandingsinstallaties. Hier
werkt een groot aantal mensen.
Aan de operationele kant is het aantal arbeidsplaatsen voor biomassa gering. Nieuwe
centrales zijn veelal klein, en de inzet van biomassa bij bestaande centrales geschiedt met
de mensen die er toch al werken. Betreft bovendien laagwaardige arbeid.

5.2

Positie Nederlandse industrie
Nederland is een relatief kleine speler, zeker qua biomassa productie, maar is actief in het
onderzoek en een aantal niche markten: vergassing en syngas reiniging, torrefactie,
pyrolyse, bij- en meestook (vergassers Amercentrale, Buggenum maar ook decentraal
Tzum van HoSt en Nedmag van i-RES), huishoudelijk afvalverwerking (inzameling,
operationele aspecten) en dergelijke. Afvalverwerker van Gansewinkel is marktleider in
de Benelux. Nederland is nummer twee in Europa als het gaat om energieproductie uit
afval per capita.
Er is een groot aantal innovatie spelers actief waaronder bijvoorbeeld de Stramproy
Group, BTG, Topell Energy, Nuon/ECN BO2, Torrcoal, BGP/Essent, Polow, Qlyte,
FoxCoal en Bio Olie Nederland; allen in de voorbewerking. Hiernaast heeft Nederland
een positie in de gehele keten zoals de handel (e.g. Nidera, HES beheer), consultancy en
het onderzoek

107

http://www.afvalenergiebedrijf.nl/energie_opwekken.aspx
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5.2.1
Tabel 5.1

Kernindicatoren biomassa & afval
Kwantitatieve indicatoren voor biomassa & afval.
Indicator

Internationaal
110

Omzet sector

60 tot 160 M€ biomassa

Bijdrage BNP

Ca. 0,2% (BNP is ±600 miljard euro)

Aantal bedrijven

~125 biomassa & afval

Aantal MKB

> 90%

> 40,000 M€ (2008)

109

~1100 M€ afval

Productie

Niet van toepassing

Productiecapaciteit

Niet van toepassing

Export

15%

110

Import

n.b.

Werkgelegenheid

200 tot 700 fte (schone) biomassa
~4200 afval

Bijdrage duurzaamheid 2%-3% energievoorziening voor biomassa &afval samen
Nieuwe bedrijven

- Groei in het aantal kleinschalige bio-wkk installaties (< 50
MW) in de afgelopen jaren
- Enkele starters in de voorbewerking

Groei tot 2020

5% tot 8% per jaar (qua energie / schatting ECORYS)

Investeringen

Onbekend

Aantal patenten

Onbekend

Mondiale

Onbekend

~7%

patentenpositie
Hoogte subsidies

~650 M€ SDE subsidie (20 jaar)
~10 M€ biomassa import ketens (over 2-3 jaar)
~10 M€ vergassing (in ca. 2 jaar)
108

Kostprijs

Ruwweg 5 tot 21 ct/kWh

Aantal vergunningen

3 tot 5; vaak MER benodigd

Bron: ECORYS

Een aantal indicatoren wordt verder uitgewerkt:
Werkgelegenheid, aantal bedrijven en omzet
Volgens Roland Berger109 bedragen de omzet en de werkgelegenheid van de gehele sector
ca. € 200 miljoen en 1400 fte, respectievelijk. Er is echter geen opsplitsing gemaakt over
de verschillende biomassa sectoren. Bureau BerendsBallast110 komt tot de volgende
cijfers voor biomassa & afval:

108
109
110

Erratum SDE basisbedragen 2011 ECN.
Roland Berger, ‘Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland’, 2009.
BerendsBallast Consultancy: Onderzoek naar economische getallen voor duurzame energiesectoren in Nederland (2010).
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Tabel 5.2

Werkgelegenheid, aantal bedrijven en omzet voor biomassa & afval.
Aantal bedrijven

Aantal

110

Omzet in M€

Export in M€

werknemers
Biomassa

114

720

165

130

Gemeentelijk afval

11

4260

1095

<1

Totaal

125

4980

1260

130

Ook hier is er geen verdeling over de stappen in de waardeketen, maar voor biomassa zal
er werkgelegenheid zijn door de hele keten heen, en voor (huishoudelijk) afval
voornamelijk bij de inzameling en de eindconversie.
Omdat in Nederland al vrijwel al het afval integraal wordt verbrand, valt het niet te
verwachten dat het aantal werknemers in de sector veel groeit; zelfs een verdubbeling van
de (schone) biomassasector leidt dan ~5700 fte in 2020.
Bijdrage aan de energievoorziening
Biomassa is zowel in Nederland als wereldwijd de belangrijkste bron van duurzame
energie. De bijdrage van het verbranden van afval en biomassa in Nederland groeit echter
langzaam (ca. 6-7%) per jaar en onregelmatig; zo was de bijdrage in 2005 en 2006 hoger
dan in 2007. De sector met de meeste potentie voor verdere groei zijn de
elektriciteitscentrales (kolen en gascentrales), ook al omdat er een aantal nieuwe centrales
in Nederland gebouwd gaan worden. Een tweede sector met groeipotentieel zijn
decentrale kleinschalige (10-50 MW) bio-wkk centrales in de industrie of gebouwde
omgeving. Andere sectoren (afvalverbranding, houtkachels en open haarden) zullen naar
verwachting beperkt of helemaal niet meer groeien.
Na beëindiging van het Nederlandse Biomassa Actieplan zijn er per deelmarkt geen
doelstellingen meer geformuleerd, waardoor het lastig is om verdere groei in te schatten.
Extrapolatie van de CBS data leidt ruwweg tot een verbruik (in de zin van opwekking)
voor 2020 van 55 PJ (zie Figuur 5.2). Uitgaande van een eveneens geschat
energieverbruik van 2300 PJ leidt dit tot een bijdrage ~2,4%; dus zelfs bij een lage groei
blijft biomassa & afval voor een groot deel verantwoordelijk teneinde de 14%
doelstelling voor 2020 te halen.
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Figuur 5.2

Verbruik van (vaste) biomassa en afval in Nederland en groeiscenario’s voor 2020.
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Kostprijs van biomassa en time-to-market
De prijs van de biomassa hangt af van een groot aantal elementen als de energie-inhoud
(in GJ per ton), de transportafstand, het vochtgehalte, de aanwezigheid van vervuilende
elementen (zware metalen, chloor, zwavel, fluor, etc.) en de mate van voorbewerking.
Hiernaast spelen natuurlijk markfactoren als vraag en aanbod en de mogelijkheid van
subsidies een rol.
Biomassa & afval behoren tot de goedkoopste vormen van duurzame energie. De
productiekosten liggen ruwweg tussen de 5 en 20 ct/kWh111 waardoor in veel gevallen
organische afvalstromen of vervuilde biomassa ook zonder subsidies kunnen concurreren
met conventionele elektriciteit. Biomassa speelt ook een rol in de CO2-handel; door bijen meestook van biomassa kunnen de CO2 emissies van de elektriciteitscentrales per
eenheid van energieproductie worden verlaagd.
Time to market
Houtpellets kosten op termijn 6-12 €/GJ tegen kolen 1-3 €/GJ. 112 De prijs van relatief
schone biomassa zal in Noordwest Europa voorlopig boven de prijs van het fossiele
equivalent blijven liggen, omdat de cumulatieve kosten in de waardeketen voor biomassa
hoger liggen (met name de collectie, op- en overslag en voorbewerking werken
kostenverhogend). Bio-energie kent niet of nauwelijks zoals zon of wind een bepaalde
leercurve. Of biomassa een vlucht zal gaan nemen wordt dus bepaald door subsidies en
verplichtingen voor de inzet van biomassa enerzijds, en heffingen (CO2 prijs) voor
fossiele brandstoffen anderzijds.

111
112

Conceptadvies SDE 2010 (ECN, 2010).
Bioenergy logistics chain cost structure and development potential (Energidata, 2005).
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5.2.2

Internationaal kader
Biomassa is wereldwijd de belangrijkste duurzame energiebron, met name in de
ontwikkelingslanden. De jaarlijkse bijdrage is ongeveer 50 EJ wat overeenkomt met
~10% van het energieverbruik. De verwachting voor 2050 ligt tussen 50 en 250 EJ, dus
ofwel geen groei ofwel een hele lage jaarlijkse groei. Binnen de EU-27 wordt richting
2020 echter wel een groei verwacht in het gebruik van biomassa met een factor twee.
Belangrijke mondiale spelers zijn de Scandinavische landen, de Baltische Staten en
Noord-Amerika (de Verenigde Staten en Canada).
Al lange tijd richt het internationale onderzoek zich op het mogelijk maken van
vergassing voor de productie van elektriciteit en/of gas: de voortgang met betrekking tot
de gasreiniging vordert echter langzaam.

5.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In deze paragraaf voeren we een Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
(SWOT) analyse uit en beschrijven we de belangen van de diverse partijen. Het
perspectief is het industrieprofiel.

Tabel 5.3

SWOT-analyse
SWOT analyse biomassa & afval

Sterktes
 Nederland heeft een positie in de gehele
keten (met uitzondering van de productie van
schone biomassa)
 Groot theoretisch potentieel voor NL (zeker
indien biomassa import wordt meegerekend)
 De structuur van de energieproductie in NL is

Interne dimensie

5.3.1

Zwaktes
 NL heeft geen positie in de bouw van grote
krachtcentrales
 Vrijwel alle (schone) biomassa wordt geïmporteerd
(gebrek in NL aan goedkope landbouwgronden voor
teelt)
 Beperkt vermogen kosten biomassa sterk te

hier geschikt voor (inzet kolencentrales,

reduceren, en dus een mogelijk blijvende

afvalverbrandinginstallaties, wkk, etc.)

afhankelijkheid van subsidies, verplichtingen en

 NL heeft een stevige basis voor een
kennisstructuur op de universiteiten en
technologische instituten in innovatieve
toepassingen en niche markten, met name in
de voorbewerking
 Biomassa & afval is relatief goedkoop in €
per ton vermeden CO2
 Energieproductie uit biomassa & afval is één
van de weinige niet-intermitterende

ETS en/of CDM
 Conversie-installaties, zeker op kleine schaal (< 10
MW), zijn zeer kapitaalintensief
 Thermische conversie van biomassa & afval gaat
gepaard met CO2 productie (niet noodzakelijk 100%
hernieuwbaar) en emissies van andere vervuilende
stoffen als NOx, SOx, fijn stof, etc.
 Voorbewerkingtechnieken kosten vaak veel energie
(met name de droogstappen)

duurzame bronnen
 Meerdere eindproducten als elektriciteit,
warmte en groen gas mogelijk (flexibiliteit)
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Kansen


Inzet van biomassa & afval is noodzakelijk
voor het behalen van de duurzame
energiedoelstellingen voor NL voor 2020 (en
daarna)

Externe dimensie



 Maatschappelijke discussie over duurzaamheid
waarin o.a. lokale inzet van biomassa als een
betere oplossing wordt gezien dan export
 Veel weerstand van omwonenden tegen bouw van

Thema heeft ook een prominente rol in

installaties (geur, geluid, verkeer, etc.), hetgeen

verschillende Europese programma’s en

zich uit in bezwaren tegen vergunningaanvragen en

doelstellingen


Bedreigingen

Internationaal nog veel potentie voor

beperking van het aantal locaties
 Steeds strengere milieueisen (IPPC) leggen druk op

conversie van biomassa & afval, zeker in

de rentabiliteit van projecten (zeker op kleine

landen met een recent stortverbod

schaal)
 Bioraffinage als substituut voor energieproductie
heeft (op termijn) economisch meer potentie; idem
recycling (substitutie)
 Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van
biomassa is niet altijd even stabiel en consistent
 Trend toenemende decentralisatie van de
energievoorziening, daar waar biomassa & afval
voornamelijk centraal wordt ingezet

Bron: ECORYS

5.3.2

Belangenkaart
Een aantal sectoren heeft een belang bij de ontwikkeling van biomassa & afval:

De Logistieke sector omdat de inkomsten kunnen toenemen ten gevolge van
biomassa handel (op- en overslag, transport, distributie, etc.);

De Nederlandse overheid in zijn algemeenheid omdat biomassa significant bijdraagt
aan de duurzame energie doelstellingen voor 2020 alsmede aan de CO2
reductiedoelstellingen;

De grote Energieproductiebedrijven vanwege de potentiële bijdrage van biomassa aan
het (relatief goedkoop) verlichten van de druk vanuit ETS;

Zoals vermeld de Industrie doordat nog veel innovatie mogelijk is in o.a. de
‘handling’, voorbewerking, conversie en rookgasreiniging;

De Milieugroeperingen en NGO’s zijn veelal ambivalent (zie ook SWOT-analyse).
Rol overheid versus sector
De sector is breed en gefragmenteerd; er is derhalve geen visie of roadmap vanuit de
industrie aanwezig. Alleen bepaalde deelmarkten komen in aanmerking voor SDEsubsidie. Door een gebrek aan een leercurve, zullen naast exploitatiesubsidie andere
instrumenten (verplichtingen en/of certificaten) moeten worden ingezet om biomassa
rendabel te krijgen:

Subsidies voor demonstratieprojecten gericht op ‘upstream’ kostenverlaging (
logistiek, ‘handling’, op- en overslag, etc.);

R&D subsidies voor kostenverlaging van kleinschalige verwerkingstechnieken
(vergassing, torrefactie, pyrolyse);
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5.3.3

De overheid heeft een rol in de infrastructuur (vergemakkelijken van aansluiten van
bio-wkk op het net) en de regelgeving (terugbrengen doorlooptijden vergunningen;
rol voor biomassa in de ruimtelijke ordening);
De sector zelf zal zich moeten richten op informatievoorziening,
kwaliteitsverbetering en betrouwbaarheid van biomassastromen en conversieinstallaties.

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
De sector heeft aangegeven dat er een groot aantal knelpunten voor de toepassing van
biomassa & afval bestaat, waaronder:

Het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen kost te veel tijd, is te duur en er is
nogal wat weerstand vanuit de samenleving, dat zich uit in een groot aantal bezwaaren beroepszaken;

Het aanvragen van de SDE-subsidie wordt beschouwd als een loterij. Aanvragers die
in een bepaald jaar zijn uitgeloot krijgen geen voorrang in het jaar erna. In zijn
algemeenheid geen consistent en stabiel overheidsbeleid met betrekking tot subsidies;

De nieuwe duurzame energie richtlijn van de EU stelt minimumeisen op voor de
toepassing van biomassa, die niet altijd even gemakkelijk gehaald kunnen worden;

De Europese REACH regeling kan tot zeer hoge kosten leiden voor bedrijven die
nieuwe producten op de markt willen brengen; en

De toegang tot het elektriciteitsnet wordt door veel producenten als een probleem
ervaren, zeker in congestiegebieden.

5.4

Porter-analyse van de keten en kansen
Het Porter model zegt iets over de intensiteit van concurrentie en gaat na of er voor een
industrie factoren bestaan die hen belangrijke concurrentie voor- of nadelen opleveren ten
opzichte van bijvoorbeeld het buitenland.
We gebruiken voor onze analyse het vijfkrachten model van Porter, aangevuld met de
beleidsdimensie.

5.4.1

Samenvatting Porter-analyse
Voor biomassa liggen de mogelijkheden voor de sector in het midden van de keten: open overslag, het maken van halffabricaten (pellets, pyrolyse-olie) via verschillende
bewerkingsstappen (of het maken van apparatuur om deze te maken) en de distributie
richting de eindgebruikers (via de havens). Voor afval is er ruimte voor kennisdistributie
(en afvalverwerking als activiteit bijvoorbeeld via overnames) als exportinstrument.

Versterking van de Nederlandse Duurzame Energiesector - Werkdocument

81

Tabel 5.4

Samenvatting Porter-analyse biomassa & afval
Porter

Krachten

Waarden

Aanbodzijde

Aanwezigheid grondstoffen

Beperkt aanbod van (schone) biomassa (excl. import)

Aanwezigheid toeleveranciers

Beperkt

Kennisstructuur

Goed (ECN, Universiteiten en de Landbouwsector)

Vraag thuismarkt

Hoog (AVI, bij- en meestook, bio-wkk). Ongeveer 60 tot

Vraagzijde

80 miljoen ton op termijn, voornamelijk import.
Exportmogelijkheden

113

Beperkt, inzet biomassa met name voor thuismarkt.
Kennis export wel weer mogelijk.

Toetreding

Nieuwe bedrijven

Niet waarschijnlijk

Substitutie

Nieuwe producten

Verduurzaming kan op vele manieren; biomassa echter
stabiele factor in groene elektriciteitsproductie

Structuur
Beleid

Een groot aantal aanbieders; beperkt aantal afnemers
SDE subsidie

Bij- en meestook niet in SDE; bio-wkk en afval (onder

Informatievoorziening

Gemiddeld

Regelgeving

Soms problemen netaansluiting nieuwe projecten

Vergunningen

In Nederland een probleem; veel bezwaren en lange

bepaalde voorwaarden) wel

doorlooptijden.

Bron: ECORYS

Nederland heeft een positie in vrijwel alle delen van de waardeketen, al zijn er weinig
bedrijven die actief zijn in de gehele keten. De verschillende factoren worden verder
uitgewerkt:
Macht van leveranciers
Op nationale schaal zijn de gemeenten de belangrijkste leveranciers. Er is dan sprake van
een groot aantal aanbieders en een beperkt aantal afnemers (zeker voor het afval). Dit
impliceert als marktvorm een oligopsony. Op mondiale schaal is er meer sprake van
marktwerking; een groot aantal verkopers en kopers. Houtpellets zijn inmiddels via de
beurzen verhandelbaar. De Stramproy Group is koploper op het gebied van torrefactie en
produceert voor de industrie.
Zoals vermeld heeft Nederland heeft een sterke kennispositie o.a. op het gebied van
vergassing (zowel kleinschalig als grootschalig), gasreiniging (OLGA ECN) en
afvalverwerking (AEB, vergassers BAVIN Nedmag en Tzum, vergasser Amer).
Macht van afnemers
Energiecentrales zijn over het algemeen groot. De afnemers van de biomassa zijn de
energieproductiebedrijven, waarvan er maar een paar zijn en die een sterke
monopolistische positie hebben. Dit geldt ook voor afval; dit moet bijvoorbeeld volgens
de wetgeving zo lokaal mogelijk worden verwerkt.
Substituten en complementaire goederen
Er zijn verschillende manieren waarop energiebedrijven kunnen besluiten te
verduurzamen: ten aanzien van grootschalige opwekking zijn wind op land en wind
113

Biomassa in de Nederlandse energiehuishouding (Platform Groene Grondstoffen, 2006).
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offshore en in mindere mate waterkracht de alternatieven. Op kleine schaal, in de
gebouwde omgeving, zijn er een groot aantal concurrenten.
Dreiging van nieuwe toetreders
Het ligt niet voor de hand dat er zich ‘upstream’ in Nederland nieuwe utilities zullen gaan
vestigen. Veeleer valt te denken aan overnames; de meeste spelers zijn inmiddels met
uitzondering van Eneco en Delta vrijwel allemaal in buitenlandse handen. Ook voor de
partijen in het midden van de keten en ‘downstream’ is het niet waarschijnlijk dat er
nieuwe toetreders zullen komen (er zal eerder een ‘shake-out’ plaats gaan vinden van de
nieuwkomers).
Interne concurrentie op de markt
De sector wordt gekenmerkt door een groot aantal spelers en versnippering, met name op
nationaal niveau aan de aanbodkant.
Overheidsbeleid
Met uitzondering van de periode van het Biomassa Actieplan, is er vanuit de Nederlandse
overheid nooit veel aandacht geweest voor het thema. De sector is verenigd via het
Platform Biomassa.

5.4.2

Potentie van de Nederlandse industrie
De potentie is behoud en mogelijk uitbouw van de sterke positie in de verwerking en
toepassing van biomassa & afval, en het versterken van innovatieve krachten rond
voorbewerking. Te denken valt dan aan torrefactie, pyrolyse, vergassing, HTU
enzovoorts, maar zeker ook scheiding en/of hergebruik.

5.4.3

Benchmarking van de keten biomassa
Voor de horizontale analyse is het zinvol de ketens niet alleen onderling te vergelijken
maar ook in internationaal perspectief te plaatsen. Deze kwalitatieve en kwantitatieve
indicatoren dienen ook als basis voor een nadere studie van het CBS. Een samenvattende
matrix voor biomassa kan er dan als volgt uit komen te zien:

Versterking van de Nederlandse Duurzame Energiesector - Werkdocument

83

Tabel 5.5

Matrix (vaste) biomassa & afval.
Type indicator

Indicator

Waarde (beste

Benchmark (ten

Benchmark (ten

schatting

opzichte van

opzichte van

ECORYS)

andere

internationaal)

waardeketens)
Economisch

Aantal fte direct
Omzet

300 biomassa

Gemiddeld

Gemiddeld

4000 afval

Hoog

Hoog

€ 100 mln.

Gemiddeld

In de EU 11% qua

€ 1100 mln.

Hoog

energie; nummer 2
per capita

Bijdrage BNP

~0,2%

Aanwezigheid clusters

Ja. Rond

Gemiddeld

Eemshaven /
Noord-Nederland
en Rotterdam
Groeipotentieel 2020

Factor 1,1 (in fte)

Laag (in %) maar

Gemiddeld

Hoog (absoluut)
Exportwaarde

Hoog

Porter

Hoog

sterktes/zwaktes
Investering

Subsidies (BSRI/EOS)

Innovatie

R&D uitgaven

6-10 M€ per jaar

Gemiddeld

-

Laag

bedrijven
Aantal patenten

n.b. maar

Laag

Laag

66 PJ (2009)

Zeer hoog

Hoog

2-3% absoluut

Zeer hoog

Hoog

waarschijnlijk
geen/weinig; wel
een aantal voor
gasreiniging
Milieu &

Vermeden primaire

energie

energie
Bijdrage 14%
doelstelling 2020

Bron: ECORYS

Over het algemeen scoort het profiel vrij goed.

5.5

Conclusies voor het profiel biomassa & afval
Samenvattend is het onderhavige industrieprofiel één van de meest interessante.
Nederland heeft aantoonbaar een positie in deze:

Van Gansewinkel is marktleider in de Benelux als het gaat om afvalinzameling,
verwerking en energieproductie; 114 Nederland is vierde in de EU betreffende de
energieproductie uit (huishoudelijk) afval;

In economisch opzicht (qua omzet, export en werkgelegenheid) is dit één van de
belangrijkste profielen betreffende duurzame en schone energie voor Nederland;

De hoogrendement centrale van de AEB is ook wereldwijd gezien een uniek project;
114

http://www.jaarverslagvangansewinkelgroep.nl/
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Nederland heeft eveneens een toonaangevende positie ten aanzien van bij- en
meestook in het algemeen, en vergassing in het bijzonder;
Nederland heeft een bijdrage in het onderzoek en demonstratie naar innovatieve
technieken als torrefactie, pyrolyse en HTU;
De inzet van (vaste) biomassa is cruciaal voor het behalen van de diverse nationale en
internationale energie- en milieudoelstellingen.
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6 Industrieprofiel biobrandstoffen

6.1

Introductie
Biobrandstoffen zijn vloeibare of gasvormige brandstoffen die gewonnen worden uit
biomassa115 en gebruikt kunnen worden als vervanging voor fossiele brandstoffen. Omdat
deze biobrandstoffen gewonnen worden uit hernieuwbare bronnen spelen de
biobrandstoffen een belangrijke rol rondom een ‘groot energiethema’ zoals reductie van
broeikasgassen.
Er kunnen in principe drie generaties biobrandstoffen worden onderscheiden, namelijk:


116

e

De 1 generatie biobrandstof: brandstof gewonnen uit geteelde gewassen, zoals koolzaadolie,
lijnzaadolie, suikerriet, graan, tarwe, maïs, soja en palmolie. Biodiesel (uit oliezaden), bio-ethanol
(uit suiker en zetmeelgewassen) en pure plantaardige olie (PPO) zijn voorbeelden hiervan;



e

De 2 generatie biobrandstof: brandstof geproduceerd uit afval en residuen (bijvoorbeeld gebruikt
frituurvet of dierlijke vetten) en lignocellulose materiaal (de niet-eetbare, houtachtige, gedeelten
van voedselgewassen); Biodiesel, cellulose-ethanol en biomethanol zijn voorbeelden hiervan;



e

De 3 generatie biobrandstof: brandstof gewonnen uit geweekte algen.

De industrie voor biobrandstoffen heeft, zowel op Nederlands als Europees vlak, een nog
vrij korte historie. Met name de Europese Commissie heeft sinds 2003 op Europees vlak
al diverse initiatieven genomen om de introductie en het gebruik van biobrandstoffen te
stimuleren, vooral met het oog op de beperking van het Europese energieverbruik en
veelvuldiger gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Op nationaal niveau hebben
de nationale en provinciale overheid middels subsidies en investeringen in duurzaamheid
de recente investeringen in productiecapaciteit gestimuleerd. De meeste Nederlandse
initiatieven rondom de productie van biobrandstof zijn daarom nog geen vijf jaar oud.
Opvallend is dat de laatste twee tot drie jaar in Nederland diverse bouwprojecten zijn
gestart, maar dat er nu reeds sprake lijkt van lastige marktomstandigheden gezien de
recente faillissementen van onder meer producenten Rosendaal Energy (Sluiskil) en
Biovalue (Eemshaven) in respectievelijk juli 2009 en juli 2010.

115
116

Definitie Europese Commissie (o.a. Richtlijn 2009/28/EC).
Deze indeling komt overeen met de indeling zoals het Ministerie van VROM en het Agentschap NL deze gebruiken op hun
websites en in de ‘Regeling dubbeltelling betere biobrandstof’. Het onderscheid tussen deze generaties is niet zeer strikt of
duidelijk vastgelegd. Wel is duidelijk dat middels 2e generatie een veel hogere CO2 reductie kan worden bereikt, mede
omdat ze minder beslag leggen op akkerbouwgrond en gebruik maken van ‘restproducten’. In Nederland is de 1e generatie
biobrandstof al veelgebruikt, terwijl er ook diverse bedrijven zijn die 2e generatie biobrandstof (gaan) produceren.
Biobrandstof op basis van gekweekte algen bestaat nog nauwelijks. Zie voor een uitgebreidere technische verhandeling
ook: (i) LEI, ‘Quick scan kansen op het gebied van biobrandstoffen’, 2006 of (ii) het Internationaal Energie Agentschap
(IEA) ‘From 1st to 2nd generation biofuel technologies’, november 2008.
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6.1.1

Beschrijving van de waardeketen
De elementen uit de waardeketen voor biobrandstof worden weergegeven in de volgende
figuur. In Nederland ligt de nadruk op de biobrandstofproductie en de op- en overslag,
hoewel ook de andere elementen in Nederland aanwezig zijn.

Figuur 6.1

Waardeketen biobrandstoffen

Projectontwikkeling & financiering
Consultancy
R&DD
Productie en
handel in
geteelde
gewassen

Op- en overslag

Persen

Productie van
biobrandstof

Leveranciers van installaties, constructie en plaatsing
Verzamelen van en handel in restafval

Bron: ECORYS. Toelichting: De productie van geteelde gewassen voor biodiesel vindt beperkt binnen
Nederland plaats, maar grotendeels in het buitenland. Dit wordt (al dan niet geperst) naar Nederland vervoerd,
waar een deel wordt overgeslagen naar andere landen en een deel voor de Nederlandse markt is. Ook in
Nederland is perscapaciteit aanwezig. Naast de geteelde gewassen is er dan nog de reststroom van dierlijke
vetten en houtachtig afval. Dit alles vormt de grondstof voor de biobrandstof productie.

RD&D
In Nederland zijn er verschillende partijen bezig met onderzoek rondom biobrandstof.
Enerzijds zijn dat particuliere bedrijven (DSM, Nedalco, BioMCN), anderzijds
onderzoeksinstellingen zoals ECN en de universiteiten van Delft en Wageningen. Zie
Tabel 6.4 voor een uitgebreider overzicht. Duidelijk is wel dat er door Nederlandse
bedrijven en instellingen veel onderzoek gedaan wordt naar verdere innovatie van
biobrandstof. Het onderzoek richt zich vooral op het verbeteren van het productieproces
van biobrandstoffen, bijvoorbeeld door middel van (efficiëntere) technieken, andere
grondstoffen die minder belastend zijn voor het milieu, etc. Echter, de status van het
Nederlandse onderzoek rondom biodiesel en bio-ethanol ten opzichte andere Europese
landen is onduidelijk.
Het Octrooicentrum NL rapporteert dat Nederland voor zowel ‘biodiesel’ als ‘bioethanol’ op een (gedeelde) 6e plaats staat voor wat betreft octrooiaanvragen (3,2% van het
totaal). De meeste octrooiaanvragen voor biodiesel en bio-ethanol komen uit de VS
(respectievelijk 41% en 45%), gevolgd door Duitsland (biodiesel 8%) en Japan (bioethanol, 9%. Voor ‘andere biobrandstoffen dan bio-ethanol en biodiesel’ scoort
Nederland wel bovengemiddeld met ca 7% van de wereldwijde octrooiaanvragen (3e
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plaats, na de VS met 41% en Duitsland met 8%).117 Bij alle drie de onderscheiden type
octrooiaanvragen is er een Nederlands bedrijf vertegenwoordigd in de top-10: Furanix
Technologies/Avantium (biodiesel, 3e plaats), DSM (bio-ethanol, 5e plaats) en BIOeCON
(andere biobrandstof, 1e plaats).118
Ontwikkeling van productielocatie biobrandstof
Voordat er daadwerkelijk biobrandstof geproduceerd kan worden dient de
productielocatie ontwikkeld te worden. Op dit niveau in de waardeketen zijn
verschillende type bedrijven betrokken, zoals projectontwikkelaars en consultants
(Tebodin, Unica Ecopower, Ecofys), maar ook leveranciers voor biodiesel installaties
(Solarix en Envosmart) en bedrijven die zich bezig houden met de constructie en
plaatsing van de biodieselinstallaties (Siemens, Tebodin, Emtech). Zie ook Tabel 6.4. Met
name op het gebied van ontwikkeling, productie en levering van biodieselinstallaties
heeft het Nederlandse bedrijfsleven geen sterke positie. Buitenlandse bedrijven zoals
DeSmet Ballestra (BE) en Biodiesel Technologies (DE) hebben hier een veel sterkere
positie.
Productie, handel en aanlevering biomassa
Zoals eerder aangegeven wordt de 1e generatie biobrandstof gewonnen uit geteelde
gewassen, zoals koolzaadolie, lijnzaadolie, suikerriet, graan, tarwe, maïs, soja en
palmolie. De 2e generatie biobrandstof daarentegen wordt geproduceerd uit afval en
residuen (bijvoorbeeld gebruikt frituurvet of dierlijke vetten) en lignocellulose
materiaal119 (de niet-eetbare, houtachtige, gedeelten van voedselgewassen). De
aanlevering van deze benodigde grondstoffen voor de productie van biobrandstoffen
omvat de volgende stap in de waardeketen.
Productie en handel in geteelde gewassen; Voor de belangrijkste grondstoffen voor 1e
generatie biobrandstoffen, zoals koolzaadolie, lijnzaadolie, suikerriet, graan, tarwe, maïs,
soja en palmolie, geldt dat de productie en handel in beginsel plaatsvindt op een
wereldmarkt. Veel van deze commodities120 kunnen op meerdere plaatsen in de wereld
worden verbouwd (afhankelijk van het klimaat) en er zijn, naast gebruik voor
biobrandstof, ook meerdere gebruiksdoeleinden voor (waaronder natuurlijk
voedselconsumptie). De productie vindt plaats door 100.000-den boeren en telers. De
Nederlandse boeren spelen slechts een beperkte rol in het telen van gewassen ten behoeve
van de biobrandstoffen, zoals bijvoorbeeld koolzaad.121 Het LEI constateerde eerder ook
al dat (teelt-)alternatieven voor koolzaad meer opbrachten dan het telen van koolzaad
117

118

119

120

121

NL Octrooicentrum, ‘innovatietrends in biobrandstoffen’, < http://www.octrooicentrum.nl/index.php/NB-20-juni2010/innovatietrends-in-biobrandstoffen.html >.
NL Octrooicentrum, ‘innovatietrends in biobrandstoffen’, < http://www.octrooicentrum.nl/index.php/NB-20-juni2010/innovatietrends-in-biobrandstoffen.html >.
De Universiteit Wageningen definieert lignocellulose als ‘een verzamelnaam voor alle vezelhoudende biomassa waaronder
zowel houtgewassen, grassen als reststromen vallen’; in: Universiteit Wageningen, ‘Biobased Economy info sheet’,
november 2008.
Commodities zijn ruwe grondstoffen of reeds (gedeeltelijk) bewerkte producten die een hoge mate van homogeniteit
(producteigenschappen) hebben en veelal in grote hoeveelheden worden vervoerd en verhandeld. Voorbeelden zijn
granen, suikerriet, ertsen, etc.
In 2006 bijvoorbeeld produceerde de EU-25 circa een derde van de totale wereldproductie koolzaad(olie). Binnen de EU
namen Duitsland, Frankrijk en (in mindere mate) het VK en Polen het leeuwendeel van de productie voor hun rekening. Het
productschap MVO stelt dat Nederland in 2008 voorzag in ongeveer 4% van de totale lijnzaadolie productie (bron: MVO,
‘Market analysis Oils and Fats for Fuel 2009’, december 2009.
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voor biobrandstof zelf. Het areaal dat hiervoor bedrijfseconomisch geschikt is zal beperkt
blijven.122
Op de wereldmarkt voor deze commodities zijn een aantal multinationals actief als
tussenhandelaar, zoals ADM, André, Bunge123, Cargill, ConAgra, Continental Grain,
Glencore en Louis Dreyfus. Ook rondom de bevoorrading van de industrie voor
biobrandstof met biomassa spelen deze bedrijven de rol van tussenhandelaar en hebben
soms ook belangen in de raffinage van biobrandstoffen zelf (zie hieronder).124
Nederlandse bedrijven spelen hierbij geen substantiële rol van betekenis. Bij de opslag en
overslag van deze commodities spelen Nederlandse bedrijven (bijvoorbeeld in de
Rotterdamse haven) wel een rol.
Persen en verwerken van zaden; veel van de bovenstaande multinationals zijn ook actief
in het persen, raffineren en harden van de oliezaden. Zo heeft Cargill een persinstallatie
(crusher) voor sojabonen in de Amsterdamse haven125 en heeft ADM een persinstallatie
voor oliezaden in Rotterdam (Europoort). Oliemolen Harlingen is één van de Nederlandse
bedrijven die zich met het persen bezighoudt (ook gekoppeld aan de productie van PPO).
Verzamelen van en handel in lignocellulose en andere reststromen; In Nederland zijn er
verschillende bedrijven die zich bezig houden met het verzamelen van en handelen in
lignocellulose en andere reststromen (gebruikt frituurvet en dierlijke vetten). Deze
reststromen komen vooral voort uit de verwerkende industrie van agrarische grondstoffen
(aardappelen, suikerbieten, graan) en uit de voedings- en genotmiddelenindustrie126. Het
is niet duidelijk hoeveel bedrijven actief zijn in dit segment en in veel gevallen hebben de
reststromen ook andere bestemmingen dan enkel de productie van biodiesel en bioethanol. Enkele Nederlandse bedrijven zijn Rotie Vetveredeling, Orgaworld en Sonac (zie
ook Tabel 6.4)
Biobrandstofproductie
De grootste laag uit de waardeketen voor biobrandstof is de feitelijke productie van
biobrandstof zelf. Hierbij wordt biomassa daadwerkelijk omgezet in brandstof. Er zijn
momenteel circa 26 bedrijven die zich in Nederland bezig (gaan) houden met de
productie van biobrandstof (zie Tabel 6.1).
In 11 bedrijven vindt daadwerkelijk productie plaats. De daadwerkelijke productie wordt
door het European Biodiesel Board geschat op 323.000 ton biodiesel (medio 2008) en
9.000 ton bio-ethanol (2008).127 Het CBS schat de productie van biobrandstoffen voor het
wegverkeer op 274.000 ton (2009).

122
123

124
125
126

127
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LEI, ‘Quick scan kansen op het gebied van biobrandstoffen’, 2006.
Oorspronkelijk in 1818 opgericht in Amsterdam; Koninklijke Bunge BV is onderdeel van de Bunge Groep, met het
hoofdkantoor in de VS.
LEI, ‘Business in biofuel’, januari 2009.
Website Cargill, < http://www.cargill.nl/netherlands/nl/home/producten-diensten/granen-oliezaden/index.jsp>.
Het LEI merkt op: “Reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie bevatten vaak substantiële hoeveelheden
suiker of zetmeel, en zijn daardoor zowel bruikbaar voor veevoer als voor de productie van bio-ethanol. Andere reststromen
bevatten veel vet en zijn daardoor goed toepasbaar voor de productie van biodiesel”.
European Biofuel Board, statistics on website.
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ECORYS schat de daadwerkelijke totale productiecapaciteit in 2010 op circa 660.000 ton
biodiesel (inclusief PPO). Het European Biodiesel Board schat de Nederlandse
productiecapaciteit op 1,04 miljoen ton biodiesel (medio 2009)128, terwijl het CBS het
zelfs op 1,32 miljoen ton schat (2009)129. Dit verschil in productiecapaciteit valt deels te
verklaren door de recente faillissementen (ruim 300.000 ton).
Tabel 6.1

Overzicht (potentiële) biobrandstofproducenten, met (geplande) productiecapaciteit (x 1.000 ton)
e

1 generatie

e

Capaciteit

2 generatie

Capaciteit

Argos- Dutch Biodiesel BV (Pernis)

250 (bd)**

Biodiesel Kampen

112 (bd)*

CleanerG (Zwijndrecht)

200 (bd)**

BioDsl (Breda)

10 (bd)*

Coöperatie Carnola (Venray)

2,7 (ppo)*

BioMCN (Delfzijl)

250 (bm)*/**

Nedalco

9 (be)*

Ecoson (Son)

5 (bd)**

Noord Nederlandse Oliemolen

3,2 (ppo)**

Sunoil (Emmen)

70 (bd)**

OPEK Nederland (Zeewolde)

0,5 (ppo)**

Oliemolen Harlingen

9 (ppo)**

Failliet: Biovalue (Eemshaven)

[80] (bd)**

Failliet: Rosendaal Energy (Sluiskil)

[250] (bd)**

Abengoa Bioenergy (Europoort)

[114] (be)**

Greenmills/ Bio Diesel Amsterdam

[100] (bd) */**

BioPetrol Rotterdam BV(Botlek)

[400] (bd)**

Maatschap Bosma (Zuidvelde)

[4,6] (bd)*

Vesta Biofuels Amsterdam

[200] (bd)*

Daadwerkelijke productie

Opstartfase (bouw)

Ideefase/ on hold
Biofueling (Terneuzen)

[200] (bd)*

Biosulfurol Energy (nog onbekend)

[180] (be)*

B2G/ Neste Oil (Maasvlakte)

[800] (bd)**

Nedalco (Sas van Gent)

[200] (be)*

Dekro (Nieuwe Pekela)

[13] (be)*

N2 Energy/ Biorights (Hardenberg)

[35] (be)*/**

Nivoba (Wijster)

[113] (be)*

Sustainable Energy Solutions (Moerdijk)

[20] (bd)*

Wheb Biofuels (Pernis)

[400] (bd)**

Harvest Biofuels (Amsterdam)

[110] (be)*

Bron: * Agentschap NL (GAVE); ** bedrijfswebsite/jaarverslag
Opmerking: voor het omrekenen van liters naar ton (kg) is de volgende vuistregel gebruikt: biodiesel = 0,9
kg/liter en bio-ethanol = 0,9 kg/liter; gebruikte afkortingen: biodiesel (bd), bio-ethanol (be), bio-methanol (bm) en
pure plantaardige olie (ppo). Ten aanzien van BioPetrol kan worden opgemerkt dat uit het jaarverslag 2009 blijkt
dat de productie nog niet is gestart, terwijl Agentschap NL (GAVE) deze capaciteit al wel als ‘productief’
rapporteert.

Er zijn diverse fabrieken in aanbouw. ECORYS schat de capaciteit van raffinage die
momenteel daadwerkelijk in aanbouw is op circa 700.000 ton biodiesel en 100.000 ton
bio-ethanol. De plannen die nog slechts in de ideefase (incl. vergunningenfase) bevinden
representeren een capaciteit van circa 1,4 miljoen ton biodiesel en 650.000 ton bioethanol.

128
129

European Biofuel Board, statistics on website.
CBS Statline, ‘Biobrandstoffen voor het wegverkeer; aanbod, verbruik en bijmenging’.
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Opslag en overslag
De Rotterdams en Amsterdams haven nemen een belangrijke positie in ten aanzien van de
opslag en overslag van enerzijds directe import van biobrandstof en anderzijds de import
van grondstoffen voor biobrandstoffen. Voor ‘gewone’ aardolieproducten is Rotterdam al
de belangrijkste haven en raffinageplaats voor het ARA-gebied130 met diverse
olieraffinaderijen.
De overslag van ‘agribulk’ in Rotterdam betreft vooral oliën zoals palmolie, raapolie en sojaolie.
Rotterdam heeft een (Europees) marktaandeel van 80% als het gaat om de overslag van plantaardige
oliën en zaden (2007: 9,5 miljoen ton). Het aandeel van Amsterdam in de overslag van plantaardige
oliën en zaden is veel lager (in 2007 circa 1 miljoen ton).

131

In de Rotterdamse haven is het grootste

deel van de ethanol afkomstig uit Brazilië en Frankrijk en wordt doorgevoerd richting Zweden en het VK.
Biodiesel komt met name uit de VS en wordt doorgevoerd naar het VK, Spanje, Frankrijk en Letland.

132

Uit gegevens van de Rotterdamse haven blijkt in 2008 circa 5,7 miljoen ton biobrandstof
werd overgeslagen (2007: 3,2 miljoen ton). De overslag van ethanol steeg in 2008 met
50% tot circa 2,4 miljoen ton (2007: 1,6 miljoen ton), waarvan het gebruik van ethanol
als brandstof waarschijnlijk de drijvende kracht achter was.133
Distributie en bijmengen van (bio-)brandstof
De laatste stap in de keten alvorens de biobrandstof daadwerkelijk gebruikt kan worden is
het bijmengen ervan met ‘normale’ benzine en diesel. In Nederland zijn de houders van
de accijnsgoederenplaatsen (AGP-houders)134 verantwoordelijk voor de afzet van het
juiste percentage biobrandstof in verhouding tot de afzet van ‘normale’ brandstof (4% in
2010).135 Het bijmengen van de biobrandstof gebeurt veelal bij de raffinaderijen of bij de
grotere depots. Dit deel van de waardeketen laten we verder buiten dit onderzoek.

6.2

Positie Nederlandse industrie
Nederland behoort wereldwijd niet tot de top-10 van biobrandstofproducenten. In de EU
staat Nederland op een 7e plaats in biodieselproductie (3,6%) en de 4e plaats in
productiecapaciteit (5%). De wereldmarkt wordt gedomineerd door grote buitenlandse
multinationals, en ook bij de top-10 van biodieselproducenten in Europa bevindt zich
geen Nederlands bedrijf. Rotterdam en Amsterdam zijn wel belangrijke productielocaties

130

131
132
133

134

135
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ARA-gebied: Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen; feitelijk omvat dit het stroomgebied van de rivieren die vanuit Nederland
en België kunnen worden opgevaren (Rijn, Maas, etc.). Het ARA-gebied omvat een deel van Duitsland en ook NoordFrankrijk.
Platform Agrologistiek, ‘De agrologistieke kracht van Nederland 2009’, 2009. Data deels gebaseerd op CBS-data.
Platform Agrologistiek, ‘De agrologistieke kracht van Nederland 2009’, 2009. Data deels gebaseerd op CBS-data.
Rotterdam Climate Initiative; <
http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/nl/rotterdam_climate_initiative/nieuws/archief_nieuwsbrieven?xzine_id=79&article_i
d=686 >.
De accijnsgoederenplaats is een fiscale methodiek die gebruikt wordt voor het bepalen en betalen van accijnzen, heffingen
en belastingen.
Het gaat hierbij om een ‘macro-percentage’: over een heel jaar moet de AGP-houder ten opzichte van zijn hele doorzet ook
4% biobrandstof afzetten. De AGP-houders kunnen aan de biobrandstof verplichting voldoen door zelf biobrandstoffen op
de markt te brengen, maar ook door op de markt gebrachte biobrandstoffen van anderen in te kopen. Dit administratief
verhandelen van biobrandstoffen vindt plaats in de vorm van zogenaamde biotickets.
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voor buitenlandse multinationals (BioPetrol, ADM, Cargill). BioMCN is EU-koploper in
beschikbare productiecapaciteit voor bio-methanol (maar de productie blijft achter).
We waarderen de industrie in de volgende paragrafen door middel van kengetallen en een
bijbehorende beschrijving.

6.2.1

Kernindicatoren biobrandstof
In de onderstaande twee tabel zijn de kerncijfers gegeven voor de Nederlandse industrie.

Tabel 6.2

Kwantitatieve indicatoren voor biobrandstoffen
Indicator

NL

Internationaal
136

EU14: € 12 miljard

137

Omzet cluster

€ 300-350 miljoen

Bijdrage aan BNP

~0,05%

Aantal bedrijven

> 50 over hele keten

Aantal MKB

90-95%

Productie

323.000 ton (medio 2008), ca 3,6% van EU- EU: 9,05 mln ton biodiesel

138

EU: > 280 productiefabrieken

139

140

productie (nr. 7)

141

en ca. 2,2% van de

141

(medio 2008)

wereldproductie biodiesel
Wereld:
9.000 ton ethanol (0,01% wereldproductie)
141

Productiecapaciteit

142

- 76 bn liter ethanol
- 17 bn liter biodiesel

660.000 ton (2010)

143

, 5% van EU-

EU: 22 mln ton (medio 2009)

144

capaciteit. BioMCN erg sterk in capaciteit.
Export

Beperkt, Nederlandse vraag is groter dan
de productie; wel doorvoor via haven
(waarde mogelijk ~ € 80 mln

Import

145

)

Via havens Rotterdam en Amsterdam (5,7
miljoen ton in 2008); ook grondstoffen uit
DE (koolzaad, etc.)

Werkgelegenheid

146

ECORYS: > 400 (320 FTE), 0,3% van

EU14: 150.000

EU14)

Wereld: 1,5 mln directe banen

147

(50% in Brazilië)
Bijdrage duurzaamheid
136
137
138
139
140

141
142
143
144
145

146
147
148

0,48% (14 PJ)

148

Inschatting ECORYS.
EurObserv’ER, ‘The state of renewables energies in Europe – 9th report’, 2009, p. 130.
Inschatting ECORYS.
Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report’, 2010, p. 33.
BerendsBallast Consultancy, ‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland, juni
2010, p. 24.
European Biofuels Board, statistics.
Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report’, 2010, p. 13.
Inschatting ECORYS.
European Biofuels Board, statistics.
BerendsBallast Consultancy, ‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland, juni
2010, p. 24.
Eurobserver, ‘The state of renewables energies in Europe – 9th report’, 2009, p. 130.
Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report’, 2010, p. 9.
CBS Statline.
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Indicator

NL

Internationaal

Nieuwe bedrijven

Productie: enkele fabrieken in aanbouw

Nieuwe/uitbreiding van capaciteit

(start 2010-2011); + diverse bestaande

in EU; ook nieuwe productie-

plannen.

capaciteit in Colombia, Ecuador
en Peru.

Investeringen

Substantieel door verwachte marktgroei.

Groei tot 2020

Substantieel, gezien 10%

Hoogte subsidies

Onbekend, worden wel verleend (EIA, EOS-

149

Substantieel door verwachte
marktgroei

bijmengverplichting; tot 35 PJ
UKR); € 0,9 mln gesubsidieerd
onderzoek
Aantal vergunningen

150

3 tot 4 en MER benodigd

Een aantal van de bovenstaande indicatoren wordt hierna verder uitgewerkt.
Werkgelegenheid
ECORYS heeft een inschatting gemaakt van de werkgelegenheid in de industrie voor
biobrandstoffen (zie Tabel 6.3). Over de hele keten schatten wij de huidige
werkgelegenheid op meer dan 400 personen, waarbij de komende jaren een stijging is te
verwachten wanneer de in aanbouw zijnde fabrieken daadwerkelijk in productie gaan
(circa 140 personen in de komende 2-3 jaar). Een gedetailleerder overzicht is te vinden in
Tabel 6.4.
Tabel 6.3

Overzicht werkgelegenheid waardeketen biobrandstoffen (aantal personen en fte)
Onderdelen waardeketen
RD&D

Geschat ‘10

Geschat ‘20 - laag

Geschat ‘20 - hoog

85

85

85

Ontwikkeling van productielocatie biobrandstof

160

160

200

- Projectontwikkeling & consultancy

- 50

- Leveranciers biodiesel installaties

- 50

- Constructie, plaatsing

- 60
Onbekend

Onbekend

Productie, handel en aanlevering biomassa
Biobrandstofproductie
Opslag en overslag
Totaal (FTE)

Onbekend
160

295

610

Onbekend

Onbekend

Onbekend

> 400 (320)

> 540 (430)

> 855 (680)

Bron: ECORYS op basis van Tabel 6.4. In kolom 2 en 3 is bij de biobrandstofproductie de werkgelegenheid
opgenomen die gerealiseerd zal worden als de huidige in aanbouw zijnde capaciteit klaar is (lage schatting) en
ook de ‘ideeën’ in productie komen (hoog). Voor RD&D en projectontwikkeling hebben we de werkgelegenheid
gelijk gehouden (lage schatting) of licht laten stijgen (hoog). Voor het aantal fte circa 80% van het aantal
werknemers is.

149
150
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Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report’, 2010, p. 33.
PWC, ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek 2007’, augustus 2008, p. 24.
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BerendsBallast Consultancy schatte de werkgelegenheid in juni 2010 op circa 360
personen151, wat aardig in lijn ligt met de schatting van ECORYS. Eerder onderzoek keek
vooral naar de biobrandstofproductie zelf. ECN kwam voor 2008 op circa 225
werknemers.152 EurObserv’ER schatte eerder 240 banen in Nederland voor 2008.153 Dit is
circa 0,2% van de (direct en indirect) Europese werkgelegenheid rondom de productie
van biobrandstoffen. EurObserv’ER schat dit op ruim 150.000 voor 14 Europese landen.
154
Internationaal gezien speelt Nederland dus, ondanks zijn belangrijke positie in met
name de raffinage van ‘gewone’ brandstoffen, een zeer bescheiden rol.

151

152
153
154

BerendsBallast Consultancy, ‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland, juni
2010, p. 24.
ECN, Socio-economic indicators of renewable energy in 2008, December 2009.
EurObserv’ER, ‘The state of renewables energies in Europe – 9th report’, 2009, p. 129.
EurObserv’ER, ‘The state of renewables energies in Europe – 9th report’, 2009, p. 129. Er wordt ten aanzien van
werkgelegenheid en omzet een overzicht gegeven van 14 Europese Lidstaten. Het is lastig om deze cijfers te beoordelen,
mede omdat er directe en indirecte werkgelegenheid bij betrokken is. Voor Frankrijk en Duitsland hebben we hier enkel
naar de productie gekeken, voor andere landen viel dit onderscheid niet te maken.
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Tabel 6.4

Overzicht werkgelegenheid in detail
RD&D

Werk

Ontwikkeling van

ECN

~ 5**

Projectontwikkeling &

TU Delft

~ 10**

Werk

productielocatie

WUR

~ 5**

Productie, handel en

Werk

Biobrandstof

aanlevering biomassa

productie

Totaal:

Productie en handel in

Argos- Dutch

consultancy:

~ 50

geteelde gewassen:

Biodiesel BV (Pernis)

Tebodin

~ 15**

Vooral multinationals zoals

CleanerG

ADM, Bunge, Cargill en

(Zwijndrecht)

Unica Ecopower

~ 10**

Dreyfus

Coöperatie Carnola

Werk

Toekomstige productie

Werk

20**

Opstartfase (bouw):

~ 140

~20*

Abengoa Bioenergy

75***

overslag

~ 5**

BioPetrol Rotterdam

29***

BV(Botlek)

Avantium (A’dam)

~ 5**

Ecofys

(≤) 5**

Persen:

Nedalco

~ 5**

Bosma (Zuidvelde)

2**

BIOeCON

~ 5**

CE Delft

(≤) 5**

Multinationals zoals ADM,

Noord Nederlandse

~ 5**

Vesta Biofuels

30****

(≤) 5**

WUR

(≤) 3**

BioMCN (Delfzijl)

Bunge, Cargill en Dreyfus
Oliemolen Harlingen

Oliemolen
1

Oliemolen Harlingen

Onbekend

(Europoort)

(Venray)

(Hoevelaken)

Op- en

Amsterdam
2

Greenmills/ Bio Diesel

~ 5*

Amsterdam
DSM

~ 5**

FACT

(≤)2**

Verzamelen van en handel in

OPEK Nederland

reststromen:

(Zeewolde)

~ 2**

Ideefase/ on hold:

Totaal:
~ 315

Nedalco

~ 5**

Overig

~ 10**

Bio-D (Wageningen)

Biodiesel Kampen

~12*

Biofueling (Terneuzen)

30****

N2 Energy

~ 5**

Leveranciers installaties:

Totaal:

Orgaworld BV (Amsterdam)

BioDsl (Breda)

~4*

B2G/ Neste Oil

100***

SABIC

~ 5***

Solarix (Lopik)

15**

Rotie Vetveredeling BV

BioMCN (Delfzijl)

30-90*

Dekro (Nieuwe Pekela)

35-40****
60****

~ 50

(Maasvlakte)
(Lijnden)

Shell

~ 10**

Envosmart (o.a.

10**

Sonac (Son)

Ecoson (Son)

~10*

Nivoba (Wijster)

Vierhouten Vet BV (Kampen)

Sunoil (Emmen)

12***

Wheb Biofuels (Pernis)

30**

Harvest Biofuels (A’dam)

10**

Roosendaal)
Overig

25**

Constructie en plaatsing:

Totaal ~60

Siemens

~ 20**

Tebodin

~ 15**

Emmtec

~ 5**

Overig

~ 20**

Totaal personen

~ 85

Overig

~ 160

~ 20**

FTE (80%)

~ 65

~ 130

Onbekend

Bron: * ECN, Socio-economic indicators renewable energy 2008, p. 18; ** inschatting ECORYS; *** bedrijfswebsites, **** Agentschap NL (GAVE).
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~ 160

~ 455

~ 130

~ 365

Onbekend

Omzet
Voor wat betreft de omzet die gerealiseerd wordt bestaat er enige onduidelijkheid. ECN
schatte de omzet van de biobrandstofproducenten in 2008 op € 150 miljoen euro (2007: €
134 miljoen). EurObserv’ER daarentegen komt, mede op basis van ECN-gegevens, tot
een omzet van € 62 miljoen, waarmee het Nederlandse aandeel in de totale omzet in 14
Europese landen (bijna € 12 miljard) ongeveer een 0,5% bedraagt.155 Roland Berger schat
de huidige Nederlandse markt voor biobrandstof echter weer op circa € 200-250 miljoen
(2008).156 Uit de verschillende onderzoeken blijkt niet duidelijk hoe deze schattingen zijn
opgebouwd en waardoor het verschil in schatting ontstaat.
Gegeven het feit dat in de studies van ECN vooral gekeken is naar de
biobrandstofproductie, en minder naar de (i) ontwikkeling van de productielocatie voor
biobrandstof (consultancy, etc.), (ii) de productie, handel en aanlevering van biomassa en
met name (iii) de opslag en overslag van biobrandstoffen (havens), schatten wij de totale
omzet toch een factor 2 à 2,5 hoger. Dit komt dan uit op circa € 300- 350 miljoen, wat
meer in de buurt ligt van de schatting van Roland Berger.
De huidige biobrandstofproductie in Nederland is circa 323.000 ton biodiesel (+ 9.000 ton bio-ethanol).
Uitgaande van een af-raffinageprijs van 85,53 eurocent/liter biodiesel

157

komt dat neer op een omzet

van circa € 310 miljoen. Hierbij gaan wij ervan uit dat alle kosten en marges van eerdere delen van de
waardeketen in deze prijs zijn verdisconteerd (productie van en handel in biomassa, R&D-kosten,
productie biobrandstof etc.). Echter, een belangrijk onderdeel uit de keten wat niet onder deze € 310
miljoen valt is de op- en overslag van biobrandstoffen (5,7 miljoen ton biobrandstof in 2008).
Omzetcijfers hiervan ontbreken echter.

Roland Berger ziet in de biobrandstoffen een belangrijke groeimarkt, met name ook
vanwege de sterke positie van Nederland in transport en logistiek. Zij schatten de
Nederlandse markt in 2020 op € 3,5 tot 5,5 miljard.158
ECORYS schat dit groeipotentieel fors lager. De verwachting is dat de (wereld-)markt
fors blijft groeien, mede door de bijmengverplichtingen. Echter, ook in andere landen
wordt de productiecapaciteit naar verwachting fors uitgebreid, waarbij deze landen
(Duitsland, Frankrijk, VS, Brazilië) een duidelijk concurrentievoordeel hebben boven
Nederland met hun traditioneel sterke agrarische sector (deels ook door
klimaatverschillen). Nederland is daarbij zowel in productie als in capaciteit geen
marktleider (in productie 7e van Europa, niet in top-15 van de wereld). Als de productie in
Nederland in lijn blijft lopen met de stapsgewijze verhoging van de bijmengverplichting
(van 4% in 2010, naar 10% in 2020), dan is het realistisch dat in 2020 de omzet rond de €
750- 900 miljoen ligt (€ 300- 350 miljoen maal 2,5).
Bijdrage aan de energievoorziening
In 2008 gebruikte de Nederlandse automobilist en het Nederlandse transport circa 13,6
miljard liter brandstof (5,6 miljard liter benzine; 8,1 miljard liter diesel). Voor 2009 ligt
155
156

157
158

EurObserv’ER, ‘The state of renewables energies in Europe – 9th report’, 2009, p. 130.
Roland Berger, ‘Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland’, 2009, p. 14. De precieze
omzet is echter lastig te bepalen vanuit de figuur.
Marktdata, < http://www.ufop.de/publikationen_marktinformationen.php>.
Roland Berger, ‘Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland’, 2009, p. 14.
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dit op 13,2 miljard liter (5,6 miljard liter benzine, 7,6 miljard liter diesel). Gegeven de
doelstelling/verplichting rondom het aandeel biobrandstof in het totale brandstofgebruik
van 3,75% (2009, 4% in 2010), gaat het in Nederland om 510 miljoen liter alternatieve
brandstof op jaarbasis. Bij een gelijkblijvende brandstofconsumptie zal in 2020 circa
1.320 miljoen liter (10%) alternatieve brandstof worden gebruikt.
Het CBS schat voor 2009 het vermeden verbruik van primaire fossiele energie door het
gebruik van biobrandstoffen 15.414 TJ, wat neerkomt op 0,48% van het totale
energieverbruik. In 2007 en 2008 was dit respectievelijk 0,39% en 0,36%.159 Na
windenergie op land (0,96%) en (het bij- en mee stoken in centrales van) biomassa
(0,69%) levert biobrandstof daarmee de grootste bijdrage aan het totale vermeden
verbruik van primaire fossiele energie (3,81% in 2009) van alle duurzame
technologieën.159
Naar verwachting zal het verplichte aandeel biobrandstoffen in de totale
brandstofconsumptie stijgen van 4% momenteel tot 10% in 2020. Verwacht kan dan ook
worden dat de bijdrage van de biobrandstoffen aan de 2020 doelstellingen verder zal
stijgen tot circa 35 PJ (2,5 maal het huidige verbruik).
ECN schat de emissiereductie in 2020 (bij 10% bijmenging en 50% productie vanuit de 2e
generatie biobrandstof) op circa 2,5 Mton CO2.160
Kostprijs
De kostprijs van de biobrandstoffen is, zoals reeds diverse malen is gezegd, sterk
afhankelijk van de grondstoffenprijzen voor graan, tarwe, suikerriet, palmolie, etc. Voor
de 2e generatie biobrandstoffen (reststromen) speelt dit veel minder sterk. De prijs voor
biodiesel fluctueert in het algemeen tussen de € 800 en € 1.000 per ton.161
Afhankelijk van de gebruikte grondstof kan de concurrentiepositie van landen (en
bedrijven) sterk fluctueren. Zo hadden Brazilië en Duitsland in 2009 te kampen met hoge
prijzen voor respectievelijk suikerriet en koolzaad dat een sterke impact had op hun
jaarproductie.
6.2.2

Internationaal beleidskader
De industrie voor biobrandstoffen heeft, zowel op Nederlands als Europees vlak, een nog
vrij korte historie. Bepalende factor voor de ontwikkeling van deze industrie was de
Brandstoffenrichtlijn van de Commissie uit 2003 waarin duidelijke verplichtingen werden
opgelegd over het niveau van het gebruik van biobrandstoffen bij ‘normale’ brandstoffen
zoals diesel en benzine. De meeste Nederlandse initiatieven rondom de productie van
biobrandstof zijn daarom nog geen vijf jaar oud.

159
160
161
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CBS, Statline, ‘Vermeden verbruik primaire fossiele energie’.
ECN, ‘Duurzame innovatie in het wegverkeer’, januari 2009, p. 38-39.
FO Lights, ‘World Biodiesel Price Report, august 2010.
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Beleidscontext Europa en Nederland
In juni 2009 heeft de Europese Commissie twee nieuwe richtlijnen aangenomen waarin
ondermeer de verplichtingen voor het gebruik van biobrandstoffen tot 2020 zijn
opgenomen.162 Onderdeel van deze Richtlijn is ondermeer dat (i) in elke Lidstaat het
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in 2020 minstens 10 % bedraagt van het
eindverbruik van energie in het vervoer, en (ii) het aandeel energie uit hernieuwbare
bronnen in 2020 minstens gelijk is aan zijn nationaal algemeen streefcijfer voor het
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen. Voor Nederland is dat 14%.
Bovenstaande Richtlijn dient eind 2010 te zijn geïmplementeerd in de Nederlandse
wetgeving. De benodigde regelgeving wordt momenteel voorbereid, maar de in een brief
aan de Tweede Kamer heeft de Minister van VROM in mei 2010 aangegeven hoe
invulling gegeven gaat worden aan de nationale verplichting. Het aandeel biobrandstof in
het totale brandstofgebruik dient (op landelijk niveau) de komende jaren het volgende te
bedragen: 4% in 2010, 4,25% in 2011, 4,5% in 2012, 5% in 2013 en 5,5% in 2014.163
Van belang voor de Nederlandse context is hier nog dat de Commissie
Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (CDB of Commissie Corbey) in februari 2010 een
advies heeft uitgebracht over een duurzame invulling van de Europese doelstelling in
Nederland. De CBD constateert dat het nu nog te vroeg is om te besluiten tot een hogere
doelstelling dan 10%, welk advies overgenomen is in de Kamerbrief van mei 2010.164
Ook buiten de EU stimuleren overheden het gebruik van biobrandstof. Zo dient in
Brazilië de benzine minimaal 20-25% bio-ethanol te bevatten en zijn tankstations
verplicht zowel bijgemengde benzine als pure ethanol aan te bieden. De VS kent een
productiedoelstelling van 130 miljard liter in 2022.165

6.2.3

Internationale marktontwikkelingen
Een belangrijk onderscheid dient gemaakt te worden ten aanzien van de
marktontwikkelingen op de wereldmarkt enerzijds en de Europese markt anderzijds. Op
de wereldmarkt is namelijk bio-ethanol de meest gebruikte en geproduceerde
biobrandstof, terwijl in Europa de biodiesel consumptie veel groter is dan de ethanolconsumptie (5,9 miljoen toe om 1,2 miljoen toe).166 Veel wordt verwacht van de tweede
generatie biobrandstof, hoewel die nog geen prijsconcurrerende positie hebben.167
162

163

164

165
166
167

Dit zijn: (i) Richtlijn 2009/28/EC ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (“Renewable Energy
Directive); Deze richtlijn vervangt vanaf 2012 Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG; en (ii) Richtlijn 2009/30/EC
inzake de kwaliteit van brandstof (“Fuel Quality Directive”), deze laatste is hier minder relevant.
Ministerie van VROM, brief aan de Tweede Kamer inzake de ‘Invulling van de Europese doelstelling hernieuwbare energie
in het vervoer’, d.d. 26 mei 2010. Tot de nieuwe regelgeving er is wordt de verplichting geregeld in het Besluit
Biobrandstoffen wegverkeer 2007’.
Ministerie van VROM, brief aan de Tweede Kamer inzake de ‘Invulling van de Europese doelstelling hernieuwbare energie
in het vervoer’, d.d. 26 mei 2010. De Kamerbrief stelt: “Kort gezegd wordt in dat advies aangegeven dat het niet wenselijk is
nu te besluiten tot een hogere doelstelling dan 10% voor 2020. De CDB stelt dat de gevolgen van indirect landgebruik nog
niet voldoende zijn afgedekt en dat er nu nog geen zicht op is dat de tweede generatie biobrandstoffen in 2020 in groter
volume beschikbaar zal zijn dan 2,5% (hetgeen op grond van de Europese richtlijn dubbel telt tot 5%). De CDB adviseert in
dat licht in een later stadium een besluit te nemen over een eventuele hogere doelstelling dan 10% in 2020”.
Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report’, 2010, p. 12. en 42 ev.
Eurobserver 2009 biofuels, p. 4.
Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report’, 2010, p. 33.
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Bio-ethanol
De wereldproductie bio-ethanol steeg in 2009 tot 76 miljard liter (2007: 53 miljard liter).
De grootste producten zijn de VS (graan), Brazilië (suikerriet), China, Canada en
Frankrijk, waarbij de VS (54%) en Brazilië (36%) samen 90% van de wereldproductie
vertegenwoordigen.168 Nederland bevindt zich niet in de top-15. In 2009 daalde de
productie in Brazilië, terwijl de productie in de VS (+ 16%), Frankrijk en Duitsland juist
steeg. De dalende productie in Brazilië had te maken met hoge suikerprijzen en een
slechte oogst. Brazilië was de laatste jaren ook de belangrijkste exporteur van bioethanol, maar door de economische crisis in 2008/2009 is de Braziliaanse export met 30%
gedaald.169
In 2009 kampte de bio-ethanol industrie met stagnatie in de groei. In de VS (vooral
graan) vertraagde de groei in productiecapaciteit en gingen verschillende marktspelers
failliet. Dit werd met name veroorzaakt door fluctuaties in de gas-, graan en
ethanolprijzen. Eind 2009 leek dit zich weer te stabiliseren. In Brazilië had men last van
de wereldwijde kredietcrisis rondom de financiering van ethanolproducenten en had men
te maken met stijgende suikerprijzen.
Biodiesel
De biodiesel productie steeg van 10 miljard liter in 2007 tot 17 miljard liter in 2009,
waarvan circa 50% in de EU werd geproduceerd. Grootste producenten zijn Frankrijk,
Duitsland, de VS, Brazilië en Argentinië.170 De top-10 producenten vertegenwoordigen
circa 77% van de wereldproductie, met Duitsland en Frankrijk (beide ca. 16%) als
marktleiders. Opvallend is dat de productie in een aantal top-15 landen is gedaald
(Duitsland, VS, Italië, België), terwijl die in andere landen juist is gestegen (Frankrijk,
Argentinië, Australië, VK, Colombia, Indonesië, Spanje). Nederland bevindt zich niet in
de top-15.171 In landen zoals Colombia, Ecuador en Peru is men inmiddels ook gestart
met de productie van biodiesel.
In 2009 had de Europese industrie, mede vanwege gestegen grondstoffenprijzen, forse
tegenwind. Veel bedrijven hadden te maken met een lage productie ten opzichte van hun
capaciteit172 of zetten hun faciliteiten op andere manieren in (bijvoorbeeld opslag ruwe
olie in beschikbare tanks). Belangrijke factor in Duitsland was dat in 2009 het
accijnsvoordeel op PPO fors werd versoberd.173
Grote internationale spelers zijn Renova, Ecofuel Argentina, LDC Argentina, Unitec Bio
and Explora. 174 Ook bij de top-10 van biodieselproducenten in Europa bevindt zich geen
Nederlands bedrijf.175 Biopetrol (Duitsland) heeft wel recent een grote fabriek gebouwd

168
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172
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Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report’, 2010, p. 12-13.
Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report’, 2010, p. 24-25
Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report’, 2010, p. 12-13.
Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report’, 2010, p. 25 en 56. Andere top-15 spelers: India, Brazilië, China, Maleisië
en Thailand.
Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report’, 2010, p. 33.
Eurobserver, ‘Biofuels barometer’, juni 2010, p. 75-78.
Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report’, 2010, p. 33.
Dit zijn: Diester Industrie/ Novaol, ADM, Infinita, Biopetrol, Marseglia, Entaban,Verbio, Cargill, Acciona.
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in Rotterdam en ook ADM en Cargill zijn met vestigingen (persen) in Nederland
aanwezig.

6.2.4

Europese marktontwikkelingen
De Europese productiecapaciteit voor biodiesel wordt geschat op 21,9 miljoen ton (medio
2009), waarvan Nederland een kleine 5% voor haar rekening neemt. Duitsland (22%),
Frankrijk (11%) en Italië (11%) nemen verder het grootste deel van de productiecapaciteit
voor hun rekening.176
De daadwerkelijke biodiesel productie in de EU wordt geschat op 9,05 miljoen ton
(medio 2008), waarvan 3,6% in Nederland wordt geproduceerd (323.000 ton). Duitsland
(28%), Frankrijk (22%), Spanje (10%), Italië (8%), België (5%) en Polen (4%)
produceren meer biobrandstof dan Nederland.177 In 2009 was de productie in Duitsland
en Frankrijk gelijk (beide 2,6 mln liter), gevolgd door Spanje, het VK, Italië en België.178
Het Nederlandse aandeel in de Europese productie stijgt wel, want medio 2005
produceerde Nederland nog 0,4% (18.000 van de 4.9 miljoen ton). Zie ook de
onderstaande tabel voor een overzicht sinds 2005.

Tabel 6.5

Overzicht van biodieselproductie per land (x 1.000 ton) en het % ten opzichte van de totale EU-27 productie
Productie
Land
Duitsland
Frankrijk
Spanje
Italië

%

Productie

Medio 2005

%

Productie

Medio 2006

%

Medio 2007

Productie

%

Medio 2008

2.662

54,4

2.890

50,6

2.891

37,3

2.539

28,1

743

15,2

872

15,3

1.815

23,4

1.959

21,7

99

2,0

168

2,9

207

2,7

859

9,5

447

9,1

363

6,4

595

7,7

737

8,1

België

25

0,5

166

2,9

277

3,6

416

4,6

Polen

116

2,4

80

1,4

275

3,5

332

3,7

Nederland

18

0,4

85

1,5

101

1,3

323

3,6

Oostenrijk

123

2,5

267

4,7

213

2,7

310

3,4

91

1,9

175

3,1

268

3,5

250

2,8

Portugal
Totaal EU-27

4.890

5.713

7.755

9.046

Bron: European Biofuel Board, statistics on website.

Voor bio-ethanol is de positie van Nederland een stuk slechter. In 2008 was het
Nederlandse aandeel in de totale Europese bio-ethanol productie slechts 0,4% (2007:
0,6%). Koplopers zijn Frankrijk (37,2%), Duitsland (18,8%) en Spanje (16,5%). In 2009
stond Nederland niet bij de eerste 16 in de EU-productie.179

176
177
178
179

European Biofuel Board, statistics on website.
European Biofuel Board, statistics on website.
Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report’, 2010, p. 56.
Eurobserver, ‘Biofuels Barameter’juni 2010, p. 87; gebaseerd op European Biofuel Board statistieken.
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6.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In deze paragraaf voeren we een Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
(SWOT) analyse uit en beschrijven we de belangen van de diverse partijen.

6.3.1

SWOT-analyse
In de onderstaande tabel is de SWOT-analyse weergegeven (gericht op biodiesel).

Tabel 6.6

SWOT-analyse biodiesel
Sterktes

Zwaktes

 Sinds 2005 is productiecapaciteit sterk

 NL is kleine speler op wereldtoneel, ca 3,2% EUe

gegroeid tot circa 660 kton biodiesel;

productie (7 plaats) en 2,2% wereldproductie (buiten

capaciteit zal mogelijk komende 2-3 jaar

top-15); geen sterke Nederlandse producenten

groeien met 700 kton biodiesel en 100 kton

aanwezig, wel buitenlandse producenten in NL;
 Omvang werkgelegenheid is relatief laag (ca 360 FTE)

bio-ethanol
 Sterke brandstofclusters rond R’dam en
A’dam, naast sterke positie op- en overslag;
 Forse biobrandstof import via haven (hubfunctie); aantal grote fabrieken (in aanbouw)
rondom clusters; BioMCN grootste
productiecapaciteit methanol in EU
 Relatief sterk op gebied van R&D; octrooien
e

(’00- ‘08): 6 plaats octrooien biodiesel en
e

bioethanol (3,2%), 3 plaats andere
brandstoffen (6,7%)
 Diverse initiatieven in NL rondom tweede
generatie, vooral biodiesel

 Concurrentiepositie Duitsland en Frankrijk veel sterker
(beide 16% wereldmarkt), door grote thuismarkt en
aanwezige grondstoffen; VS geeft ook exportsubsidies
 Prijzen biodiesel niet prijsconcurrerend met fossiel;
e

technologie voor 2 generatie nog sterk in ontwikkeling,
ook niet prijsconcurrerend
 Concurrentiepositie industrie sterk afhankelijk van
wereldprijzen, grondstoffen en stimulerend beleid;
 Klein landbouwareaal beschikbaar, vooral import van
grondstoffen (Duitsland, VS, Brazilië, Indonesië) – blijft
altijd nodig
 Zwakke positie NL in ontwikkeling/ productie/ levering
van biobrandstofinstallaties; grotendeels in buitenland.
Ook weinig export mogelijkheden op dat vlak
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Kansen


Marktpotentieel tot 2020 is hoog, mede door
overheidsregulering (bijv. bijmengverplichting
EU: van 4 naar 10%)



Omzet kan in NL met factor 2,5 groeien tot ca
€ 750 – 900 miljoen in 2020



Aanwezigheid van (sterke) brandstof clusters
en op- en overslag geeft kansen voor
biobrandstofproductie. Via ARA (AmsterdamRotterdam-Antwerpen) wordt groot deel van
West-Europa bevoorraad.



Bedreigingen
 Maatschappelijk discussie rond duurzaamheid van
biobrandstoffen valt vooralsnog negatief uit voor de
sector
 Door hoog groeipotentieel worden er in/buiten Europa
veel investeringen gedaan in productiecapaciteit
(momenteel overcapaciteit);
 Kans dat diverse sterke buitenlandse partijen zich
rondom clusters vestigen en Nederlandse bedrijven
van markt drukken
 I.v.m. overcapaciteit is er grote kans op consolidatie

Infrastructuur voor aanvoer grondstoffen

van de Europese industrie en schaalvergroting;

aanwezig, alsmede voor de afvoer van

onzeker of NL bedrijven die stap kunnen maken

biobrandstof.

 Markt is sterk afhankelijk van overheidsprikkels
(verplichtingen, accijnsvoordelen), zeer onzeker of
biobrandstof prijsconcurrerend kan worden
 Hoge substitutiedreiging andere technologieën (fossiel,
maar ook andere duurzame technologieën, zoals
elektrische auto’s)
 Bij > 20% bijmenging aanpassing motortechniek nodig.

Bron: ECORYS

6.3.2

Belangenkaart
De belangen van de verschillende spelers in deze waardeketen lijken erg versnipperd. Het
volgende kan worden opgemerkt:
De Nederlandse overheid; hier spelen verschillende belangen op verschillende niveaus:

De landelijke Nederlandse overheid heeft een sterk belang bij het behalen van de
doelstellingen voor 2020 die op Europees niveau zijn afgesproken rondom duurzame
energie (10% bijmengen in 2020). Het gebruik van biobrandstoffen lijkt één van de
technologieën te zijn die het meeste daaraan gaan bijdragen. Ook gemeentelijke en
provinciale overheden zijn actief op het gebied van duurzaamheid;

Er kan echter niet onverkort worden ingezet op biobrandstof, mede omdat het gebruik
van grondstoffen voor biobrandstof invloed kan hebben op de (wereldwijde)
beschikbaarheid van voedsel. De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa
gaf in mei 2010 aan dat het nu niet wenselijk is te besluiten tot een hogere
doelstelling dan 10% voor 2020 omdat, aldus de CDB, de gevolgen van indirect
landgebruik nog niet voldoende zijn afgedekt en dat er nu nog geen zicht op is dat de
tweede generatie biobrandstoffen in 2020 in groter volume beschikbaar zal zijn dan
2,5%;180

180

Ministerie van VROM, brief aan de Tweede Kamer inzake de ‘Invulling van de Europese doelstelling hernieuwbare energie
in het vervoer’, d.d. 26 mei 2010. Tot de nieuwe regelgeving er is wordt de verplichting geregeld in het Besluit
Biobrandstoffen wegverkeer 2007’.
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De landelijke, provinciale en lokale overheid investeert/subsidieert diverse
initiatieven rondom biobrandstof (o.a het GAVE programma, de EnergieInvesteringsaftrek, gemeentelijke subsidies). De doelstellingen variëren van het
stimuleren van technologische innovatie (bijvoorbeeld 2e generatie brandstoffen) tot
het creëren van lokale werkgelegenheid, de versterking van (bestaande) regionale
clusters en lokale duurzaamheidsdoelstellingen.

De AGP-houders; De houders van een accijnsgoederenplaats (AGP) zijn
verantwoordelijk voor het ‘bijmengen’ van de biobrandstof met de gewone brandstof.
Voor hen is vooral relevant dat de biobrandstof beschikbaar is, al dan niet door productie
in Nederland of import vanuit andere landen. Productie in Nederland is namelijk niet per
definitie goedkoper dan import. Verhoging van het aandeel biobrandstof zal logischerwijs
wel het aandeel fossiele brandstof verminderen (nadelig voor met name de
olieproducenten), hoewel AGP-houders nu ook een marge maken op het bijmengen van
de biobrandstof (verkopen het als ‘duurzame benzine’, etc.).
Biobrandstofproducenten; de producenten van biobrandstof hebben er vooral belang bij
dat de vraag naar biobrandstof de komende jaren blijft stijgen. Er is de afgelopen jaren
(en nog steeds) stevig geïnvesteerd in grootschalige productiefaciliteiten met het oog op
de toekomstige marktverwachting. Men hoopt de komende jaren in een sterk groeiende
markt een positie te kunnen veroveren. Dit zal sterk afhankelijk zijn van de
grondstoffenprijzen voor bijvoorbeeld koolzaad, graan en suikerriet. Met name de tweede
generatie biobrandstof is (nog) niet prijsconcurrerend met de fossiele brandstof en eerste
generatie biobrandstof, waardoor men voor de bouw van deze faciliteiten ook veelvuldig
aanklopt bij de Nederlandse overheid.
Boeren; het belang van de boeren is relatief beperkt doordat ook het areaal dat
beschikbaar is voor biobrandstofproductie vrij beperkt is. Voor veel grondstoffen voor de
biobrandstof is het (economisch) rendabeler om deze van buiten Nederland in te voeren.

6.3.3

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
De belangrijkste succesfactor voor de Nederlandse industrie zal het Europese beleid
rondom biobrandstoffen zijn. Mocht de Commissie dit beleid doorzetten tot 2020 en
daarna, dan liggen er grote marktkansen voor de biobrandstofproducenten. Daarbij speelt
dan wel de noodzaak om te blijven innoveren en (met name de tweede generatie)
biobrandstoffen prijsconcurrerend te krijgen. Tevens is, net als in de gewone
olieproductie, de schaalgrootte zeer sterk van belang. Zonder schaalvoordelen kan men
namelijk in deze industrie lastig overleven. De bouw van diverse grootschalige
productiefaciliteiten (bijvoorbeeld in Rotterdam) is daar een illustratie van.
Er bestaan echter wel een aantal weerstanden en knelpunten voor de industrie:

De eerste generatie biobrandstof is zeer sterk afhankelijk van de (wereldmarkt-)
prijzen van graan, koolzaad, suikerriet, etc. Ongunstige marktontwikkelingen kunnen
diverse Nederlandse bedrijven de das omdoen;

Hier aan gerelateerd is het feit dat deze grondstoffen ook voor de (wereld)
voedselproductie van belang zijn. Wanneer vraag naar en aanbod van deze
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6.4

grondstoffen sterk fluctueert kunnen kwetsbare (ontwikkelings-) landen in de
problemen komen. Overigens wordt over deze relatie sterk gedebatteerd;
De concurrentiepositie van Europa, met name ten aanzien van ethanol, is veel
zwakker dan bijvoorbeeld Brazilië en de VS. Dat wordt versterkt door bijvoorbeeld
overheidsbeleid in de VS (exportsubsidies181);
Ten opzichte van andere Europese landen is de positie van Nederland in de productie
niet heel sterk. De productie (en – capaciteit) in Duitsland en Frankrijk zijn vele
malen hoger dan in Nederland. Hier speelt natuurlijk mee dat beide landen een zeer
sterke agrarische sector hebben;
De dreiging van toetredende bedrijven is vrij hoog, zowel in Nederland, Europa als
buiten Europa. Er wordt nu al veel geïnvesteerd in productiecapaciteit, wat in
combinatie met ongunstige marktomstandigheden met name in de laatste twee jaar al
heeft geleid tot forse overcapaciteit en faillissementen;
De technologie voor de tweede generatie biobrandstoffen is nog sterk in
ontwikkeling. Grootschalige productie is momenteel nog nauwelijks
prijsconcurrerend;
Het aandeel biobrandstof in gewone fossiele brandstof kan niet ongelimiteerd worden
verhoogd. Bij een hoger percentage bijmenging zijn wezenlijke wijzigingen in de
motortechniek noodzakelijk. Over de precieze hoogte van dit omslagpunt verschillen
de meningen. Agentschap NL hanteert een waarde van circa 20% voor biodiesel en
10% voor bio-ethanol.182 Autofabrikanten geven voor dieselmotoren geen standaard
fabrieksgarantie boven 5% bijmenging.183

Porter-analyse van de keten en kansen
Het Porter model zegt iets over de intensiteit van concurrentie en gaat na of er voor een
industrie factoren bestaan die hen belangrijke concurrentie voor- of nadelen opleveren ten
opzichte van bijvoorbeeld het buitenland.

6.4.1

Samenvatting Porter-analyse
Uit de analyse van de waardeketen voor biobrandstoffen door middel van het
vijfkrachtenmodel van Porter blijkt dat grote verschillen bestaan tussen de verschillende
niveaus in de waardeketen. Nederland heeft een sterke positie rondom toelevering
(brandstofclusters en op- en overslag in R’dam en A’dam en doorvoer) en ook de positie
in brandstofproductie zijn goed tot sterk (er zijn in ieder geval goede kansen voor
uitbreiding van de productie). Op het gebied van R&D is de positie van Nederland
gemiddeld tot goed.
In de volgende tabel is de Porter-analyse samengevat (toegespitst op
biobrandstofproductie) en onder de tabel nog nader uitgewerkt. Uit de tabel blijkt dat de
181

182
183

In reactie daarop heeft de EU in juli 2009 een importheffing afgekondigd ten aanzien van gesubsidieerde biodiesel vanuit
de VS.
Agentschap NL, < http://www.senternovem.nl/gave/faq/faq_biobrandstof.asp#10 >.
FuelSwitch, < http://www.fuelswitch.nl/index.php?mod=pages&item=21 >.
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marktomstandigheden veel potentieel bieden voor de Nederlandse
biobrandstofproducenten (goede toeleveringsstructuur en hoge vraag potentie), maar dat
er ook sprake is van sterke interne concurrentie en hoge substitutie- en
toetredingsdreiging.
Tabel 6.7

Samenvatting Porter-analyse.
Porter

Krachten

Waarden

Aanbodzijde

Aanwezigheid grondstoffen

Gering, door beperkte hoeveelheid landbouwgrond

Aanwezigheid toeleveranciers

Goed, deels wereldmarkt (via haven)

Kennisstructuur

Goed (ECN, universiteiten, industrie)

Vraag thuismarkt

Hoog, directe link met consumptie ‘gewone ‘

Vraagzijde

motorbrandstoffen (% bijmenging), maar ook import is
economisch rendabel
Exportmogelijkheden

Beperkt; buitenland sterker in biomassa en

Nieuwe bedrijven

Zeer waarschijnlijk, maar vergt wel investeringen; huidige

biobrandstofproductie (Duitsland, Frankrijk, VS, Brazilië)
Toetreding

situatie van overcapaciteit maakt het momenteel lastig toe
te treden. Toch stappen veel bedrijven door de gunstige
toekomstverwachting in.
Substitutie

Nieuwe producten

Veel R&D en innovatie; nieuwe vindingen zijn niet
uitgesloten; ook ontwikkeling elektrische auto’s vormen
een substituut.

Structuur

Hoge interne concurrentie. Diverse producenten in NL,
maar vooral in het buitenland; ook veel aanvoer van
grondstoffen en brandstoffen via de Rotterdamse haven
(op- en overslag)

Beleid

Subsidie

Diverse subsidie en investeringsmogelijkheden (worden
ook gebruikt), ook budget voor R&D. Worden/zijn ook bij
diverse initiatieven gebruikt.

Informatievoorziening

Gemiddeld

Regelgeving

Europese regelgeving rondom bijmenging is cruciaal voor
de industrie, mede omdat men (nog) niet kan de
prijsconcurrentie met fossiele brandstoffen aan kan gaan.

Vergunningen

Vooral bouwvergunningen

Interne concurrentie op de markt
De onderlinge concurrentie tussen biobrandstofproducenten is groot. Niet alleen is er
zowel op Nederlands als Europees niveau sprake van (forse) overcapaciteit in de
productie, ook de aanvoer van biobrandstoffen van buiten de EU (VS, Brazilië) kan tegen
concurrerende prijzen gezien de grote overslag van biobrandstoffen in de Rotterdamse
haven. De komende jaren komt er in Nederland (BioPetrol, Vesta, Greenmills, N2
Energy) nog veel productiecapaciteit bij, terwijl ook elders in Europa en de wereld (naar
verwachting) de productiecapaciteit verder wordt uitgebreid.
De Nederlandse industrie voor biobrandstofproducenten lijkt vooralsnog niet te kunnen
produceren tegen concurrerende prijzen(hoewel dat per type biobrandstof zal verschillen),
wat geïllustreerd wordt door het recente faillissement van Biovalue en Rosendaal Energy.
Voor de andere onderdelen van de waardeketen kan het volgende worden opgemerkt:
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Ontwikkeling van productielocatie biobrandstof (inclusief de leveranciers van
biodieselinstallaties); de interne concurrentie lijkt ook in dit deel van de waardeketen
hoog te zijn. De ontwikkelaars en leveranciers van biodieselinstallaties komen vooral
uit het buitenland (BE, DE, UK, AT) en Nederland speelt hier een beperkte rol van
betekenis. Projectontwikkeling, consultancy, constructie en plaatsing wordt ook door
diverse binnen- en buitenlandse bedrijven gedaan;
Productie, handel en aanlevering biomassa; de productie van biomassa (gewas, maar
ook restafval) vindt plaats door duizenden bedrijven (boeren, etc.) die veelal te maken
hebben met een wereldmarkt (en wereldprijzen). De handel in en aanlevering van
biomassa als ‘commodity’ is vooral in handen van een aantal (buitenlandse)
multinationals. De interne concurrentie hier is dus zeer groot;
Opslag en overslag; Hier heeft de haven van Rotterdam (en in wat mindere mate
Amsterdam) een leidende rol in Europa. Niet alleen is Rotterdam de grootste
Europese haven, ook de aanvoer van ruwe olie, de raffinage van aardolieproducten en
de doorvoer naar Duitsland en Frankrijk gaat vooral via Rotterdam. De onderlinge
concurrentie tussen de (Europese) havens is zeer groot, maar Rotterdam heeft hierin
een zeer sterke positie.

Substituten en complementaire goederen
Het belangrijkste substituut voor biobrandstof is natuurlijk gangbare fossiele brandstof,
welke in Nederland en Europa zeer sterk gepositioneerd is. Zonder de stimulans van de
Europese regelgeving die vereist dat een deel van de brandstofconsumptie biobrandstof
is, zou een groot deel van de gebruikte biobrandstof waarschijnlijk vervangen worden
door fossiele brandstof. Dit mede ook omdat biobrandstoffen kostentechnisch nog niet
kunnen concurreren met de fossiele brandstoffen.
Binnen de biobrandstoffen bestaan verschillende alternatieven voor elkaar als het gaat om
welke grondstoffen gebruikt kunnen worden. Naast lijnzaadolie en suikerriet bestaan
bijvoorbeeld graan, tarwe, maïs, soja en palmolie als (1e generatie) substituten. Ook bij de
2e generatie biobrandstoffen bestaan er diverse substituten als het gaat om de gebruikte
grondstof (frituurvet of dierlijke vetten naast lignocellulose materiaal zoals stro en de
resten van aardappelen en suikerbieten). Het wisselen tussen de verschillende
grondstoffen is (beperkt) mogelijk, maar fundamentele wijzigingen in het productieproces
zullen aanzienlijke kosten met zich meebrengen.
Dreiging nieuwe toetreders
De dreiging van nieuwe toetreders rondom de productie van biobrandstof is hoog. Alleen
in Nederland zijn er al diverse partijen (Koninklijke Nedalco en Harvest Biofuels (beide
bio-ethanol), Biofueling, B2G, Wheb Biofuels) die (in het verleden) hebben
aangekondigd plannen voor productie te hebben maar deze (nog) niet hebben uitgevoerd
door te starten met de bouw van productiecapaciteit. Ook buiten Nederland is deze
dreiging hoog. Echter, er bestaan zeker toetredingsdrempels. De investeringen voor het
realiseren van een productiefabriek zijn tamelijk hoog en de realisatieperiode 3-4 jaar
(bouwvergunningen, planning, bouwtijd).
Eén en ander wordt vooral voortgedreven door de (toekomstige) Europese wetgeving. De
EU lijkt vooralsnog te blijven inzetten op een geleidelijke verhoging van het (verplichte)
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aandeel biobrandstof in de totale brandstofconsumptie. Hierdoor ontstaat er (veel)
toekomstig marktpotentieel waar (nieuwe) marktpartijen op willen inspelen.
Tevens bestaat er de dreiging van toetreding door middel van technologische innovatie. In
heel Europa (en daarbuiten) wordt veel onderzoek gedaan naar biobrandstoffen, waarbij
de kans bestaat dat een bedrijf een fundamentele innovatie in het productieproces op de
markt gaat zetten. Ook Nederlandse R&D-bedrijven en instellingen horen daarbij (DSM,
Shell, Universiteit Wageningen of Delft).
Voor de andere onderdelen van de waardeketen geldt hierbij vooral dat op het gebied van
(technologische) ontwikkeling van biodieselinstallaties door het vele onderzoek een
sterke dreiging voor nieuwe toetreding bestaat. Voor de ontwikkeling van
productielocatie biobrandstof (projectontwikkeling, consultancy, constructie, plaatsing)
bestaat ook een grote dreiging op toetreding omdat de toetredingsbarrières niet hoog zijn
(vrij standaard technologie, veelvuldig toegepast). Ook voor de productie van biomassa
zijn de toetredingsbarrières laag (boeren kunnen relatief eenvoudig hun teelt wijzigen of
hun gewassen aan andere afnemers verkopen). Voor de handel in en aanlevering van
biomassa liggen de toetredingsdrempels veel hoger, mede omdat het hier veelal gaat om
een wereldmarkt en forse schaalvoordelen. Echter, lokaal of regionaal kunnen die
drempels best lager zijn.
Macht van leveranciers
De macht van leveranciers ten opzichte van de biobrandstofproducenten lijkt niet zo heel
groot te zijn. De benodigde commodities voor de biobrandstofproductie worden veelal op
de wereldmarkt gekocht, terwijl ook de technologie voor biobrandstofinstallaties relatief
wijdverspreid is (relatief eenvoudige technologie). Als het gaat om specifieke
biobrandstoffen waarbij één bepaalde grondstof of technologie noodzakelijk is, kan dit
natuurlijk anders liggen (patentrecht op de technologie, aanwezigheid van marktmacht
voor bepaalde grondstoffen).
Macht van afnemers
De afnemers van de biobrandstoffen zijn, mede vanwege het Europese beleid rondom
biobrandstoffen, vooral de grote oliemaatschappijen (majors) zoals Shell, BP, Esso en
Total. Zij zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de doorzet van benzine en
diesel in Nederland (en Europa). Op hen rust immers de verplichting vanuit de overheid
om een bepaald aandeel biobrandstof in de totale brandstofconsumptie te realiseren.
Gegeven de sterke marktpositie van de grote majors (marktaandeel, oligopolie
marktstructuur, omzet), kan er wel van worden uitgegaan dat er afnemersmacht bestaat.
Welke effecten deze afnemersmacht heeft op de positie van de biobrandstofproducenten
is onduidelijk.
Overheidsbeleid
Zoals eerder aangegeven is met name het Europese beleid rondom de biobrandstoffen van
cruciale betekenis (geweest) voor de ontwikkeling van de Nederlandse en Europese markt
voor biobrandstoffen. Dit beleid heeft een krachtige stimulans (gegeven) op de
investeringen in de productiecapaciteit.
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In Nederland spelen diverse subsidie- en investeringsinstrumenten een belangrijke rol,
zowel op landelijk, regionaal als plaatselijk niveau. Het is onduidelijk hoeveel subsidie er
de afgelopen jaren is uitgekeerd. Voorbeelden hiervan zijn in ieder geval :

Het GAVE-programma (Gasvormige en Vloeibare klimaatneutrale Energiedragers);
waaronder meer de volgende subsidieregelingen onder vallen: Innovatieve
Biobrandstoffen voor Transport, EOS Unieke Kansen Regeling, EOS Demo, EOS ES
en CO2-reductie verkeer & vervoer; Sunoil, N2 Energy, Rosendaal Energy, CleanerG
en Nedalco hebben hier bijvoorbeeld gebruik van gemaakt;184

De Energie Investeringsaftrek (EIA), waarvan bijvoorbeeld N2 Energy gebruik heeft
gemaakt;

Overig, zoals de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en
provinciale investeringen (Provincie Overijssel in het geval van N2 Energy).

6.4.2

Potentie van de Nederlandse industrie
Zoals eerder uiteengezet is, is de verwachting is dat de werkgelegenheid en omzet tot
2020 (in lijn met de Europese bijmengverplichting) met een factor 2,5 kan groeien tot
circa 800 werknemers en € 750 – 900 miljoen omzet (vooral productiegerelateerd). De
potentie voor de Nederlandse industrie zit vooral rondom de op- en overslag van
biobrandstof, de logistiek en de benodigde grondstoffen. Daarnaast zijn de
brandstofclusters rond Amsterdam en Rotterdam aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor
grote buitenlandse producenten. Middels R&D kan Nederland ook bijdragen aan verdere
kennisontwikkeling.

6.4.3

Benchmarking van de keten biobrandstoffen
Voor de horizontale analyse is het zinvol de ketens niet alleen onderling te vergelijken
maar ook in internationaal perspectief te plaatsen. Deze kwalitatieve en kwantitatieve
indicatoren dienen ook als basis voor een nadere studie van het CBS.

Tabel 6.8

Matrix biobrandstoffen.
Type indicator

Indicator

Waarde (beste

Benchmark (ten

Benchmark (ten

schatting ECORYS)

opzichte van

opzicht van

andere

internationaal)

waardeketens)
Economisch

Aantal fte direct

360

Gemiddeld

Omzet

€ 300 miljoen

Gemiddeld

Laag (<0,3%
EU14)
Laag (<0,3%
EU14)

Productie

323.000 ton

Gemiddeld
(3,2% EU, 2,2%
wereld)

184

Bijdrage BNP

~0,05%

Aanwezigheid clusters

Ja, Rotterdam en

Hoog

Informatie op websites en Profundo, ‘subsidies voor biobrandstoffen in Nederland’, een onderzoek voor Milieudefensie,
oktober 2008.
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Type indicator

Indicator

Waarde (beste

Benchmark (ten

Benchmark (ten

schatting ECORYS)

opzichte van

opzicht van

andere

internationaal)

waardeketens)
Amsterdam (haven)
; Groningen (Energy
Valley),
Groeipotentieel 2020

Factor 2,0 (in fte)

Porter sterktes/zwaktes
Investering

R&D subsidies

Gemiddeld

Gemiddeld

Gemiddeld
1-3 M€ per jaar

Laag

(BSRI/EOS)
Innovatie

R&D uitgaven bedrijven

Onbekend

Aantal patenten

6 plaats biodiesel

e

Hoog

Hoog

en ethanol (3,2%),
e

3 plaats andere
biobrandstoffen
Milieu & energie

185

Vermeden primaire energie

15 PJ (2008)

Hoog

Gemiddeld

Bijdrage 14% doelstelling

1,7% absoluut

Hoog

Gemiddeld

2020

6.5

Conclusies voor het profiel biobrandstof
De sector biobrandstof kan als volgt worden samengevat:

Nederland is internationaal gezien een kleine speler op het wereldtoneel. In 2009
produceerde Nederland circa 323.00 ton biodiesel, circa 3,2% van de EU-productie
en 2,2% van de wereldproductie. Nederland heeft daarmee in de EU een 7e plaats en
valt buiten de mondiale top-15. Marktleiders qua productie zijn Duitsland, Frankrijk
(beide biodiesel) en Brazilië en de VS (beide ethanol);

Sinds 2005 is de productiecapaciteit in Nederland sterk gegroeid, tot circa 660.000
ton. Momenteel wordt er gebouwd aan diverse fabrieken, wat de capaciteit binnen
enkele jaren met 700.000 ton biodiesel en 100.000 ton bio-ethanol zal verhogen.
Echter, ook elders in Europa en de wereld wordt volop geïnvesteerd in
productiecapaciteit;

Het ‘brandstofcluster’ rond de haven van Rotterdam en (in mindere mate Amsterdam)
lijken met de nabije realisatie van diverse biobrandstoffabrieken (Abengoa,
BioPetrol, Vesta Biofuels en Greenmills) en hun traditioneel sterke op- en
overslagpositie (olie, commodities, biobrandstof) hun internationale positie te
versterken. Echter, voor de biobrandstoffen is deze positie is nog lang niet zo sterk als
die voor gewone fossiele brandstoffen. Ook voor de middellange termijn zijn er
diverse plannen voor realisatie van additionele productiecapaciteit in Rotterdam
(Wheb, B2G) en Amsterdam (Harvest Biofuels);

Mede door de ‘bijmengverplichting’ vanuit de EU is het marktpotentieel goed te
noemen. Dient nu 4% van het totale brandstofverbruik uit biobrandstoffen te bestaan,
in 2020 is dat 10%;
185
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NL Octrooicentrum, ‘innovatietrends in biobrandstoffen’, < http://www.octrooicentrum.nl/index.php/NB-20-juni2010/innovatietrends-in-biobrandstoffen.html >.
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Nederland scoort redelijk op het gebied van R&D, met een 6e plaats in het aantal
jaarlijkse octrooien op het gebied van biodiesel en bio-ethanol. Ontwikkeling,
productie en levering van biobrandstofinstallaties vindt vrijwel geheel door
buitenlandse bedrijven plaats (o.a. België, Duitsland);
Wat betreft werkgelegenheid (400 personen) en omzet (€ 310 miljoen) is de bijdrage
van de biobrandstofketen gemiddeld; De verwachting is dat de werkgelegenheid en
omzet (in lijn met de Europese bijmengverplichting) met factor 2,5 kan groeien tot
2020;
De bijdrage van de biobrandstoffen in de 2020 doelstellingen is nu circa 15 PJ. Naar
verwachting zal dit in lijn met de Europese bijmengverplichting met factor 2,5 stijgen
tot circa 35 PJ.
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7 Industrieprofiel bioraffinage

7.1

Introductie
Het belang van de ‘bio-based economy’ voor Nederland is bijzonder groot. Sectoren als
de raffinage van vetten & oliën, de papierindustrie en de agrosector zetten jaarlijks enkele
miljarden euro’s om. Afhankelijk van een groot aantal (zowel endogene als exogene)
factoren, wordt een sterke groei van de sector verwacht richting 2020 en daarna.186
In deze studie wordt met bioraffinage bedoeld alleen die biomassa die wordt gebruikt als
groene grondstof en fossiele grondstoffen vervangt. Het betreft hoogwaardige
toepassingen en producten voor biomassa als chemicaliën, plastics, textiel,
farmaceutische producten, schaarse nutriënten, etc. De IEA hanteert als (bredere) definitie
dat bioraffinage de duurzame verwerking is van biomassa tot een spectrum van
verkoopbare producten. Wij beperken ons echter tot non-food, non-fuel en non-energy
eindproducten of halffabricaten. Andere toepassingen vallen binnen de profielen biogas,
biomassa & afval en/of biobrandstoffen.187

7.1.1

Beschrijving van de waardeketen
De elementen uit de keten (van grondstofproductie tot halffabricaat) zijn als volgt
weergegeven:

Figuur 7.1

Waardeketen voor bioraffinage.

Projectontwikkeling & financiering
Consultancy
R&DD
Productie en
collectie van
biomassa en
reststromen

Transport en op- en
overslag

Product
afscheiding

Product
opwaardering

Bouw van raffinagefaciliteiten

186
187

‘Bio-based economy’ in Nederland. Platform Groene Grondstoffen (2009).
Bioethanol en biomethanol worden doorgaans geproduceerd voor de transportsector, maar worden soms ook gebruikt als
grondstof in de chemie en/of industrie. Hier wordt in de cijfers rekening mee gehouden.
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Eén van de grootste onderzoeksprogramma’s is CatchBio, waarin katalytische processen
worden ontwikkeld voor het omzetten van biomassa in goedkope en duurzame
biobrandstoffen, chemicaliën en farmaceutica. 188 Het programma loopt van 2007 tot
2015 met een budget van ~29 M€. Het programma wordt getrokken door het Nederlands
Instituut voor Onderzoek naar Katalyse (NIOK) en het ECN met tweeëntwintig partners
uit onderzoek en industrie (o.a. Shell, DSM, Dow, Sabic, Albemarle, Avantium, BASF,
Organon, BIOeCON, Sasol, VibSpec en Hybrid Catalysis).
Twee andere grote programma’s zijn BE-BASIC189 (‘biobased’ chemicaliën en
materialen met een budget van 50 M€ en 150 onderzoekers gecoördineerd door de TU
Delft) en ‘Biobased Performance Materials’ (20 M€; trekker WUR) dat onderzoek doet
naar bio-kunststoffen.
Het demonstratieproject BioBase Europe is een grensoverschrijdende samenwerking
tussen Biopark Terneuzen in Zeeland en Ghent Bio-energy Valley in Oost-Vlaanderen.
De eerste processen en proeven in de proeffabriek zullen al medio 2010 starten. De
proeffabriek van ca. 22 M€ is een polyvalente fabriek waar bedrijven en
kennisinstellingen hun bio-gebaseerde producten en processen kunnen testen en
optimaliseren op semi-industriële schaal. De fabriek is een 'one-stop-shop' die de gehele
waardeketen kan omvatten in één fabriek van de groene grondstoffen tot het eindproduct.
Wageningen UR gaat starten met de bouw (2,25 M€) van AlgaePARC, een faciliteit op
pilotschaal voor onderzoek naar duurzame en economisch rendabele micro-algenteelt
systemen. De biomassa uit algenteelt is de basis voor biobrandstoffen en is een bron van
eiwitten voor voedsel en chemicaliën; AlgaePARC zal eind 2010 in gebruik worden
genomen.
Onder andere het ‘LignoValue’ project 190 van de WUR, de RUG en het ECN heeft als
doel het tot waarde maken van de lignine component via de productie van fenolen,
hoogwaardige producten en brandstoffen.
Ten slotte wil Avantium op het Chemelot-terrein in Geleen een proeffabriek neerzetten
om de katalytische omzetting van biomassa in furanen op grotere schaal uit te testen. De
investering bedraagt 15 miljoen euro, waarvan één miljoen subsidie van het (inmiddels
voormalige) Ministerie van Landbouw.
Productie
Sectoren als de groene genetica en de papierindustrie zetten jaarlijks miljarden om.
Biopolymeren worden onder andere vervaardigd door Paragon, Rhodenburg, en
PaperFoam. Hycail en Purac maken melkzuren. In de zetmeelindustrie zijn er o.a. Avebe,
Cargill en Amylum/Tate & Lyle. NPSP Composieten maakt op basis van natuurvezels
zoals vlas en hennep duurzame, vezelversterkte kunststoffen voor toepassingen in bouw,
design, mobiliteit en industrie. Naar schatting zijn er in totaal enkele tientallen (met
name) kleine bedrijven actief; zie ook de bijlage voor een overzicht.
188
189
190
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http://www.catchbio.com/
http://www.be-basic.org/
http://www.biobased.nl/lignovalue
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7.2

Positie Nederlandse industrie
De respons uit Nederland van de BIOPOL enquête onder 19 Europese landen, 2200
bedrijven en ruim 100.000 medewerkers omvatte ca. 15% van de steekproef, op de
tweede plaats vlak achter Duitsland. Dit geeft aan dat Nederland waarschijnlijk een top
tien speler is, in ieder geval in de EU. Nederland heeft zeer veel bedrijven (zowel
multinationals als starters) die hierin actief zijn waaronder bijvoorbeeld Shell, DSM,
Sabic, Albemarle, Avantium, BASF, Organon, BIOeCON, Sasol, VibSpec, Hybrid
Catalysis, Avebe, Cosun, Orgaworld en Photanol (zie de bijlage voor een overzicht).
Door de economische recessie en de daling van de aardolieprijs hebben zich in de periode
2009/2010 heftige schommelingen voorgedaan in de industrie. CSM dochter Purac, één
van de grootste spelers in het veld, heeft de productie van melkzuren verplaatst naar
Thailand. Tech-wood uit Rijssen is failliet verklaard.191 De status van de commerciële
bioraffinage productie bij DSM (o.a. EcoPaXX, Palapreg Eco), Rhodenburg (Solanyl),
Avebe (o.a. Solanic, Paragon) en Synbra (isolatiematerialen) is onzeker. Eind 2010 lijkt
de productie her en der toch weer wat aan te trekken.

7.2.1
Tabel 7.1

Kernindicatoren bioraffinage
Kwantitatieve indicatoren voor bioraffinage.
Indicator

Internationaal

Omzet sector

- 20 - 130 M€ R&D per jaar (ECORYS)

Bijdrage BNP

~0,08%

Aantal bedrijven

Ca. 40 kernspelers en ten minste 140 in totaal (ECORYS)

Aantal MKB

~55%

Productie

CRODA, Synbra en Purac zijn grote spelers; overig

> 10.000 M€ (2006)

192

- 250 - 750 M€ industrie (ECORYS)
> 275 in de EU

voornamelijk niche markten en demonstratieprojecten.
Productiecapaciteit

< 500 kton per jaar (ECORYS)

Export

n.b.

Import

n.b.

Werkgelegenheid

Ca. 800-1200 fte, waarvan ten minste 250 in R&D

> 10.000 in de EU

(ECORYS)
Bijdrage

Geen directe bijdrage aan de energievoorziening of

duurzaamheid

energiebesparing, wel vermijdt het indirect de inzet van

Nieuwe bedrijven

Avantium YXY in 2009/2010

fossiele bronnen als grondstof
Groei tot 2020

Hoog

Investeringen

n.b.

Aantal patenten

n.b.

Mondiale

- Vijfde positie mondiaal (bovengemiddeld)

patentenpositie

- 4,2% van de patenten wereldwijd (gemiddeld)
- zeer hoog percentage (18%) in de EU voor groene

191
192

nieuwsbrief.damste.nl/faillissementen/Techwood.pdf
Mapping of EU industry and biorefineries (BIOPOL, 2008).
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Indicator

Internationaal
biotechnologie

Hoogte subsidies

- 10 tot 20 M€ subsidie per jaar voor R&D en
demonstratieprojecten samen
- Geen exploitatiesubsidies
- Beperkte overheidssteun voor bio-kunststoffen via een
korting op de verpakkingenbelasting

Kostprijs

n.b.; mogelijk 2-3 keer duurder dan aardolie

Aantal vergunningen

n.b.

193

Een aantal indicatoren wordt verder uitgewerkt:
Werkgelegenheid en omzet
Voor zover wij weten zijn er geen ‘bottom-up’ studies naar de precieze omvang van de
sector. Wel kunnen we op basis van de bestaande informatie concluderen dat een relatief
groot deel van de activiteiten in de R&DD hoek plaatsvindt en dat het potentieel voor de
nabije toekomst in termen van werkgelegenheid en omzet zeer groot is.
Als uitgangspunt voor schattingen gebruiken we de studie uit 2008 van BIOPOL onder
19 Europese landen waaronder ook Nederland, 2.200 bedrijven en ruim 100.000
medewerkers.194 De Nederlandse respons omvatte ca. 15% van de steekproef, op de
tweede plaats vlak achter Duitsland. Dit geeft aan dat Nederland waarschijnlijk een top
tien speler is. De uitkomsten worden vergeleken met andere studies om zo tot een
betrouwbaar beeld te komen.
Voor een groot aantal van deze bedrijven geldt dat ze maar deels in de bioraffinage actief
zijn, naar schatting volgens de enquête 25% (10 miljard van de 40 miljard euro omzet).
Bovendien is bioraffinage breder gedefinieerd; ongeveer de helft valt dan in deze studie
onder andere profielen. 195 Het R&D deel wordt voorts in de studie geschat op ca. 5%.

Een schatting voor het aantal bedrijven is dan 2200 x 15% x 50% x 25% is 41
bedrijven die zich volledig, of 165 bedrijven die zich deels met bioraffinage bezig
houden;

De jaarlijkse omzet is dan € 40 miljard x 15% x 50% x 25% is 750 M€ waarvan ~38
M€ voor R&D inspanningen;

Het aantal arbeidsplaatsen in Nederland is dan 80% van 100.000 x 15% x 50% x 25%
resulteert in 1500 waarvan 75 R&D.
Deze cijfers kunnen worden afgezet tegen andere literatuurwaarden:

Volgens Agentschap NL is de recente tender bioraffinage met 30 M€ overtekend (dus
in totaal 40 M€ subsidie en 80 M€ omzet over een periode van bijvoorbeeld vier
jaar); dit geeft een tweede indicatie voor de grootte van de branche. Een andere
indicatie is de omvang van de R&D programma’s, ca. 130 M€ per jaar. 196 Dit omvat

193
194
195

196
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Is er een vruchtbare toekomst voor groene grondstoffen in Nederland? (CE, 2006).
Mapping of EU industry and biorefineries (BIOPOL, 2008).
Wij nemen mee als subsectoren future biorefinery, forest based lignocellulosic biorefinery, green biorefinery and multiple
concepts – samen ongeveer 50%.
http://www.twanetwerk.nl/
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echter ook weer biotechnologie, katalyse, onderzoek naar teelt, etc.; dus mogelijk ~65
M€ voor bioraffinage.
Samenvattend zullen de jaarlijkse onderzoeksinspanningen (overheid en bedrijfsleven
samen) tussen de 20 en 80 M€ liggen, met als beste schatting ~40 M€.
De verhouding tussen de R&D uitgaven en de omzet ligt voor de Life Sciences in
Nederland op ongeveer 15%; dit suggereert weer ~40 M€ / 15% is ~260 M€ (220 M€
exclusief R&D) voor de industrie. De jaarlijkse omzet ligt dus ergens tussen de 250 en
750 M€ met ~500 M€ als beste schatting.
Als een kostenplaats bruto gemiddeld 300 k€ oplevert197, komt dit overeen met 1700
arbeidsplaatsen; op zijn beurt komt dit weer goed overeen met de 1500 uit de BIOPOL
enquête.
ECORYS heeft een ‘bottom-up’ studie gedaan naar de werkgelegenheid en de omzet van
de sector (zie de bijlage). Schattingen worden bemoeilijkt omdat in bioraffinage ook een
groot aantal multinationals (maar slechts voor een klein deel) actief is.
Kostprijs van bioraffinage en time-to-market
Investeringen in raffinagecapaciteit zijn kapitaalintensief. Op dit moment kan
commerciële productie meestal niet uit. In de EOS-regeling bioraffinage zijn 12 projecten
gehonoreerd. Naar verwachting zullen deze en andere demonstratieprojecten zich eerst
bewezen moeten hebben voor verdere opschaling (na 2030) mogelijk is.

7.2.2

Internationaal kader
Ook internationaal gezien is bioraffinage een nieuw veld: de IEA heeft recent een nieuwe
taak opgericht: ‘Bioenergy Task 42 on Biorefineries’, die wordt gecoördineerd door de
Wageningen UR. Nederland heeft hier dus een belangrijke rol. Bovendien huisvest
Nederland een aantal grote bedrijven (DSM, Sabic, AKZO, ADM, Cargill, Purac, BASF,
Avebe, Cosun, etc.) voor wie bioraffinage interessant kan zijn.
Door LNV wordt de omvang van de markt in de EU op termijn geschat op € 80 miljard.
De omzet van de ‘biobased economy’ in 19 Europese landen, waaronder Nederland,
bedroeg ruim € 10 miljard in 2006. Het raffinage deel schatten wij op ±500 M€.
In Duitsland stelt de ‘Verpackungsverordnung’ bioverpakkingen vrij van de verplichting
om deze verpakkingen terug te nemen en grotendeels te hergebruiken; hierdoor heeft deze
markt beduidend aan potentie gewonnen

197

Economische kengetallen duurzame energie (BerendsBallast Consultancy, 2009).
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7.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In deze paragraaf voeren we een Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
(SWOT) analyse uit en beschrijven we de belangen van de diverse partijen. Het
perspectief is het industrieprofiel.

7.3.1
Tabel 7.2

SWOT-analyse
SWOT analyse bioraffinage

Sterktes
 Bioraffinage leidt tot intrinsiek hogere
economische waarde voor de organische
grondstoffen, en heeft dus een sterk

Interne dimensie

economisch belang

 Een groot deel van de biomassa zal altijd moeten
worden geïmporteerd (strijdig met
zelfvoorzieningsprincipe)
 Raffinagefaciliteiten zijn kapitaalintensief en op

 Toepassing van bioraffinage leidt er ook toe

kleine schaal kan het economisch vaak niet uit

dat een groter deel van de biomassa kan

 De waardeketen is vaak complex en bestaat uit

worden benut
 Eveneens is de kennispositie goed (ECN,
WUR, TU Delft, TNO, RUG, UU katalyse etc.)
 Sector kan sterk groeien met relatief

meerdere stappen; voor sommige tussenstappen
ontbreekt nog de technologie
 Het productieproces kan ook een aantal stappen
omvatten die slecht zijn voor het milieu (gebruik

hoogwaardige arbeidsplaatsen in de industrie

chemicaliën; schadelijke gassen; energieverbruik

en het toegepast onderzoek

voor drogen, scheiden, verkleinen, verpakken,

 Markt is nog niet verdeeld, wat kansen biedt
voor innovatieve spelers (al kan de huidige
biochemische industrie snel een dominante
positie innemen)
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Zwaktes

additioneel transport, etc.). LCA is niet altijd even
positief.
 Afnemers zijn nog niet altijd even goed bekend
met de te leveren producten
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Kansen








Nederland heeft een aantal sterke verwante

brandstofproductie, composteren of zelfs storten

biotechnologie

zijn vaak gemakkelijker en energieproductie

Nederland heeft eveneens een sterke

wordt gesubsidieerd (ontbreken van een

agrarische sector (grondstoffen) en

gelijkwaardig speelveld)

voedselproducerende sector

 Agrosector in NL krimpt al jaren gestaag

Nederland heeft bovendien een positie in de

 In tegenstelling tot alternatieve routes, zijn er

logistiek en de op- en overslag (via de havens)

geen (internationale) directe verplichtingen voor

van de biomassa

het gebruik van bioraffinage (wel indirect in

Een groot aantal fossiele grondstoffen

Externe dimensie

hergebruik wordt dan noodzakelijk



 Alternatieve toepassingen als energieconversie,

sectoren als de chemie, de farmacie en de

(metalen, mineralen en oliën) wordt zeldzaam:


Bedreigingen

Zeer groot potentieel in petajoule te vervangen

Duitsland)
 Toepassing wordt sterk bepaald door de olieprijs;
deze kan in de toekomst ook dalen
 Budgetten voor onderzoek en ontwikkeling in NL

fossiele grondstoffen (30% in 2030)

zijn klein ten opzichte van het buitenland en

Bioraffinage heeft in politiek opzicht een plaats

(vaak) versnipperd

in het ‘cradle-to-cradle’ denken en draagt
indirect bij aan verschillende typen van
klimaat- en energiedoelstellingen

 ‘Food vs Fuel’ discussie speelt ook voor
bioraffinage; net als de maatschappelijke
discussie rond genetische manipulatie
 Bestaande krachten (fossiele sector;
petrochemie) zijn sterk en kunnen een
tegenbeweging vormen (bijvoorbeeld eerst de
huidige investeringen afschrijven)
 Gezien de belangen kan de markt op een
gegeven moment via M&A en globalisering
omslaan naar een monopolie of oligopolie (zoals
bij de farmacie)

Bron: ECORYS

7.3.2

Belangenkaart
Een aantal sectoren heeft een belang bij de ontwikkeling van bioraffinage:

De Agrarische industrie omdat de waarde van individuele biomassa componenten
wordt verhoogd en omdat meer biomassa (in absolute zin) kan worden benut. Dit
geldt ook voor bijvoorbeeld de papierindustrie;

De Nederlandse overheid omdat bioraffinage bijdraagt aan verschillende
duurzaamheiddoelstellingen in het algemeen (klimaatbeleid, CO2 emissiereductie,
duurzame energie productie, etc.), en de economie en werkgelegenheid in het
bijzonder. Bioraffinage is ook één van de weinige profielen (in het kader van deze
studie), die veel hoogwaardige werkgelegenheid met zich meebrengt;

De Academische sector vanwege continuïteit van het onderzoek;

Echter, de Fossiele sector heeft niet altijd een belang bij de vervanging van
petrochemische producten en het ‘cradle-to-cradle’ denken.
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Rol overheid versus sector
Er zijn vanuit de overheid geen doelstellingen geformuleerd. Wel is er een streven naar
een ‘bio-based economy’, dat onderdeel is van de Innovatieagenda Energie. De sector zal
het dus zelf moeten oppakken. Enkele voorbeelden waaruit blijkt dat dit ook gebeurt zijn:

Ontwikkeling van EcoPaXX van DSM;

Raffinage van suikerbieten door Cosun;

Bioraffinage van gras door Avebe en de NOM (nu Grassa!);

Productie van NPK korrels als kunstmestvervanger door Orgaworld;

Eiwit uit gras door Hoogland Gras- en Groenvoeders en Courage;

Ontwikkelen van o.a. polymeren uit eetbare oliën door CRODA.;

Productie van melkzuur uit blauwalgen door Photanol BV.

7.3.3

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
Zoals vermeld is de kostprijs in verhouding tot fossiele equivalenten veruit het grootste
knelpunt. Het speelveld beweegt zich door middel van subsidies en verplichtingen in de
richting van het gebruik van biomassa voor energie en brandstoffenproductie. Hiernaast is
nog niet alle technologie ontwikkeld, en ontbreekt er een duidelijke en lange termijn
beleidskader. De doelstelling voor 2030 doelstelling vanuit het Platform groene
grondstoffen - 30% vervanging fossiele grondstoffen - is vooralsnog te vrijblijvend.

7.4

Porter-analyse van de keten en kansen
Het Porter model zegt iets over de intensiteit van concurrentie en gaat na of er voor een
industrie factoren bestaan die hen belangrijke concurrentie voor- of nadelen opleveren ten
opzichte van bijvoorbeeld het buitenland. We gebruiken voor onze analyse het
vijfkrachten model van Porter, aangevuld met de beleidsdimensie.

7.4.1

Samenvatting Porter-analyse
Vanwege de sterke positie van de landbouw, de havens en de petrochemische sectoren in
Nederland, valt echter te verwachten dat bioraffinage op termijn vrij gemakkelijk in de
huidige industrie kan worden ingebed.
Het overheidsbeleid kent geen doelstellingen en wordt gefaciliteerd via het Platform
Groene Grondstoffen. Er is een beperkte overheidssteun voor bio-kunststoffen via een
korting op de verpakkingenbelasting.

120
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Tabel 7.3

Samenvatting Porter-analyse.
Porter

Krachten

Waarden

Aanbodzijde

Aanwezigheid grondstoffen

Voldoende tot goed aanbod in Nederland door
beschikbaarheid reststromen en veel import (doelstelling
Platform groene grondstoffen is 30% vervanging fossiele
grondstoffen in 2030)

Aanwezigheid toeleveranciers

Waarschijnlijk goed door aanwezigheid aanpalende
sectoren; clustervorming in bv. Noord-Nederland

Kennisstructuur

Goed tot zeer goed (zowel onderzoek bij de bedrijven als

Vraag thuismarkt

Vraag vanuit de industrie wordt sterk bepaald door de

Universiteiten en kennisinstellingen)
Vraagzijde

olieprijs. Er gelden in NL geen verplichtingen voor de
inzet van biomassa als groene grondstof.
Exportmogelijkheden

Goed

Toetreding

Nieuwe bedrijven

Goed

Substitutie

Nieuwe producten

Veel alternatieven o.a. de inzet van de biomassa voor
energie en/of biobrandstoffen

Structuur

Mix van enkele multinationals en kleinere bedrijven
(starters). Markt is nog niet verdeeld.

Beleid

SDE subsidie

Niet van toepassing. Geen exploitatiesubsidie.

Informatievoorziening

Gemiddeld

Regelgeving

Gemiddeld

Vergunningen

Gemiddeld

Bron: ECORYS

7.4.2

Potentie van de Nederlandse industrie
Vanwege de sterke positie van de havens en bijbehorende logistiek, de agrosector, de
farmacie, de medische sector, de biotechnologie en de verschillende chemische sectoren
in Nederland, valt te verwachten dat bioraffinage voor Nederland een groot energetisch
en economisch potentieel heeft. Studies hebben aangetoond dat er een positief effect is op
de Nederlandse handelsbalans in 2030. 198
De fossiele sector is nochtans ook sterk ontwikkeld en heeft niet altijd een direct belang
bij vervanging van petrochemische producten.

7.4.3

Benchmarking van de keten bioraffinage
Voor de horizontale analyse is het zinvol de ketens niet alleen onderling te vergelijken
maar ook in internationaal perspectief te plaatsen. Deze kwalitatieve en kwantitatieve
indicatoren dienen ook als basis voor een nadere studie van het CBS.
Een samenvattende matrix voor bioraffinage kan er dan als volgt uit komen te zien:

198

Biobased economy in Nederland (Platform groene grondstoffen).
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Tabel 7.4

Matrix bioraffinage keten.
Type indicator

Indicator

Waarde (beste

Benchmark (ten

Benchmark (ten

schatting

opzichte van

opzichte van

ECORYS)

andere

internationaal)

waardeketens)
Economisch

Aantal fte direct

1000

Hoog

Hoog

Omzet

€ 400 miljoen

Gemiddeld /

Hoog

Hoog
Bijdrage BNP

~0,07%

Aanwezigheid clusters

Deels

Groeipotentieel 2020

Factor 4,5 (in fte)

Exportwaarde

n.b.

Porter sterktes/zwaktes

Hoog

Hoog

Gemiddeld /
Hoog

Investering

R&D subsidies

15 M€

Innovatie

R&D uitgaven bedrijven

15 M€

Aantal patenten

Gemiddeld

Laag

Hoog; vijfde

Hoog; 18% voor

plaats
mondiaal

groene
199

met

~4,2% van het

biotechnologie in
de EU

aantal aanvragen
Milieu & energie

Vermeden primaire energie

Niet van
toepassing (alleen
indirect)

Bijdrage 14% doelstelling

Niet van

2020

toepassing voor
bioraffinage in
deze context

Bron: ECORYS

7.5

Conclusies voor het profiel bioraffinage
Op basis van voorlopig onderzoek lijkt bioraffinage één van de meest veelbelovende
sectoren. Door de sterkte in Nederland van de agrosector, de petrochemische sector en de
farmaceutische sector is er een basis voor verdere ontwikkeling van het thema.

199

122

Trendanalyse biotechnologie (Octrooicentrum, 2006).
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7.6

Bijlage: detail overzicht bedrijven, omzet en werkgelegenheid
bioraffinage
In de volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van een deel van de bedrijven
binnen de waardeketen bioraffinage.

Tabel 7.5

Geschatte werkgelegenheid in bioraffinage R&D en commerciële productie.
Ketenelement
R&D (Avantium, TNO, WU R, Applied Polymer

Geschat aantal

Geschat aantal fte

Geschat aantal

fte 2010

2020 - laag

fte 2020 - hoog

250

300

500

Innovations, ECN, etc.)
200

Furanen (Avantium YXY

)

Algen (AF&F, Ingrepro, AquaPhyto, LGem,

10

100

500

40

200

1000

< 350

400

1000

20

40

100

< 300

450

1000

-

100

200

201

etc.)

Oliën & vetten (o.a. Calendula oil, CRODA

202

,

Ursa paint)
Thermoplastisch zetmeel (Rhodenburg
Biopolymers, AVEBE Paragon)

203

Melkzuren en derivaten (Synbra, Photanol, Purac
Biochem

204

)

Bioethanol (o.a. Nedalco, Abengoa, Maatschap
205

Bosma)

Biomethanol (BioMCN

206

)

Eiwitten (AVEBE Solanic, Zea Fuels, etc.)
Agrovezels (NPSP, Paperfoam, GreenGran)
Overig (20%)
Totaal

207

20

50

100

25

50

100

50

100

100

200

350

900

800-1200

2150

5500

Bron: ECORYS

200
201

202
203
204

205

206

207

Fabriek van Avantium op het Chemelot-terrein is in aanbouw. Naar verwachting start de productie in 2011/2012.
Bij de productie van algen is niet altijd sprake van het vermijden van de inzet van fossiele grondstoffen. Gezien de beperkte
omvang van de sector heeft dit een gering effect op de cijfers.
CRODA is een grote speler waar 400-500 mensen werken. Echter, niet alle producten vervangen fossiele grondstoffen.
De productiestatus productie bij Rhodenburg en Avebe is onzeker; vooralsnog is de schatting conservatief.
Purac heeft recent de productie van melkzuren verplaatst naar Thailand. In Nederland worden wel nog derivaten gemaakt.
Ook hier wordt derhalve een conservatieve schatting aangehouden.
Volgens Harmsen et al. : Productie Groene Grondstoffen is er (nog) geen bioethanol productie in NL bestemd voor de
chemie en/of industrie.
Bij BioMCN werken ongeveer 80 mensen, maar veelal in deeltijd. Daarnaast schatten we dat de helft van de productie
bedoeld is als groene grondstof, en de andere helft voor de transportmarkt (of als grondstof voor de transportmarkt).
Tot deze groep behoort ook Tech-wood in Rijssen. Deze is echter recentelijk failliet verklaard.
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Tabel 7.6

Geschatte omzet in de bioraffinage productiesector.
Ketenelement

Geschatte omzet in 2009/2010 in miljoen euro

Furanen (Avantium YXY)

-

Algen (AF&F, Ingrepro, AquaPhyto, LGem, etc.)

208

≤3

Oliën & vetten (o.a. Calendula oil, CRODA, Ursa paint)

< 200

Thermoplastisch zetmeel (Rhodenburg Biopolymers,

≤2

AVEBE Paragon)
Melkzuren en derivaten (Synbra, Photanol, Purac Biochem)

< 250

Bioethanol (o.a. Nedalco, Abengoa, Maatschap Bosma)

-

Biomethanol (BioMCN)
Eiwitten (AVEBE Solanic, Zea Fuels, etc.)

Circa 4
n.b. (waarschijnlijk ≤ 5 M€)

Agrovezels (NPSP, Paperfoam, GreenGran)

≤5

Overig (20%)

80

Totaal

Bron: ECORYS

208
209

124

209

Nog geen productie in 2010.
Te verwaarlozen als toepassing in de chemie en/of industrie.
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8 Industrieprofiel onshore wind

8.1

Introductie
In Nederland worden onshore windturbines door het hele land geïnstalleerd, mits er genoeg
wind is. Men kan turbines in agrarische gebieden, open landschappen, in industriegebieden,
langs wegen en op de dijken van de polders vinden. De tegenwoordige onshore
windturbines die worden geïnstalleerd hebben een gemiddeld genererend vermogen van 3
MW, een rotordiameter van 70 meter en een windmasthoogte van 75 meter. Dergelijke
turbines leveren 6,5 miljoen kWh per jaar, genoeg voor 2000 huishoudens. Er zijn al
prototypes die een vermogen van 7 MW hebben.210
De huidige onshore windturbines produceren elektriciteit vanaf wind kracht 2 op de schaal
van Beaufort. Zodra het langer dan 25 seconden harder waait dan windkracht 10 op de
schaal van Beaufort, schakelt de typische turbine uit om te grote risico’s op schade te
voorkomen. De technische beschikbaarheid van de onshore windturbines is meer dan 98
procent.
Naast de grote, conventionele windturbines worden er nu ook steeds meer kleine
windturbines voor particulieren geïnstalleerd. Deze windturbines worden doorgaans op
daken van huizen of andere gebouwen gemonteerd en voorzien vaak in de eerste plaats de
elektriciteitsbehoefte van de huiseigenaar zelf. Indien er een netaansluiting is kan de
overtollige elektriciteit terugverkocht worden aan het elektriciteitsnet, vergelijkbaar met
zon PV. Deze kleine windturbines hebben een vermogen van tussen 0,1 en 10 kW. Omdat
de huidige markt voor deze miniwindturbines zeer klein is, wordt deze in de verdere
analyse buiten beschouwing gelaten

8.1.1

Beschrijving van de waardeketen
De elementen uit de waardeketen voor onshore windenergie kunnen als volgt worden
weergegeven:

210

www.nwea.nl
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Figuur 8.1

Waardeketen onshore wind

Projectontwikkeling & financiering
Consultancy
R&DD

Grondstofproductie

Turbine productie

Installatie en grond
werkzaamheden

Service en
onderhoud

RD&D
Het eerste element zoals in de meeste waardeketens betreft onderzoek, ontwikkeling en
demonstratie, zo ook voor de waardeketen voor onshore windenergie. Het onderzoek kan
zowel op een fundamenteel niveau plaats vinden – wat vaak wordt uitgevoerd door
onderzoeksinstituten en academische instellingen – als van toegepaste of structurele aard –
waar vaak de verschillende bedrijven die actief zijn verderop in de waardeketen zich mee
bezig houden.
Hoewel de cijfers tussen de verschillende bronnen211 uiteenlopen (dit geldt overigens voor
alle elementen uit de waardeketen), zijn er ongeveer 120 directe arbeidsplaatsen in
Nederland in dit eerste element. Wij zijn tot deze schatting gekomen door cijfers uit een
eerdere studie van ECORYS te nemen, en die wij vervolgens geüpdatet hebben naar de
huidige situatie. Laatste ontwikkelingen die wij hebben meegenomen zijn bijvoorbeeld het
faillissement van Polymarin, de overname van Darwind door XEMC en de overname van
AE Rotor techniek door Suzlon Blade Technology. Dergelijke schattingen hebben wij voor
alle elementen gemaakt.
Projectontwikkeling, Advies & Financiering
De kennis die in het eerste element van de waardeketen is vergaard, vormt de input voor de
verdere projectontwikkeling, het tweede element. Hier zijn voornamelijk de
projectontwikkelaars actief, en de bedrijven die hen daarin ondersteunen in termen van
advies. Dit element bevat ook alle financiële activiteiten rondom de ontwikkeling van het
onshore wind project.
In dit element zijn ongeveer 120 Nederlandse directe arbeidsplaatsen, en daarmee is
projectontwikkeling, advies en financiering redelijk vertegenwoordigt in Nederland. Dit
komt in de eerste plaats door de regelgeving in Nederland die vraagt om
milieueffectrapportages, bouwvergunningen, en dergelijke. Ten tweede zijn deze diensten
tamelijk ruimtelijk gebonden, mede doordat men op de hoogte moet zijn van de
Nederlandse wet- en regelgeving.
211

- ECORYS. Inventarisatie van de werkgelegenheid in de offshore windenergie sector, augustus, 2009.
- Roland Berger; Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland, 2009.
- ECN Socio-Economic indicators of renewable energy in 2008. Update of data of turnover and employment of renewable
energy companies in the Netherlands, December 2009.
- Berends Ballast Consultancy Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland, juni
2010
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Turbine(onderdelen)productie en transport
Als alle vergunningen en financiering rond zijn in het tweede element, kan de productie van
de windturbine van start gaan. In dit element zijn veel actoren betrokken; het element
productie omvat productie van de verschillende turbine onderdelen. De belangrijkste
onderdelen zijn de rotor inclusief de bladen, generator, tandwielkast en de windmast.
De rotor van een typische windturbine bestaat uit drie hightech bladen die ongeveer 35 m
lang zijn. Deze bladen zijn gemaakt van gelamineerde grondstoffen zoals balsa hout,
koolstofvezel, en glasvezel, omdat deze materialen erg sterk zijn voor hun soortelijk
gewicht. De bladen zijn zo gevormd dat door de wind er liftkracht ontstaat op de bladen,
die in een draaiende beweging wordt omgezet. LM Glasfiber is een Deens bedrijf en ’s
werelds grootste bladenfabrikant.
Doordat deze draaiende beweging een laag toerental heeft, hebben de meeste windturbines
een tandwielkast om de draaisnelheid te verhogen naar de 50Hz. Deze tandwielen zijn
gemaakt vaak gemaakt van gietijzer. Door de veel bewegende delen, worden er ook
smeermiddelen en kogellagers gebruikt in de tandwielkast om slijtage te beperken. De
grootste producent van tandwielkasten is de Flender Group, met het hoofdkantoor in
Duitsland. Echter, de nieuwste generatie windturbines heeft een direct aangedreven
generator, en er geen gebruik wordt gemaakt van een tandwielkast. Het voordeel is dat er
minder bewegende onderdelen zijn, en dus veel minder slijtage en uitval. Het Duitse bedrijf
Enercon is een grote speler op die gebied. De Nederlandse bedrijven EWT en Lagerwey
Wind produceren ook dergelijke turbines.
Vervolgens wordt middels de opgevoerde draaisnelheid een generator aangedreven, waar
de kinetische energie wordt omgezet in elektriciteit, welke vervolgens via een
transformator aan het hoog- en middenspanningsnet wordt geleverd. Het Zweeds-Zwiterse
bedrijf ABB en het Duitse Siemens Wind zijn de grootste producenten van
windturbinegeneratoren.
De rotor, tandwielkast en generator zijn gemonteerd op een windmast om de beste winden
te benutten. De typische mast bestaat uit van drie of vier cilindervormige delen gemaakt
van staal en gecoat met verf. Er zijn ook windmasten van beton, die een goedkoper
alternatief bieden. De gemiddelde mast is 70 meter hoog. Doordat de techniek vereist voor
de productie van de windmast niet bijzonder complex is in vergelijking met de andere
onderdelen zijn er relatief veel kleinere, lokale producenten. Bijkomend voordeel is een
reductie in transportkosten.
Ook transport is inbegrepen bij dit element van de waardeketen. Voor het transport van de
grotere onderdelen zoals de rotorbladen en delen van de windmast worden vaak
gespecialiseerde bedrijven ingehuurd.
Het aantal arbeidsplaatsen is geschat op 30. Nederland is relatief ondervertegenwoordigt in
de productie van turbine onderdelen ten opzichte van landen zoals Duitsland, Zweden,
Noorwegen en Denemarken. Waarschijnlijk wordt de daadwerkelijke fabricage in de
grotere fabrieken van de grootste bedrijven verricht, en vindt in Nederland slechts de
assemblage plaats.
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Installatie en grondwerkzaamheden
Na de constructie van de verschillende turbineonderdelen en het transporteren naar de site,
wordt overgegaan op de assemblage en installatie van de windturbine. Veelal zijn de
bedrijven die de windturbine(onderdelen) produceren ook betrokken bij de assemblage en
installatie, al zijn er ook bedrijven die zich uitsluitend richten op installatie. Daarnaast
hebben bedrijven zich gespecialiseerd in grondwerkzaamheden inclusief
elektriciteitsnetaanpassingen en fundering. Ten slotte zijn er bedrijven gericht op het
begeleiden van de constructie.
Het aantal arbeidsplaatsen is geschat op 30, al is het aannemelijk dat er een overlap is bij de
bedrijven die betrokken zijn bij zowel de productie en assemblage als installatie, en dat er
het gevaar van dubbeltellen is. Installatie en grondwerkzaamheden zijn in Nederland
relatief ondervertegenwoordigt. Dit is echter een direct gevolg van de beperkte groei van
het aantal windturbines in Nederland en omstreken, omdat deze dienst ook redelijk
ruimtelijk gebonden is. Ondanks een verwachte groei van jaarlijks 5 tot 10 procent van
onshore windturbines in Nederland zal de installatie en grondwerkzaamheden met
maximaal 5 tot 10 procent meegaan, wat dus 1-2 arbeidsplaats is.
Management, Service en Onderhoud
Het vijfde en laatste element in de waardeketen voor onshore windenergie betreft het
management van, en service en onderhoud aan, de onshore windturbines. Hoewel dit veelal
door de windturbine-eigenaren zelf wordt verricht, zijn er ook bedrijven in Nederland die
zich hebben gespecialiseerd in dit element van de waardeketen. Daarnaast zijn er ook
bedrijven die voornamelijk actief zijn in het verhandelen van tweedehands
turbine(onderdelen) en het ‘retrofitten’ van oude turbines.
Het aantal banen wordt geschat op 150 en heeft daarmee de meeste banen in de
waardeketen voor onshore windturbines in Nederland. Wellicht dat er nog meer
arbeidsplaatsen zijn in dit element, bijvoorbeeld exploitatie en grondeigenaren, maar dit
hebben wij bewust buiten de afbakening van de waardeketen gelaten om alle waardeketens
in deze studie onderling beter te kunnen vergelijken.

8.2

Positie Nederlandse industrie
Het gemiddeld opgestelde vermogen voor onshore windenergie in Nederland neemt
jaarlijks met 200 MW toe, wat een groei van 11 procent in 2009 betekende. Van de onshore
turbineproductie in Nederland heeft Vestas 60-70 procent van markt in handen – veelal
door overnames en opereert dus vaak onder een andere naam. Vestas behoort ook tot de
grootste producenten wereldwijd, tezamen met Enercon, Gamesa en GE Energy. In
Nederland zijn er naast Vestas ongeveer 30 kleinere bedrijven werkzaam in de onshore
windsector zoals de Nederlandse bedrijven Emergya Wind Technologies en Wind Energy
Solutions.
Hieronder is de waardeketen voor onshore windenergie uitgedrukt aan de hand van socioeconomische indicatoren.
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8.2.1
Tabel 8.1

Kernindicatoren onshore wind
Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren voor onshore wind.
Indicator

Bron

Internationaal

Omzet cluster

100-250 M€

ECORYS

14.000 M€ (2008)

Bijdrage aan BNP

~0,25%

BNP ca. € 600 miljard

Aantal bedrijven

~30 (2009)

ECORYS
212

Berends Ballast
Aantal MKB

70% (2009)

Berends Ballast

Export

15 M€, (2009)

Berends Ballast

Productie

1993 MW (2009)

CBS

Productiecapaciteit

1993 MW (2009)

CBS

Import cijfers

n.b.

Werkgelegenheid

245-700 fte (2009)

6-15% van totale omzet

ECN
Bijdrage

0,96% energievoorziening (2009)

12.600 fte (onshore,

ECORYS
213

2008)

CBS

1,2% (EU27; 2008;

duurzaamheid

onshore and offshore
wind)
ECORYS

Nieuwe bedrijven
Investeringen

n.b.

Groei tot 2020

Jaarlijks 5%-10% (qua

ECORYS

EU27: 145 GW = 200%

geïnstalleerd vermogen)
0%-20% (qua productie in
industrie)
Hoogte subsidies

937 M€ SDE subsidie in 2010

Agentschap NL

(gealloceerd)

PriceWaterhouseCoopers

214

1-2 M€ R&D subsidie
Octrooien

76 (in de periode van 1995-2007)

Octrooicentrum

683 (tot 2003)

de

10 van de wereld, met 2.4%
van alle octrooien
Kostprijs

9,4 ct/kWh (2010)

Agentschap NL

Aantal vergunningen In het kader van de Rijkscoördinatieregeling beperkt

Enkele indicatoren zijn hier verder uitgewerkt.
Werkgelegenheid
Een van de belangrijkste aspecten van het industrieprofiel is de bijdrage aan de
werkgelegenheid. De schattingen lopen nogal uiteen, en zijn vaak samengenomen met de
offshore windsector. De EurObserv’ER schatte het totale aantal banen (direct en indirect)

212

213

214

Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland, BerendsBallast Consultancy, juni
2010
Socio-Economic indicators of renewable energy in 2008. Update of data of turnover and employment of renewable energy
companies in the Netherlands, Lako & Beurskens, ECN, December 2009
Monitoring publiek gefinancierd Energieonderzoek 2007, PriceWaterhouseCoopers, augustus, 2008.
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op 2500 in 2008. EWEA heeft het aantal banen in 2007 op 2000 geschat. In heel Europa
wordt het aantal banen 108.600 geschat.215
Windenergie is een arbeidsintensieve energiesector wanneer vergeleken met andere
(conventionele) technologieën. Van het totale aantal banen in de energiesector van
Nederland is 7-8 procent werkzaam in de windenergie (on- en offshore), terwijl de bijdrage
van windenergie in de totale Europese energievoorziening ongeveer 4 procent is.216
ECN, ECORYS, BerendsBallast en Roland Berger hebben het aantal banen wel apart
geschat voor onshore wind, namelijk 245, 388, 500 en 700 respectievelijk.
De schattingen van het aantal banen lopen dus nogal uiteen. Mogelijk zijn de verschillende
methodieken om tot deze schattingen te komen hiervan de oorzaak; het aantal banen kan
bijvoorbeeld geschat worden aan de hand van interviews, steekproeven of uittreksels van de
Kamer van Koophandel. Een andere reden kan liggen in de afbakening van de waardeketen.
Er is geen strikte definitie van wat precies binnen of buiten de keten, i.e. directe en
indirecte werkgelegenheid. Onder indirecte banen vallen bijvoorbeeld opleidingen,
toeleveranciers, certificering van installateurs, en agrarische en energiebedrijven.
Het aantal banen per waardeketen element staat in de tabel hieronder.
Tabel 8.2

Geschatte directe werkgelegenheid per ketenelement.
Ketenelement

Geschat aantal fte

Geschat aantal fte

2010

2020

R&DD

120

135

Projectontwikkeling, consultancy & financiering

120

142

Turbineproductie en transport

30

60

Installatie

30

60

Management, service en onderhoud

150

275

Totaal

450

672

Hoe wij tot deze schattingen zijn gekomen staat gedetailleerd in annex A.
In de tabel wordt duidelijk dat Nederland onderpresteert in de elementen productie en
installatie. De vraag is wat zinvol is om verder op in te zetten, en hoe dit samenhangt met
toekomstige ontwikkelingen en vraag in binnen- en buitenland.
Wanneer er een schatting gemaakt moet worden van de werkgelegenheid in 2020, hebben
wij de aanname gedaan dat er voornamelijk groei te verwachten valt in de elementen
productie en transport, installatie en management, service en onderhoud. Wij gaan uit van
een groei van het opgesteld vermogen met een factor 2 tot 3 van de huidige situatie. Deze
groei zal dus voornamelijk werk creëren in bovengenoemde elementen, in tegenstelling tot
R&DD en projectontwikkeling, consultancy & financiering omdat wij verwachten dat deze

215
216

EurObserv’ER. The state of renewable energies in Europe. 9th EurObserv’ER report. 2009
European Wind Energy Association. The Economics of Wind Energy. March 2009
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elementen onevenredig met het opgestelde vermogen zullen groeien. Daarmee schatten wij
het totaal aantal fte voor de onshore windsector in Nederland in 2020 op 616 (±250).
Bijdrage aan de energievoorziening
Het gemiddeld opgestelde vermogen voor onshore windenergie in Nederland neemt
jaarlijks met gemiddeld 200 MW toe. In 2009 bedroeg deze groei 11 procent. Er zijn altijd
kleine schommelingen van jaar tot jaar in de jaarlijkse groei, meestal als gevolg van
verschillen in subsidieregelingen. Een gemiddeld jaarlijkse groei van 11 procent is
vergelijkbaar met de rest van Europa. Deze groei is voornamelijk te danken aan Duitsland
en Spanje. In Nederland produceren momenteel ongeveer 1880 onshore windturbines met
een totaal opgesteld vermogen van 2000 MW jaarlijks 4,5 miljoen kWh, oftewel 3,8
procent van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte.
Kostprijs van onshore wind en time-to-market
De kosten voor windstroom zijn de afgelopen jaren flink gedaald. De voornaamste redenen
hiervoor zijn technologische verbeteringen, schaalvoordelen en grotere afmetingen van de
windturbines wat efficiëntievoordelen oplevert. De kostprijs is gemiddeld 5 procent per jaar
gedaald sinds 1980. De laatste jaren is de daling echter afgenomen, mede door
geïnflateerde prijzen door bevoorradingsbeperkingen zoals permanente magneten, en
hogere grondstofprijzen van onder andere staal en koper. In de onderstaande tabel staat de
verdeling van de investering per kosttype die geassocieerd zijn met een typische onshore
windturbine.
Tabel 8.3

Percentage van de totale investering voor een typische onshore windturbine. Bron: Landelijke Uitwerking
Windenergie

217

Kosttype

Percentage van totale investering

Turbines

64 %

Civiele werken

13 %

Netaansluiting en elektrische infrastructuur

15 %

Leges en vergunningen

2%

Financiering, verzekering en rente tijdens bouw

4%

Ontwikkelingskosten en projectmanagement

2%

Het basisbedrag voor onshore windturbines in 2010 is vastgesteld op ca. 9,4 ct/kWh218.
Door hier het correctiebedrag van af te trekken, wordt de hoogte van de subsidie bepaald.
Het correctiebedrag hangt nauw samen met de prijs voor conventionele elektriciteit. De
subsidie voor 2010 is vastgesteld op 6,8 ct/kWh voor windturbines tot 6 MW, en 6,6
ct/kWh voor turbines boven de 6 MW. Wanneer elektriciteit van onshore windturbines
concurrerend wordt, hangt af van de verdere kostendaling van de turbines en de stijging van
de conventionele prijs van elektriciteit. De kosten voor windturbines worden geraamd op
een verdere verlaging naar 6,4 cent per kWh in 2020219. De prijs voor conventionele
elektriciteit is sterk afhankelijk van de prijs voor ruwe olie, en wordt geschat tussen de 6,6
217
218
219

http://www.windenergie.nl
http://www.senternovem.nl/sde/wind_op_land
http://www.ECN.nl, 2009
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en 8,4 ct/kWh. Dat betekent dus dat de marktintroductietijd voor onshore windenergie
ergens tussen het jaar 2015 en 2019 ligt.

8.2.2

Internationaal kader
Aan het begin van 2009 was er in Europa 63,4 GW aan onshore windturbines geïnstalleerd.
In termen van jaarlijkse installaties, de EU markt voor onshore windturbines is aanzienlijk
gegroeid met een gemiddelde van 17 procent per jaar, van 1,7 GW in 1998 tot 8,5 in 2008.
De lidstaten die het grootste opgestelde vermogen hebben geïnstalleerd zijn Duitsland (24
GW), Spanje (17 GW) en Italië (3,7 GW). De grootste turbineproducenten zijn Vestas,
Enercon, Gamesa en GE Energy. EWEA verwacht dat onshore windturbines verder zullen
groeien tot 145 GW in 2020220.

8.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In de paragraaf hieronder presenteren wij de uitgevoerde SWOT-analyse voor onshore
wind.

Tabel 8.4

SWOT-analyse
SWOT analyse onshore wind

Sterktes

Zwaktes





Naar verwachting blijvende binnenlandse
vraag in de komende jaren



Complex en langdurig vergunningsproces
(ruimtelijke ordening, gebrek aan

de

Redelijke innovatiekracht (10 positie

burgerbetrokkenheid en veel weerstand van

wereldwijd)
Interne dimensie

8.3.1

omwonenden m.b.t. geluid en lichtreflecties)



Toelevering van staal vanuit Nederland





Lokale assemblage en installatie





Op gemeentelijk niveau nog steeds

domineren, te vinden in Denemarken, Duitsland,

relatief veel initiatieven in NL

China en de Verenigde Staten





Relatief veel gunstige locaties in NL met



Veel windrijke locaties in Nederland reeds bezet
Enkele grote wereldspelers die de wereldmarkt

Nederland speelt een kleine rol in de eigenlijke

betrekking tot de windsnelheid

constructie van turbines en er is geen sterke sector

Nog steeds kostenreducties mogelijk

van toeleveranciers

Heeft gunstige uitwerking op inkomen
agrarische bedrijven



Competitie met conventionele
elektriciteitscentrales om bestaande transmissieen distributiecapaciteit

220

Pure Power - Wind energy targets for 2020 and 2030. EWEA, November, 2009
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Kansen

Bedreigingen







Onshore windenergie blijft groeien
Nieuwe markt voor miniwindturbines in de

Externe dimensie

gebouwde omgeving, al is dit potentieel


Afhankelijk van aanwezigheid van (plannen voor)
voldoende transmissie- en distributiecapaciteit



Omdat de technologie nog niet prijsconcurrerend is

voorlopig nog beperkt

met grijze stroom, is onshore windenergie de

Relatief grote bijdrage aan de

komende jaren afhankelijk van subsidiëring

duurzaamheidverplichtingen voor NL voor



2020 mogelijk

Substitutiedreiging andere technologieën (fossiele
centrales, nucleaire centrales, biomassa- en
afvalcentrales)




Gevoelig voor ruimtelijk beleid
In algemene zin trend naar aandacht voor wind op
zee in plaats van op land

Bron: ECORYS

8.3.2

Belangenkaart
De belangrijkste actoren in de markt voor onshore windenergie zijn:

De Nederlandse Overheid:
o Behalen van de duurzaamheidsverplichtingen;
o Bijdrage aan de Nederlandse economie en de werkgelegenheid;
o Verduurzaming van de Nederlandse industrie;
o Ook weerstand vanuit bijvoorbeeld luchtvaart en defensie (radar; concurrentie
ruimtelijke ordening).

Onshore windturbinefabrikanten: zij hebben er belang bij dat de vraag blijft groeien,
zowel voor de binnenlandse markt als mogelijk voor de export;

Projectontwikkelaars, installatie- en onderhoudspecialisten: ook deze groep actoren
hebben belang bij een constant groeiende vraag naar onshore windenergie en daarmee
naar hun services;

Grondstofleveranciers: deze actoren hebben er belang bij dat de vraag naar
windturbines blijft groeien zodat zij hun grondstoffen kunnen blijven leveren;

De Milieubeweging, omdat wind één van de minst vervuilende bronnen is voor
(duurzame) energieproductie;

Grondeigenaren, waaronder agrarische bedrijven en overheden zelf;

Huidige turbine-eigenaren: in het kader van sanering en opschaling;

Omwonenden: met name door het NIMBY effect en daaruit voortvloeiend lokaal
verzet.

8.3.3

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
De grootste weerstanden voor onshore windenergie zijn de hoge investeringsbedragen, de
stabiliteit van subsidiering, ruimtelijke ordening en de distributiecapaciteit.
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Rol overheid versus de sector
Het beleid wordt in grote mate bepaald door de SDE-regeling en het ruimtelijk beleid. Deze
regeling is de grootste factor in de vraag naar onshore windturbines, en dus een directe
stimulans voor de windenergie-industrie in Nederland.
Ruimtelijk ordening is ook direct van invloed op de onshore windenergie sector. Omdat de
kostprijs direct verbonden is aan de locatie van de windturbine is het belangrijk dit mee te
nemen in het ruimtelijk beleid.
Naast subsidies en ruimtelijke ordening, kan het prioriteren van duurzame elektriciteit op
het net, versoepeling van de administratieve rompslomp en het adequaat compenseren van
lokaal verzet tegen windturbines de windindustrie in Nederland versterken.

8.4
Tabel 8.5

Porter-analyse van de keten en kansen
Samenvatting Porter-analyse.
Porter

Krachten

Waarden

Aanbodzijde

Aanwezigheid grondstoffen

Goed

Aanwezigheid toeleveranciers

Beperkt

Kennisstructuur

Goed, Technische Universiteiten en instituten (ECN en

Vraag thuismarkt

Beperkte groei verwacht, hoogstens een factor 2-3 in

Exportmogelijkheden

Gering

Toetreding

Nieuwe bedrijven

Lage druk van nieuwe toetreders, ondanks dynamische

Substitutie

Nieuwe producten

Beleid

Subsidie

Substantiële subsidie uit SDE

Informatievoorziening

Gemiddeld richting consument

Regelgeving

Gemiddeld

Vergunningen

Redelijk tot goed

TUD)
Vraagzijde

opgesteld vermogen in 2020

markt.
Lage dreiging van andere RES doordat deze vaak een
hogere kostprijs hebben.

Bron: ECORYS

Een Porter-analyse geeft de krachten weer die van invloed zijn op, in dit geval, producenten
van windturbines. Deze krachten bepalen de mogelijkheid of deze producenten hun
afnemers kunnen voorzien in hun behoefte en een winst kunnen behalen. Deze vijf krachten
zijn:

De macht van de leveranciers;

De macht van de afnemers;

Het gevaar van substituten en complementaire goederen;

Dreiging van nieuwe toetreders;

De intensiteit van de concurrentie.
Macht van leveranciers
De leveranciers kunnen worden verdeeld in twee groepen: leveranciers van
productieapparatuur om de verschillende turbineonderdelen te maken en leveranciers van
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grondstoffen voor het productieproces. In het algemeen is de macht van de leveranciers
klein, domweg vanwege het feit dat er in Nederland vrijwel geen turbines worden
gebouwd.
Macht van afnemers
De belangrijkste groep van afnemers zijn de energiebedrijven. De macht van de afnemers is
groot, omdat er meer producenten van windturbines zijn – zeker wereldwijd – dan dat er
elektriciteitsbedrijven in Nederland zijn. Daarbij zijn deze elektriciteitsbedrijven zelf groot,
vaak niet erg gebonden door de overheid, erg goed geïnformeerd en gewend om macht uit
te oefenen op de markt. De markt van windturbines is ook volumegedreven en van een
internationale omvang, wat neerkomt op dat de macht van de afnemers toeneemt als men
een groot aantal turbines besteld.
Het gevaar van substituten en complementaire goederen
Directe concurrenten zijn biomassacentrales van 25 MW tot 250 MW (inclusief
afvalverbranding) en grootschalige geothermische energie. Niet al deze concurrenten
komen in aanmerking voor de SDE-regeling, en onshore windturbines hebben een lage
kostprijs, waardoor de substitutiefactor laag geschat wordt.
Dreiging van nieuwe toetreders
Ondanks dat de Nederlandse markt voor windturbines vrij dynamisch is, is er een lage
dreiging van echt nieuwe toetreders. Er gaan regelmatig bedrijven failliet, wat een indicatie
is dat de huidige, lokale markt tamelijk verzadigd is en de return-on-investments laag is.
Een voorbeeld betreft Polymarin, het dochterbedrijf van EWT, dat onlangs failliet ging.
Daar komt nog bij dat de sector kapitaalintensief is en vereisen nieuwe productieplaatsen
hoge investeringen. Ook zijn de risico’s vrij hoog, omdat de vraag naar turbines nu nog
direct gerelateerd is aan overheidsbeleid en subsidiering.
Intensiteit van de concurrentie
De intensiteit van de competitie is waarschijnlijk de belangrijkste kracht die van invloed is
op de bedrijven die windturbines produceren in Nederland. Vestas had in 2009 60 procent
van de productiemarkt in handen. Dit neigt naar een monopolie, en dus oneerlijke
concurrentie. Naast Vestas zijn er nog een paar ander grote bedrijven in de Nederlandse
productie actief zoals Enercon, Siemens Wind en GE Energy. Al deze bedrijven zijn ook
groot op mondiale schaal. De risico’s die zich dus in Nederland bevinden zijn minder
voelbaar voor deze reuzen, wanneer vergeleken met kleine, lokale initiatieven. Ook kunnen
deze grote bedrijven meer investeren in innovatie, hebben het vermogen om te adverteren
en kunnen financiële schokken beter dragen.

8.4.1

Potentie van de Nederlandse industrie
De Nederlandse doelstelling is om 6.000 MW aan onshore windturbines te hebben
gerealiseerd in 2020. In 2009 was het totaal opgestelde vermogen 1.993 MW, wat dus
inhoudt dat er nog een redelijke groei op de binnenlandse markt verwacht wordt. In Europa
was het totaal opgestelde vermogen in 2009 76 GW. EWEA heeft te kennen gegeven dat
dit verder zal groeien tot 190 GW in 2020. Maar of Nederland een rol kan spelen in deze
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forse groei is twijfelachtig, want de markt wordt nu gedomineerd door enkele grote,
buitenlandse fabrikanten.

8.4.2
Tabel 8.6

Benchmarking van de keten onshore wind
Matrix onshore wind keten.
Type indicator

Indicator

Waarde (beste

Benchmark (ten

Benchmark (ten

schatting

opzichte van

opzicht van

ECORYS)

andere

internationaal)

waardeketens)
Economisch

Aantal fte direct

450

Gemiddeld

Laag

Omzet

175 M€

Gemiddeld

Gemiddeld

Bijdrage BNP

~0,25%

Aanwezigheid clusters

Ja

Gemiddeld

Gemiddeld

Groeipotentieel 2020

Factor 2,2 (in fte)

Gemiddeld

Gemiddeld

Exportwaarde

~15 M€

Gemiddeld

Laag

Laag

Laag

Gemiddeld

Porter sterktes/zwaktes
Investering

R&D subsidies (BSRI/EOS)

1,5 M€

Innovatie

R&D uitgaven bedrijven

Onbekend

Aantal octrooien

76 (10

ste

Laag
mondiale

Laag

31,1 PJ vermeden

Hoog

Gemiddeld

Gemiddeld /

Gemiddeld

plaats)
Milieu & energie

Vermeden primaire energie

primaire energie in
2009
Bijdrage 14% doelstelling

2,2%

voor 2020

Hoog

Bron: ECORYS

8.5

Conclusies voor het profiel onshore wind
In conclusie, onshore windenergie is een gemiddelde waardeketen in vergelijking met de
andere technologieën wanneer het beschouwd wordt vanuit een economisch kader. Ook de
bijdrage aan de verduurzaming in Nederland is gemiddeld wanneer vergeleken met andere
duurzame energietechnologieën. Desondanks is de Nederlandse onshore windsector
innovatief te noemen, met redelijk veel octrooien op verschillende technologieën in de
waardeketen. Toch zal het niet meevallen om deze industrie veel verder uit te bouwen in
Nederland, voornamelijk vanwege de grote concurrentie in het buitenland en de relatief
kleine binnenlandse groei van onshore installaties. Ten slotte, een belangrijke factor voor
onshore wind betreft de invloed van omwonenden; enerzijds is er een stijging van de actief
financiële burgerparticipatie dat lokaal verzet verlaagd; anderzijds is het NIMBY-gedrag
bij veel burgers wat ervoor zorgt dat er verzet is tegen het plaatsen onshore windturbines.
Dat betekent dat de overheid en initiatief nemers hiermee dienen rekening te houden.
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8.6

Bijlage: werkgelegenheid windenergie op land
Door ECORYS zijn schattingen gemaakt van de directe werkgelegenheid per element in
de keten.
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Tabel 8.7

Geschat aantal werknemers (in fte) per element in de waardeketen voor windenergie. In rood betreft failliete bedrijven; in blauw de grote spelers (>25). Bron: ECORYS, persoonlijk
communicatie met NWEA en Agentschap NL, en het ECN rapport: “Socio-economic indiactors of renewable energy in 2008.
R&DD

Aantal

Projectontwikkeling,

Aantal

Turbine

Aantal

Installatie /

Aantal

O&M

Aantal

werknemers

consultancy & financiering

werknemers

productie

werknemers

grondwerkzaamheden

werknemers

Suzlon

35

EWT

20

Rheden

5

WES

10

MainWind

10

werknemers

TU Delft

30

Nuon

20

Lagerwey

5

Grontmij

10

NG

up

10

Bettink

5

ECN wind

15

Rabobank

20

MECAL

5

Raedthuys

10

MECAL

15

KEMA

10

ATS

5

Bettink

10

Eneco

10

Enercon

5

Nuon

10

RWE Essent

5

E-Connection

10

Triodos

5

(Polymarin)

(25)

Ecofys

5

(Lagerwey)

(50)

E-Connection

5

(Zephyros)

(n.b.)

Raedthuys

5

Overig

5

Overig

90

Overig

25

Subtotaal (fte)
Totaal (fte)

221

KDE Energy

5

Overig

10

120
450

Subtotaal

120

Subtotaal

Overig
30

5
Subtotaal

30

Subtotaal

150

221

Het aantal fte is lager dan het aantal werknemers (ca. 80%).
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9 Industrieprofiel offshore wind

9.1

Introductie
Offshore windturbines zijn qua werking vergelijkbaar met windturbines die op land
worden geplaatst. Daarentegen zijn de offshore windturbines vaak fysiek groter, worden
in parkopzet geplaatst en de installatie en grondwerkzaamheden zijn anders dan voor
onshore windturbines.
Nederland is goed gepositioneerd om offshore wind te exploiteren, omdat Nederland over
veel kennis en ervaring beschikt in maritieme activiteiten zoals het winnen van olie en
gas uit de Noordzee. Hierdoor kan wind offshore een grote rol spelen in het behalen van
de duurzaamheidsdoelstellingen, zowel in Nederland als in het buitenland zoals het
Verenigd Koninkrijk.
Het potentieel voor offshore windenergie voor de bijdrage van de Nederlandse
elektriciteitsvraag wordt geschat op circa twee maal de jaarlijkse consumptie.222 Dit is
aanzienlijk en offshore windenergie kan dus een belangrijke rol spelen in het behalen van
de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. Maar hoe groot deze rol daadwerkelijk zal
zijn, is moeilijk in te schatten; ondanks het feit dat de plaatsing offshore
landschapsvervuiling en geluidsoverlast voorkomt zijn er wel problemen met (relatief)
hoge kosten en ruimtelijke competitie met scheepvaart, visserij, navigatie, etc. Daarbij
hebben offshore windparken een potentiële impact op het milieu zoals vogels en
zeezoogdieren.223,224

9.1.1

Beschrijving van de waardeketen
Hieronder wordt de waardeketen beschreven in termen van de belangrijkste onderdelen
van de keten, te weten RD&D, projectontwikkeling, constructie en exploitatie en
onderhoud.

222
223

224

http://www.nwea.nl/
P. T. Madsen, M. Wahlberg, J. Tougaard, K. Lucke en P. Tyack. Wind turbine underwater noise and marine mammals:
implications of current knowledge and data needs. Marine Ecology Progress Series, 2006
M. de Lucas, G.F.E. Janss en M. Ferrer. Birds and wind farms: risk assessment and mitigation. Quercus: Madrid, Spain,
2007
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Figuur 9.1

Waardeketen offshore wind

R&DD
Projectontwikkeling

Grondstofproductie

Turbineproductie

Installatie
en grond
werkzaamheden

Service en
onderhoud

RD&D
Er zijn ten minste 250 directe fte in het element RD&D van de keten.225,226 In-house
onderzoeksafdelingen van grote bedrijven richten zich op toegepast onderzoek, waarbij
de producten verder te innoveren en ontwikkelen om beter te concurreren met andere
bedrijven. De grootste bedrijven in termen van arbeidsplaatsen in Nederland zijn het
Nederlandse deel van Xiangtan Electric Manufacturing Corporation (XEMC, voorheen
Darwind), Suzlon (voorheen AE-Rotor techniek) en GustoMSC en IHC Merwede.
Daarnaast zijn er instellingen waarbij meer fundamenteel of conceptueel onderzoek wordt
verricht in een breder kader en is niet noodzakelijk direct verbonden met productie. De
grootste organisaties zijn actief in dit type onderzoek zijn TU Delft, ECN en Imares
Wageningen.
Hoe dit element zich in toekomst zal ontwikkelen is niet helemaal duidelijk. Naarmate de
offshore windindustrie zich verder ontwikkeld zal er een verschuiving optreden binnen de
bedrijven die ook actief zijn in de productie van windturbines van onderzoek naar
constructie. Daarentegen zullen de onderzoeksinstellingen wellicht meegroeien met de
stijgende vraag naar offshore windturbines. Ook zullen deze instellingen meer
demonstratieprojecten bouwen. Offshore RD&D is uiteraard breder dan alleen de
turbines; het gaat hier om de gehele waardeketen. Een voorbeeld betreft het Ampelmann
concept van de TU Delft dat een betere bereikbaarheid voor turbineonderhoud
faciliteert.227
Projectontwikkeling
In het element projectontwikkeling van de waardeketen voor offshore windenergie vallen
grofweg drie subonderdelen te ontdekken. Het eerste is met name actief in de algemene
projectontwikkeling. Grote spelers zijn EWT, ENECO, Ballast Nedam. RWE/Essent,
SSE Renewables en Vattenfall. Het tweede subonderdeel betreft verschillende activiteiten
zoals advies en begeleiding vergunningsaanvraag, ontwerpen van het turbinepark en
locatieonderzoek. Bijvoorbeeld de organisaties Arcadis, Fugro Nederland, Ecofys, Imares
en KEMA zijn werkzaam in dit subonderdeel van de waardeketen. Daarnaast zijn er ook
bedrijven waar de nadruk ligt op financiële dienstverlening. Dit kan gaan om advies en de
225
226
227

ECORYS. Inventarisatie van de werkgelegenheid in de offshore windenergie sector, 13 augustus 2009
Agentschap NL. Overzicht offshore windenergie sector. Januari 2010.
Http://www.ampelmann.nl/
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investering. Rabobank, Triodos Bank, Green Giraffe en ABN Amro zijn voorbeelden van
bedrijven die in de offshore windsector actief zijn. In het gehele element
projectontwikkeling van de waardeketen voor offshore windenergie zijn in Nederland ca.
110 banen te vinden.225, 226
Projectontwikkeling heeft in bepaalde mate een regionaal karakter omdat de kennis van
de nationale regelgeving vaak specialisme vereist. Dat houdt in dat de groei van dit
element in Nederland afhangt van het aantal offshore windturbineparken er nog
ontwikkeld gaan worden, wat op zijn beurt weer afhangt van de ambities en beleid van de
Nederlandse overheid en aanpalende landen. Toch zijn er qua projectontwikkeling ook
kansen Nederlandse activiteit in het buitenland te vinden. Het is echter de vraag of er veel
meer mensen nodig zijn om tien parken te adviseren dan slechts één park.
Constructie
Constructie is het derde element uit de waardeketen waarin grofweg vier type actoren zijn
te onderscheiden.225, 226 Ten eerste zijn er organisaties die voornamelijk produceren, zoals
rotorbladen, elektrische componenten, nacelles, tandwielkasten, windmasten,
funderingen, etc. De grotere bedrijven actief in Nederland zijn Rheden Steel (onderdeel
van Smulders Groep) die ronde windmasten produceert en 2-B-Energy dat betrokken is
bij de productie van nacelles, rotoren en het interne elektrisch systeem. Andere bedrijven
zijn SIF Group, IHC Merwede, Transport Heavy Lifting, Jumbo Offshore, Huisman en
Nooteboom. Ten tweede zijn er bedrijven die gespecialiseerd zijn in transport van de
(onderdelen van) windturbines, zowel op land als maritiem. De grootste bedrijven in dit
segment zijn Dockwise Group, Offshore Solutions en Verbrugge Terminals. Vervolgens
zijn er bedrijven die de turbines installeren. Veelal zijn deze bedrijven ook de
producenten, die de turbines installeren en assembleren. Daarnaast zijn funderingen en
onderwater activiteiten bijkomende werkzaamheden, waarin vaak gespecialiseerde
bedrijven opereren. De grootste bedrijven in termen van het aantal banen in Nederland
zijn Heerema, SIF Group, Visser en Smit, Jumbo Offshore, Smulders Group, Ballast
Nedam. Ten slotte zijn er organisaties die zich richten op constructiebegeleiding, waarin
GustoMSC, Vestas en Vattenfall de grootste bedrijven zijn. Het gehele element
constructie wordt tussen de 267 en 1144 fte geschat, afhangende van welke precieze
definitie men hanteert voor het ketenelement constructie. Wij hebben de beschrijving van
de keten voornamelijk beperkt tot directe werkgelegenheid, en hebben om die reden
indirecte werkgelegenheid zoals toeleveranciers en havenactiviteiten niet meegenomen.
Fabricage van windturbines bevindt zich voornamelijk in het buitenland, te weten in
Duitsland, Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Daarentegen is Nederland
wereldwijd actief in funderingen en het aanleggen van de bekabeling.225
Exploitatie en onderhoud
Het vierde en laatste element in de waardeketen voor offshore windenergie is exploitatie
en onderhoud. Ook hier geldt dat veel bedrijven die eerder in de waardeketen actief zijn,
ook exploiteren en onderhouden. Bedrijven die de nadruk op exploitatie leggen zijn vaak
de energieleveranciers. Deze nutsbedrijven houden zich bezig met de verkoop van
elektriciteit, managen van het windturbinepark en het monitoren van het net. Eneco,
Vattenfall en Meewind zijn de grootste spelers in dit segment qua werkgelegenheid.
Daarnaast zijn er organisaties die onderhoud aan de turbines als kerntaak hebben. Bettink
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Service en Onderhoud en Vestas zijn de grootste bedrijven die onderhoud plegen aan de
offshore windturbines in Nederland. Er zijn ongeveer 50 tot 60 arbeidsplaatsen in
Nederland in het element exploitatie en onderhoud.225, 226
Of dit element zich in de toekomst kan groeien is voornamelijk afhankelijk van het aantal
offshore windparken dat de Nederlandse overheid denkt te ontwikkelen in de komende
jaren. Daarnaast is het denkbaar dat bedrijven die de nadruk op exploitatie en onderhoud
aan de windturbines heeft gelegd dit specialisme in naburige landen kan ontwikkelen. Dit
hangt dan ook direct samen met het aantal te ontwikkelen buitenlandse offshore
windparken. Maar eenzelfde redenering geldt andersom ook; buitenlandse spelers kunnen
ook actief worden op de Nederlandse markt.

9.2

Positie Nederlandse industrie
Nederland heeft geen sterke positie op het gebied van de fabricage van offshore
windturbines. Gedurende de eerste helft van 2010 zijn alle offshore turbines die in Europa
gebouwd zijn door vier fabrikanten ontwikkeld, te weten Siemens Wind (55%), Vestas
(36%), RE Power (9%) en een verwaarloosbaar aantal door GAIA.228 Naast deze
fabrikanten zijn Bard en Areva Multibrid actief in de constructie van offshore
windturbines en hebben zich bovendien gespecialiseerd in deze sector. Wel is Nederland
vrij sterk in het onderzoekselement van de waardeketen. Daarnaast heeft Nederland zich
gespecialiseerd in andere delen van constructie dan fabricage, zoals algemene offshore
techniek, en speelt daardoor een tamelijk grote rol in funderingen, installatie, transport en
bekabeling. Deze bedrijven zijn bijvoorbeeld van Oord, Smulders Groep, SIF Group, en
GustoMSC. Deze bedrijven zijn wereldmarktleider op het gebied van offshore
engineering. Daarnaast levert Nederland via Corus staal aan, wat een belangrijke
component is voor windturbines en monopalen.

9.2.1
Tabel 9.1

Kernindicatoren offshore wind
Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren voor offshore wind.
Indicator

Nederland

Bron

Omzet cluster

270 tot 400 M€

Berends Ballast

EU27

Bron

Consultancy, Roland
Berger, ECN

229

Bijdrage BNP

0,045-0,17%

BNP € 600 miljard

Aantal bedrijven

35-87

Berends Ballast
Consultancy
Agentschap NL

Aantal MKB

30

Export

25-75%

Berends Ballast
Consultancy
Berends Ballast
Consultancy

228
229

The European offshore wind industry – Key trends and statistics: 1st half 2010, EWEA, August 2010
ECN rapport ‘Socio-economic indicators of renewable energy’ (2009): Wind op land en op zee samen 400 M€ omzet in
2008.
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Indicator

Nederland

Productie

735 GWh (2009)

Productiecapaciteit >735 GWh (2009)

Bron

EU27

Bron

CBS
CBS

Import

n.b.

Werkgelegenheid

455-1567 fte (2008-

ECORYS, Berends Ballast

2800 fte (offshore,

Eurostat,

2009)

Consultancy, ECN, Roland

2008)

EWEA

7.000-10.000 (2020)

Berger, Agentschap NL

120.000 fte

Bijdrage

6 PJ en 0,18%

CBS

1,2% (2008, offshore Eurostat,

duurzaamheid

energieverbruik

and onshore wind)

(2009)

3.5 GW

(offshore, 2020)

Nieuwe bedrijven

n.b.

Investeringen

n.b.

1.500 M€ (2009)

EWEA

Berends
Ballast
Consultancy

Groei tot 2020

68 PJ; 5,2 GW

ECORYS, Berends Ballast

35 GW = 30% groei

Berends

Consultancy

per jaar

Ballast
Consultancy

Hoogte subsidies

Maximaal 4500 M€

Agentschap NL

voor een periode van
15-20 jaar
Octrooien

3 (1997-2007)

Octrooicentrum

Vijfde mondiale
positie, met 4,2% van
alle octrooien
Kostprijs

13,7 ct/kWh (2010)

Agentschap NL

8,2 ct/kWh (2020)
Aantal benodigde

1 (binnen het huidige

vergunningen

systeem)

Waarschijnlijk
vergelijkbaar

Agentschap NL

Bron: ECORYS

Een aantal indicatoren is hier verder uitgewerkt:
Werkgelegenheid
De vier onderzoeksbureaus die de werkgelegenheid hebben onderzocht zijn ECN,
ECORYS, BerendsBallast en Roland Berger.225, 226, 230, 231, 232 Respectievelijk vonden deze
bureaus voor het aantal banen in de offshore windenergie industrie in Nederland 455,
588, 750 en 1400. Verschillen zouden kunnen zijn ontstaan door de afbakening van de
keten. Vanuit een internationaal perspectief was volgens EWEA het aantal banen in de
offshore sector in 2008 in de Europese Unie 11.415. Dit zal toenemen tot 238.879 in
2020.233 In onderstaande tabel staat de geschatte verdeling van het aantal banen verdeeld
over de elementen van de waardeketen. Door bovengenoemde onzekerheden hebben wij
het aantal fte voor sommige elementen in ranges vergegeven.

230

231

232
233

Socio-Economic indicators of renewable energy in 2008. Update of data of turnover and employment of renewable energy
companies in the Netherlands, Lako & Beurskens, ECN, December 2009
Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland, BerendsBallast Consultancy, juni
2010
Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland. Roland Berger, 2009
Wind at Work, EWEA 2009
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Tabel 9.2

Directe werkgelegenheid per ketenelement voor wind offshore in 2010.
Ketenelement
R&DD
Projectontwikkeling
Constructie
Exploitatie en onderhoud
Totaal

Geschat aantal fte

Geschat aantal fte

2010

2020
250
110 - 113
267 - 1.144
52 - 60
679-1.567

7.000-10.000

Bronnen: ECORYS, Agentschap NL en ECN.

Bijdrage aan de energievoorziening
In Nederland zijn op dit moment twee windparken geïnstalleerd; het offshore windpark
Egmond aan Zee (OWEZ) was in 2006 opgeleverd waar 36 turbines met een gezamenlijk
vermogen van 108 MW234, en het Prinses Amalia windpark waar 60 turbines een
gezamenlijke capaciteit hebben van 120 MW.235 Volgens het CBS bedraagt de bijdrage
van offshore wind in de Nederlandse energiemix 0,18% in 2009.236 Dit komt neer op
bijna 6 PJ voor 2009, waarmee 0,24% van de totale Nederlandse CO2 emissie werd
vermeden. Het onlangs gegunde windpark aan Bard Engineering kan binnenkort nog eens
maximaal 600 MW (twee parken van 300 MW) toevoegen aan het opgesteld vermogen.
In het nationale actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen zal het aandeel van
elektriciteit van offshore wind flink toenemen naar 68 PJ in 2020, wat dus neerkomt op
een stijging van ruim een factor 11 met de huidige situatie. Dit correspondeert met een
capaciteit van 5,2 GW. 237
Deze 5,2 GW levert jaarlijks 68 PJ. Aannemende dat het Nederlandse energieverbruik in
2020 2200 PJ zal zijn237, zal 3,1 procent van de Nederlandse elektriciteitsmix in 2020
afkomstig zijn van offshore windenergie. Dit is een behoorlijke bijdrage aan de
Nederlandse duurzaamheidsverplichting van 14 procent duurzame energie in 2020, dat in
Europees verband is afgesproken238. Daarnaast heeft de Nederlandse offshore
windindustrie kansen, juist vanwege het kader van Europese ontwikkelingen en
verplichtingen.
Kostprijs van wind offshore en marktintroductietijd
Volgens de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) kost offshore windenergie
13,7 ct/kWh.239 Met een huidige elektriciteitsprijs van 4,4 ct/kWh is wind offshore dus
nog te duur om volledig te kunnen concurreren met conventionele energiebronnen.
Volgens de NWEA daalt de prijs voor offshore windenergie naar 8,2 ct/kWh in 2020.
Omdat de prijs van conventionele elektriciteit zal stijgen tussen de 6,6 en 8,4 ct/kWh in
2020, is er in het gunstigste geval een marktintroductietijd van 2020 te behalen.

234
235
236
237

238

239

http://www.noordzeewind.nl/
http://www.prinsesamaliawindpark.eu/
Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010
Rapport nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen volgens de richtlijn 2009/28/EG. Ministerie van
Economische Zaken, juni 2010.
Richtlijn 2009/28/eg van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009. “Ter bevordering van het gebruik van
energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG”
http://www.nwea.nl/feiten-over-windenergie-op-een-rij-gezet-door-de-nederlandse-wind-energie-associatie
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De precieze kostprijs kan uitgebreid worden als men de vermeden maatschappelijke
kosten meeneemt. Voor offshore windenergie zijn deze laag, in tegenstelling tot
conventionele elektriciteit, wat de marktintroductietijd verder verkort. Dit is ook één van
de aanbevelingen van de Taskforce Windenergie op Zee.240

9.2.2

Internationaal kader
Vanuit een mondiaal perspectief zijn de meeste offshore windparken geïnstalleerd in
Europa, voornamelijk in Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zweden.
Buiten Europa zijn er ontwikkelingen in de Verenigde Staten, Japan, China, India en
Brazilië. De markt voor offshore windturbines is anders dan de onshore markt; naast dat
de markt voor onshore windturbines vele malen groter is zijn de offshore turbines
doorgaans fysiek groter en vereisen een andere fundering. Dit is terug te zien in het aantal
fabrikanten van offshore windturbines, want ondanks het feit dat er veel fabrikanten zijn
die onshore windturbines produceren, zijn er slechts een handvol die ook offshore
turbines maken.
Volgens de Europese Wind Energie Associatie (EWEA) zijn er in de eerste helft van
2010 118 nieuwe offshore windturbines in Europa geplaatst, samen goed voor 333 MW.
Dit is meer dan de helft van de 577 MW die in 2009 zijn geïnstalleerd. Daarnaast zijn er
nog eens 151 turbines – met een capaciteit van 440 MW – gebouwd maar nog niet
aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit duidt dus op een behoorlijke groei. Onder de
ontwikkelaars heeft E.ON 64% van de offshore capaciteit gerealiseerd, gevolgd door
Dong (21%) en Vattenfall (11%). Siemens heeft 55% van de turbines gebouwd, gevolgd
door Vestas met 36% en RE Power met 9%. Momenteel zijn er nog 12 offshore
windparken in ontwikkeling, die een gezamenlijke capaciteit van rond de 3000 MW in
Europa moeten gaan realiseren.241
Vandaag de dag zijn er in Europa 948 offshore windturbines operationeel, verdeeld over
43 windparken, met een totale capaciteit van 2.396 MW. Volgens EWEA zal de offshore
capaciteit in de Europese Unie toenemen tot 40 GW in 2020, waarvan 13% op
Nederlandse bodem geïnstalleerd zal zijn. Volgens de EWEA komt dat neer op een
jaarlijkse toename van 28%, wat aanzienlijk is. Toch is ter vergelijking in de periode
1992-2004 een gemiddelde jaarlijkse stijging van 32% voor onshore windturbines
vastgesteld, wat aangeeft dat de sector zeer hard kan groeien242.

9.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In deze paragraaf hebben wij een Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
(SWOT)-analyse uitgevoerd, waarin de interne sterktes en zwaktes van de waardeketen
offshore wind alsmede de externe kansen en bedreigingen op de waardeketen worden
beschreven.
240
241
242

Taskforce Windenergie op Zee. Eindrapport, Veenman et al., mei 2010
The European offshore wind industry - Key trends and statistics: 1st half 2010. EWEA, August 2010
A breath of fresh air - The European Wind Energy Association - Annual Report 2009. EWEA, April 2010
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9.3.1
Tabel 9.3

SWOT-analyse
SWOT analyse offshore wind.

Sterktes
 Sterke innovatiekracht op het gebied van
offshore windenergie (vijfde positie
mondiaal)

Interne dimensie

 Veel ervaring in NL in constructie (afgezien

Zwaktes
 Nederlandse markt wordt gedomineerd door enkele
grote spelers
 Hoge kostprijs van ~13,7 ct/kWh (2010)
 Marktintroductietijd is waarschijnlijk na 2020

van fabricage), offshore transport en

 Complex en langdurig vergunningsproces

installatie

 ‘Stopcontact op zee’ nodig voor aansluiting net

 Toelevering grondstoffen kan deels lokaal

(vereist hoge investeringen in vergelijking met

 De turbines voor de Nederlandse markt

andere technologieën zoals het bijstoken van

moeten voor een deel altijd in Nederland

biomassa)

geassembleerd worden door de grootte van
de constructies
 Bepaalde onderdelen van waardeketen zijn
specialistisch van karakter, wat kansen
biedt op bezetting nichemarkten
 Aantal nieuwe initiatieven zoals 2B-Energy,
Polymarin en DarwinD
Kansen


Marktpotentieel tot 2020 is hoog, mede
door hoge Nederlandse en Europese
doelstellingen. Er is een jaarlijkse groei van

Externe dimensie

30% voorspeld


Omzet en werkgelegenheid kunnen fors
groeien



Hoge kans om bij te dragen aan
Nederlandse duurzaamheidverplichtingen
voor 2020 en daarna




Bedreigingen
 Complex en langdurig vergunningsproces (veel
verschillende belangen)
 Afhankelijk van aanwezigheid van (plannen voor)
voldoende distributie capaciteit
 De technologie is nog niet prijsconcurrerend met
grijze stroom
 Ruimtelijke concurrentie met andere gebruikers van
de zee (olie- en gaswinning, visserij, scheepvaart,
defensie, etc.)

Gunstige geografische ligging met relatief

 Potentiële impact op milieu

veel kustlijn en hoge windsnelheden

 Substitutiedreiging andere technologieën in

Gunstige geografische ligging t.o.v. van

Nederlands en Europees verband (fossiele

andere Noordzee landen en dus een breder

centrales, nucleaire centrales, biomassa centrales,

klantenpotentieel.

zon CSP)

Bron: ECORYS

9.3.2

Belangenkaart
De belangrijkste actoren in de markt voor windenergie op zee zijn:

Offshore windturbinefabrikanten: zij hebben belang bij een constant groeiende vraag;

Transport bedrijven: door het transporten van turbine onderdelen, zowel op land als
over zee;

Projectontwikkelaars: hebben belang bij een constante groei van nieuwe parken;
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9.3.3

Installatie- en onderhoudspecialisten: net als de fabrikanten hebben zij belang bij een
constante vraag naar hun services. Dit is inclusief offshore technieken zoals baggeren
en heien;
Advies- en ingenieursbureaus: advies, met name in de projectontwikkeling en
vergunningsaanvraag;
De Nederlandse overheid:
o door het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen;
o stimulering van werkgelegenheid, omzet en innovatie.
Kennisinstituten: met name RD&D in alle andere delen van de waardeketen;
Toeleveranciers: deze groep heeft er belang bij dat de vraag naar offshore
windturbines blijft groeien;
Energiebedrijven: deze hebben belang bij het aanbieden van groene stroom en
kunnen in de toekomst een verplichting krijgen tot een bepaald percentage duurzame
energie.

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
Zoals in de SWOT-analyse al deels is aangegeven, zijn er enkele factoren die het succes
van de Nederlandse offshore windenergie-industrie bepaalt. Zo zal het stimuleringsbeleid
van de Nederlandse overheid en de duurzaamheidsdoelstellingen een sleutelrol blijven
spelen in het succes van deze industrie. Daarnaast zijn de hoge kosten, het complexe
vergunningsproces, ruimtelijke concurrentie met andere gebruikers van de zee en de
aanwezigheid van voldoende netwerkcapaciteit ook doorslaggevende factoren die de
industrie (kunnen) belemmeren zich verder te ontwikkelen.

9.3.4

Potentie van de Nederlandse industrie
Nederland heeft zichzelf ten doel gesteld om 6.000 MW offshore te hebben gerealiseerd
in 2020. Tot op heden is er 247 MW operationeel. Onlangs zijn twee nieuwe offshore
windparken toegewezen. Eén aan Bard die nog eens maximaal 600 MW aan opgesteld
vermogen moet toevoegen. Daarnaast is er nog een restbudget voor ongeveer 100 MW
dat aan één van de andere windparken uitbesteed zal worden. Dat betekent dat er nog een
flinke groei verwacht wordt, wat een potentieel positieve uitwerking op de Nederlandse
omzet en werkgelegenheid kan betekenen. Er wordt ook een grote groei verwacht in
andere kustgebieden van Europa. Of Nederland een grote rol kan spelen in de fabricage
van de turbines, dus de maakindustrie, is echter de vraag, omdat er nu slechts een gering
aantal grote, buitenlandse spelers zijn die de markt domineren. Er zijn voor Nederland
grotere kansen in de installatie en andere offshore activiteiten, projectontwikkeling en
gespecialiseerde nichemarkten. Nederland is hierin van nature sterk, internationaal actief
en kan deze expertises inzetten om de Nederlandse industrie te verduurzamen.
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9.3.5

Benchmarking van de keten offshore wind
Hieronder is de waardeketen voor wind offshore geanalyseerd in het kader van de andere
waardeketens en in een internationaal perspectief gezet. De data zijn door ECORYS voor
de verschillende profielen op dezelfde wijze bepaald.

Tabel 9.4

Matrix offshore wind.
Type indicator

Indicator

Waarde (beste

Benchmark (ten

Benchmark (ten

schatting

opzichte van

opzicht van

ECORYS)

andere

internationaal)

waardeketens)
Economisch

Aantal fte direct

945

Hoog

Omzet

350 M€

Gemiddeld /

Hoog

Hoog
Bijdrage BNP

0,045%

Aanwezigheid clusters

Deels

Gemiddeld

Groeipotentieel 2020

Factor 4,5

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

(qua fte)
Factor 11
68 PJ; 5,2 GW.
(qua MW)
Export

50%

Porter sterktes/zwaktes
Investering

Subsidie

Gemiddeld
Maximaal 4500

n.v.t.

M€ voor een
periode van 15-20
jaar
Innovatie

R&D uitgaven bedrijven
Aantal octrooien en

3; Vijfde positie,

mondiale positie

met 4.2% van alle

Hoog

Hoog

Laag

Gemiddeld

Hoog

Hoog

octrooien
Milieu &

Vermeden primaire

6 PJ en 0,18%

energie

energie

energieverbruik
(2009)

Bijdrage 14% doelstelling

3,1%

voor 2020

Bron: ECORYS

9.4

Conclusies voor het profiel offshore wind
Geconcludeerd kan worden dat offshore windenergie op dit moment een gemiddelde rol
speelt qua bijdrage aan de economie ten opzichte van de andere waardeketens in deze
studie, en zelfs een kleine rol in termen van de huidige bijdrage aan de Nederlandse
duurzaamheid. Toch is er een bovengemiddelde groei in de vraag naar offshore
windturbines voorspeld, zowel in Nederland als in Europa. In 2020 zal wind offshore juist
een grote bijdrage aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. Nederland kan hier
de vruchten van plukken, zeker op het gebied van offshore constructie gebaseerd op de
Nederlandse ervaring en expertise. Ook vanuit de sterke positie van Nederland qua
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innovatie kan men aflezen dat in de offshore windsector Nederland zijn industrie kan
versterken en verder uitbreiden.
Ten slotte, waar Nederland ook sterk op scoort is de exportwaarde van offshore wind. Dit
biedt een uitgelezen kans om op kostefficiënte wijze de waardeketen van offshore wind
verder te ontwikkelen. Door deze bevindingen achten wij dat wind offshore tot de
waardeketens behoort met de grootste potentie.

9.5

Bijlage: detail overzicht bedrijven en werkgelegenheid wind offshore
Door ECORYS zijn schattingen gemaakt van de directe werkgelegenheid per element in
de keten:
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Tabel 9.5 Geschat aantal werknemers (in fte) per element in de waardeketen voor offshore wind. In rood betreft failliete bedrijven. In blauw de grote spelers (>25 fte in offshore windsector).
Bron: ECORYS, persoonlijke communicatie Agentschap NL, websites van bedrijven en het ECN rapport: “Socio-economic indicators of renewable energy in 2008”.
R&DD

Aantal fte

Projectontwikkeling

Aantal fte

Productie, transport en

Aantal fte

Installatie & O&M

Aantal fte

installatie
DarwinD XEMC

40

Rabobank

20

SIF Group

100

Vestas

20

TU D

30

Eneco

20

Smulders

60

Bettink

10

Suzlon

30

BMT

10

Jumbo offshore

50

Siemens

5

ECN wind

25

Fugro

10

Verbrugge

50

Eneco

5

Gusto MSC

25

KEMA

10

Ballast Nedam

50

Overig

20

Imares

15

Ecofys

4

IHC Merwede

40

Siemens

15

Imares

4

Van Oord

30

IHC Merwede

15

Arcadis

3

Vestas

20

BMT

10

Triodos

3

Gusto MSC

15

Green Giraf

3

Rheden steel

10

ABN AMRO

3

Overig

45

Overig

Subtotaal (fte)

250

Totaal (fte)

945

20
Subtotaal
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Rheden steel

10

2-B energy

10

Siemens

5

Polymarin

30

Overig

75
Subtotaal

525

Subtotaal

60
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10 Industrieprofiel duurzame omgevingsenergie

10.1

Introductie
Eén van de verschillende vormen van duurzame energie is ‘omgevingsenergie’. Dit
betreft energie die afkomstig is uit de omgeving (lucht, bodem) en die via (i) een
warmtepomp en/of (ii) een seizoensopslag in de bodem, gebruikt wordt om te verwarmen
of te koelen.243 Hierbij wordt dus gebruik gemaakt van aanwezige warmte of koude in de
bodem (bodemenergie, zowel diep als ondiep) of in de lucht (buitenluchtwarmte of
aerothermische energie), met name voor het verwarmen en koelen van woningen en
kantoren. Zowel voor ondiepe bodemenergie als voor aerothermische energie wordt
(vooral) gebruik gemaakt van warmtepompen244. Warmtepompen worden als ‘duurzaam’
gezien als de gebruikte warmte niet afkomstig is van fossiele bronnen.245
In 2009 was de totale energieproductie vanuit bodemenergie en buitenluchtwarmte samen
circa 5.413 TJ, circa 0,25% van het huidige bruto eindverbruik.246
Korte marktomschrijving
Naast de aerothermische energie worden in het algemeen twee hoofdtechnologieën voor
bodemenergie onderscheiden, namelijk ondiepe bodemenergie (warmte/koude opslag of
WKO) en diepe bodemenergie (of diepe geothermie). Ondiepe bodemenergie maakt
gebruik van aanwezige ‘ondiepe’ energie (20-200 meter) en is de belangrijkste en meest
gebruikte technologie. Bij diepe geothermie wordt natuurlijke aardwarmte opgepompt die
zich op grote diepte bevindt (ca 1,5-2 km) en is technologisch (nog) veel minder sterk
ontwikkeld. Hieronder volgt een korte technische toelichting:

Bij ondiepe bodemenergie (warmte/koude opslag) wordt de warmte en de koude via
warmtepompen opgeslagen in de bodem en dan later opnieuw gebruikt te worden.
“Met warmte/koudeopslagsystemen wordt warmte en koude in de bodem opgeslagen,
om twee seizoenen later weer gebruikt te worden. Het koude grondwater wordt in de
zomer gebruikt om te koelen. Daarbij warmt het grondwater op. Deze warmte wordt

243
244

245
246

CBS, ‘Duurzame energie in Nederland 2008’, p. 43.
Agentschap NL hanteert de volgende omschrijving: ““Een warmtepomp is een apparaat dat duurzame omgevingswarmte
van een laag naar een hoger en bruikbaar temperatuurniveau brengt. De warmte kan worden onttrokken aan de omgeving:
bodem, water, lucht of afvalwarmte. Voor het aandrijven van de warmtepomp is een beperkte hoeveelheid primaire energie
nodig. Door duurzame energie te benutten kan een warmtepomp tot ca. 50% primaire energie besparen ten opzichte van
een cv-ketel”;
< http://www.senternovem.nl/duurzameenergie/DEtechnieken/Warmtepomp_en_warmte_koude_opslag/Index.asp >.
Senternovem, ‘Protocol Monitoring Duurzame Energie’, 2006.
CBS, Statline. Uitgaande van een huidig bruto eindverbruik van 2.200 PJ. Het CBS gaat hierbij uit van de definiëring
conform de Europese Richtlijn duurzame energie (en dus niet de substitutiemethode).
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in de winter gebruikt om te verwarmen, waarbij het grondwater weer afkoelt.”247 Er
bestaan twee WKO-systemen, namelijk open248 en gesloten systemen;249
Bij diepe bodemenergie maakt men gebruik van de temperatuurstoename als je dieper
de grond in gaat. De warmte wordt middels de warmtepompen gewonnen uit de
watervoerende lagen (aquifers) op enkele kilometers diepte;250
Bij aerothermische energie gebruikt men de (koude) buitenlucht om een ruimte te
gaan verwarmen via een (omkeerbare) warmtepomp. Deze technologie is relatief
eenvoudig en goedkoop en wordt vaak voor de verwarming van individuele huizen
gebruikt. Ook ventilatielucht kan als bron voor deze techniek worden gebruikt.251

Waar mogelijk is er onderscheid gemaakt tussen bovenstaande drie marktsegmenten.
Soms zijn echter aerothermische energie en ondiepe bodemenergie (WKO’s) in de
analyse samengenomen.252
Marktontwikkelingen
De duurzame energie uit omgevingsenergie is relatief snel aan het groeien. De totale
warmteproductie is sinds 2000 vertienvoudigd van circa 500 TJ naar 5.271 TJ in 2009.
Met deze productiestijging is ook het aantal warmtepompen (ondiepe bodem- en
aerothermische pompen) vertienvoudigd. Verder zijn er zijn in Nederland circa 1.000
open WKO-systemen in gebruik en circa 25.000 gesloten ‘putten’.
De diepe geothermie boringen brengen hoge initiële investeringen met zich mee.253
Daarbij komt dat er, ondanks vooronderzoek, ook een bepaalde mate van onzekerheid
bestaat dat de boorlocaties ‘onrendabel’ blijken te zijn. In Nederland zijn momenteel een
aantal initiatieven op het gebied van diepe geothermie.


In 2007 is in Bleiswijk en Lansingerland een eerste put geboord tot circa 1750m diepte ten behoeve
van de verwarming van een kas (tuinder A+G van den Bosch BV). Voor dezelfde tuinder is in 2009
gestart met de boring van een tweede bron (ca 1850m);



In Den Haag is in maart 2010 gestart met boringen. In twee projectfasen zullen in totaal 6.000
woningen verwarmd worden middels diepe geothermie. De boring zal uiteindelijk circa 2.200m diep
zijn;



In Delft/Pijnakker is ook in maart 2010 gestart met boringen ten behoeve van Ammerlaan Grond- en
Hydrocultuur (verwarming kassen en zwembad). Men zal tot circa 2.000m diep boren;

247
248

249

250
251

252

253
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CBS, Duurzame energie in Nederland 2008.
“ Bij open systemen worden in principe twee bronnen geboord tot in een geschikte grondwaterlaag, meestal tussen de 20
en 200 meter diep. ’s Zomers wordt water uit de koude bron (± 7 oC) gepompt en wordt de koude direct gebruikt voor
koeling. Het opgewarmde water wordt teruggebracht in de warme bron (15 - 25 oC). ’s Winters wordt met dit opgewarmde
water en een warmtepomp het gebouw verwarmd met een lagetemperatuursverwarming, waarna het afgekoelde water
weer in de koude bron terugvloeit”; bron: Advies Taskforce WKO, ‘Groen licht voor de bodemenergie’, maart 2009.
“Gesloten systemen werken in grote lijnen hetzelfde als open systemen en komen ongeveer tot dezelfde diepten, met het
verschil dat hierbij geen grondwater wordt verpompt. Het zijn systemen met bodemlussen (twee tot vier per huis) waar
water doorheen wordt gepompt, veelal met een antivriesmiddel zoals glycol om warmte of koude aan de bodem te
onttrekken. Het energetisch rendement is over het algemeen iets lager dan bij open systemen.” Bron: Advies Taskforce
WKO, ‘Groen licht voor de bodemenergie’, maart 2009.
ECOFYS, ‘Factsheet diepe geothermie’, oktober 2009.
Agentschap NL, < http://www.senternovem.nl/duurzameenergie/DE-technieken/Warmtepomp_en_warmte_
koude_opslag/Index.asp >.
Omdat beide technologieën warmtepompen gebruiken, maken niet alle gebruikte bronnen expliciet onderscheid tussen
deze twee categorieën, waaronder Eurobserver.
1e boring in Bleiswijk en Lansingerland koste circa € 6 miljoen; het project in Den Haag kost circa € 50 miljoen.
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Andere initiatieven in Nederland zijn er in Koekoekspolder (Overijssel), Brielle-Vierpolders (ZuidHolland), en (opnieuw) in Haaglanden. Volgens het Platform geothermie waren er eind 2009 circa 60
aanvragen voor licenties bij het ministerie van Economische Zaken ingediend.

254

Bestaande wet- en regelgeving wat betreft omgevingswarmte is met name nationaal,
hoewel er vanuit Europa wel technische eisen/normen gesteld worden, bijvoorbeeld
rondom het gebruik van koudemiddelen. Bij nationale wetgeving gaat het vooral om
vergunningen voor de grondboringen in verband met het maatschappelijk belang
(grondwater, vervuiling, etc.). Ook is hier het beleid rondom de energieprestaties van
nieuwe utiliteitsgebouwen en woningen van belang, wat een belangrijke driver is voor de
vraag naar warmtepompen (zie ook paragraaf 10.2.2).

10.1.1

Beschrijving van de waardeketen
De elementen uit de waardeketen voor omgevingsenergie worden weergegeven in de
volgende figuur.

Figuur 10.1

Waardeketen omgevingswarmte

Projectontwikkeling & financiering
Consultancy
R&DD
Boren en
grondwerkzaamheden

Installatie &
onderhoud

Warmteproductie

Productie warmtepompen en boorinstallaties

Bron: ECORYS. Toelichting: de opwekking van ondiepe bodemenergie (WKO) en aerothermische energie zijn
de meest gebruikte technologieën voor warmteopwekking. Voor beiden zijn veel installatie- en
onderhoudsbedrijven in de markt. Voor zowel de WKO-systemen als voor de diepe geothermie zijn
grondboringen noodzakelijk, waarbij dit voor de diepe geothermie veel specialistischer is. Projectontwikkeling en
consultancy vindt op vele aspecten in de keten plaats, terwijl de RD&D zich vooral richt op de diepe geothermie.

RD&D
Binnen de omgevingswarmte vindt onderzoek en innovatie vooral plaats rondom de diepe
geothermie-technologie. De technologie rondom warmtepompen en WKO-systemen is
immers vrij standaard. Belangrijke R&D-spelers in Nederland zijn TNO (Bodem en
Grondwater) en de TU Delft. Zij zijn ook betrokken bij de recente diepe geothermie
projecten in Bleiswijk/Lansingerland, Den Haag en Pijnakker. Daarnaast verkeren er ook

254

Website Stichting Paltform Geothermie (bezocht op: 28 juli 2010).
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nog diverse projecten in een vooronderzoeksfase 255 De totale werkgelegenheid in dit deel
van de waardeketen schatten wij niet erg hoog. Waar ECN eerder kwam tot een schatting
van vijf werknemers256, schat ECORYS de werkgelegenheid met 15 personen iets hoger.
Het Octrooicentrum Nederland publiceerde in 2005 dat van de 183 octrooiaanvragen op
het gebied van warmtepompen er vier aanvragen (2,1%) van Nederlandse bedrijven
waren (TNO, Nedap, Itho en Dutch Heatpump). Het grootste deel van de
octrooiaanvragen komt uit de VS, Japan en Duitsland (gezamenlijk ca 55-60%).257
Projectontwikkeling en consultancy
Dit niveau vormt momenteel het meest omvangrijke deel van de hele waardeketen. Er is
op de Nederlandse markt een keur aan ingenieurs- en consultancybureaus actief die
adviseren en assisteren op een breed scala van terreinen, zoals advies, vergunningen,
haalbaarheidstudies, technische ontwerpen, bodemonderzoek, planning,
projectmanagement en financiering. Ook de grote Nederlandse energiebedrijven zoals
Eneco, Nuon en Essent zijn hier actief. De meeste van deze bureaus richten zich met
name op de advisering rondom ondiepe bodemenergie (WKO), bijvoorbeeld voor
gemeenten, provincies, bouwprojecten en ziekenhuizen. Slechts enkelen richten zich ook
op de diepe geothermie. Daarnaast hebben sommigen ook een specifieke doelgroep,
bijvoorbeeld tuinders en de glastuinbouw.
Opgemerkt dient te worden dat voor vrijwel alle bureaus advisering rondom
aerothermische energie, ondiepe en diepe bodemenergie, dit slechts een (klein) onderdeel
is van al hun activiteiten. Gegeven deze versplintering van de markt is het lastig om dit
marktsegment volledig en gedetailleerd in kaart te brengen. Er zijn geen andere bronnen
die een schatting (werkgelegenheid, omzet) specifiek maken voor dit deelsegment.258 Op
basis van de ledenlijsten van het Platform Geothermie en de NVOE schatten we dat er
circa 50 of meer bedrijven actief zijn rondom projectontwikkeling en consultancy.
Boren en grondwerkzaamheden
Het boren en de grondwerkzaamheden (grondverzet, leidingen, etc.) rondom de aanleg
van WKO-systemen en diepe geothermie is een volgende stap in de waardeketen. Hierbij
gaat het deels om grote bouwbedrijven zoals BAM, Ballast Nedam, Dura Vermeer en
Visser & Smit Hanab (VolkerWessel) en deels om gespecialiseerde ondernemingen. Ook
hier is weinig onderzoek gedaan, maar wij schatten, op basis van de ledenlijsten van het
Platform Geothermie en de NVOE, dat circa 20-25 bedrijven op dit niveau in de keten
actief zijn, met name rondom boringen voor WKO-systemen (niet allemaal aangesloten
bij het Platform Geothermie en de NVOE).
Bij de boringen voor de diepe geothermieprojecten werden deels Nederlandse en deels
buitenlandse bedrijven geselecteerd:
255
256
257

258
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Stichting Platform Geothermie, ‘projecten’, < http://www.geothermie.nl/index.php?id=19; >.
ECN, ‘Socio-economic indicators renewable energy in 2008’, 2009, p. 26-27.
SenterNovem/ Octrooicentrum NL, ‘Octrooioverzicht warmtepompen, 2005. Van de 50 octrooiaanvragen waren er 4 van
Nederlandse bedrijven (8%).
ECN (Socio-economic indicators renewable energy in 2008’, 2009, p. 26-27) geeft aan dat het in het kader van die studie
onmogelijk was om data te verzamelen voor de hele waardeketen rondom ‘shallow geothermal energy’ (WKO-systemen,
warmtepompen).
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Bleiswijk 1 en 2 (A+G Van den Bosch): Daldrup & Söhne AG uit Duitsland
(boorinstallatie), Dick Swart (boormanager) en Scientific Drilling (VS);
Den Haag: Northern Dutch Drilling Company (Huisman-Itrec & Verkley Groep);
Delft/Pijnakker (Ammerlaan): Daldrup & Söhne AG uit Duitsland; ook bij een
tweede project in Pijnakker zal Daldrup gaan boren.

Productie & leverantie van boorinstallaties en pompen
Binnen dit segment van de waardeketen zijn Nederlandse bedrijven vooral actief als
leverancier van (lucht en water) warmtepompen (en aanverwante installaties zoals CVketels). Deze zijn vaak afkomstig van buitenlandse fabrikanten zoals Valliant, Hautech,
Danfoss, Carrier, Daikin en Mitshibishi. Echter, er zijn ook een aantal Nederlandse
ontwikkelaars/producenten van warmtepompen, zoals ATAG Verwarming Nederland,
Daalderop, Inventum, Itho en Redenko/ZEN Renewables, waarbij ook de assemblage
(grotendeels) in Nederland gedaan wordt. Een aantal van deze bedrijven (Techneco,
Inventum, daalderop) zet ook in hybride warmtepompen.259 Binnen deze niche markt
lijken ze in de voorhoede mee te doen, maar specifieke informatie en data ontbreekt hier.
Op het gebied van ontwikkeling van zwaar boormaterieel is Huisman-Itrec een grote
Nederlandse speler, hoewel hun zwaartepunt toch wel in de offshore markt ligt
(ontwikkeling kranen, hefinstallaties, etc.). De ontwikkelde diepe geothermie
boorinstallatie LOC 400 is overigens gebouwd in Tsjechië.
Installatie en onderhoud
Het segment van installatie en onderhoud van (met name de) warmtepompen is zeer
gesegmenteerd. Er zijn een aantal grote partijen zoals Unica Installatietechniek en Imtech,
maar het grootste deel van de markt bestaat uit relatief kleine bedrijven. BerendsBallast
Consultancy geeft aan dat er al 360 installateurs zijn aangesloten bij brancheorganisatie
UNETO-VNI260 met betrekking tot duurzame energie.261

10.2

Positie Nederlandse industrie
Internationaal wordt bodemenergie naast het verwarmen van huizen en gebouwen ook
gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. In Nederland is hier nog nauwelijks sprake
van. Samen met warmteopwekking vanuit biomassa en de zon wordt het aandeel van
(diepe/ondiepe) geothermische warmteopwekking op 1,4% van de totale wereldwijde
energieconsumptie geschat. In termen van warmteproductie is China de grootste, gevolgd
door de VS Zweden, Turkije en Japan. Nederland staat binnen Europa op een 17e plaats
voor wat betreft geothermische warmteproductie.
Ondiepe bodemenergie en aerothermische energie
De Europese markt voor grondwarmtepompen is de laatste jaren sterk aan het groeien,
met 16% in 2007 en 2008. Nederland staat qua aantal geplaatste pompen en geïnstalleerd
259
260

261

Dit is een (lucht/water) warmtepomp in combinatie/samenwerking met een bestaande gasketel.
De UNETO-VNI vertegenwoordigt circa 5.300 bedrijven, wat neer komt op 130.000 werknemers en circa 90% van de totale
omzet op de installatiemarkt.
BerendBallast Consultancy, ‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland’, juni
2010, p. 17.
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vermogen, met respectievelijk 2,4% en 5,6% van het Europese totaal, ver achter
grootmachten Zweden, Duitsland en Frankrijk en achter Finland en Oostenrijk. Ook het
aantal luchtwarmtepompen is zeer snel aan het stijgen in Europa.262
Nederland heeft enkele producenten van warmtepompen (o.a. Daalderop, Inventum,
vooral assemblage), maar de Europese marktleiders komen vooral uit Zweden, Duitsland
en Frankrijk (zowel water en lucht warmtepompen). Nederlandse producenten bevinden
zich niet in de EU top tien. Projectontwikkeling, boren en installatie/onderhoud vindt
vooral plaatst door MKB-bedrijven, met een aantal grotere spelers (nationaal actief). Op
het gebied van advisering rondom WKO-systemen lijkt Nederland wat sterker te zijn.
Ondermeer IF Technology is ook actief in het buitenland.
Diepe geothermie
De ontwikkeling van de diepe geothermie staat nog in zijn kinderschoenen, hoewel er in
diverse landen inmiddels ervaring hiermee is (Duitsland, Frankrijk, Italië, ook vier putten
in Nederland). De markt voor diepe geothermie is dus nationaal en Europees nog zeer
beperkt en sterk in ontwikkeling. Een goed overzicht op basis van data en
marktrapportages ontbreekt. De diepte boringen worden onder meer gedaan door NDDC
(o.a. Huisman-Itrec), Daldrup & Söhne AG (Duitsland) en Scientific Drilling (VS).
Huisman-Itrec is een grote Nederlandse speler rondom de ontwikkeling van zwaar
boormaterieel.
We waarderen de industrie in de volgende paragrafen door middel van kengetallen en een
bijbehorende beschrijving.

10.2.1

Kernindicatoren duurzame omgevingswarmte
In de onderstaande twee tabel zijn de kerncijfers gegeven voor de Nederlandse industrie.

Tabel 10.1

Kwantitatieve indicatoren voor omgevingswarmte.
Indicator

Nederland

Internationaal

Omzet cluster

Aerothermische/ ondiepe bodemenergie: ~ € 240

Wereld: € 10 mrd (aardwarmte)

mln

263

Diepe geothermie: ~ € 50 mln
Bijdrage BNP

~ € 0,05%

Aantal bedrijven

230

Aantal MKB

262
263

264
265
266
267
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265

266

-1050

264

267

267

> 95%

Onbekend
Onbekend

In de periode 2005-2008 is het aantal pompen verdubbeld van 249.000 naar 576.000.
Inschatting ECORYS. Roland Berger (‘Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland;,
2009, p. 14) schat een omzet van € 50-75 miljoen voor enkel geothermie; BerendBallast Consultancy, (‘Onderzoek naar
economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland’, juni 2010, p. 17) komt tot een omzet van € 87
miljoen.
ECN, ‘Socio-economic indicators renewable energy in 2008’, 2009, p. 26-27.
Roland Berger, ‘Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland, 2009, p. 12.
Inschatting ECORYS.
BerendBallast Consultancy, ‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland’, juni
2010, p. 17.
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Indicator

Nederland

Internationaal

Aantal pompen

Ondiepe bodemenergie: 1.000 open WKO, 25.000

EU: 780.000 warmtepompen

gesloten WKO
pompen
Productie

268

; 73.000 aerothermische

269

5,4 PJ (2009)

270

SE: > 320.000 gesloten WKO
DE: > 150.000 gesloten WKO

271

Wereld: elektriciteit: 11 GW,
warmte: 60 GWth

Export

Beperkt, vooral warmtepompen; LOC 400 van

Onbekend

Huisman-Itrec heeft ook export potentie
Import

Veel buitenlandse warmtepompen, met name uit

Onbekend

Duitsland en België.
Werkgelegenheid

Totaal (2010): 850 (680 fte)
95

272

; diepe geothermie:

273

Geothermie: 25-30.000 in de
274

EU

; voor wereld onbekend (>

9.000 in VS en 9.000 in DE)
Bijdrage

< 1%; 5,4 PJ in 2009

275

Samen met biomassa en

duurzaamheid

zonnewarmte: 1,4% van wereld
energieconsumptie
276

Nieuwe bedrijven

Beperkt, ca. 20 in 2009

Investeringen

Onbekend

Groei tot 2020

Tot ca 15-35 PJ, € 0,7-1,7 mrd

275

Onbekend, maar wereldwijd wel
(sterke) toetreding.
Onbekend
277

werknemers (2.000 tot 4.800 fte

; 2.500- 6.000

278

)

Wereld: € 30-40 miljard

279

(aardwarmte)
EU: 70.000 werknemers

Hoogte subsidies

280

Onbekend

Diepe geothermie: hoog;
Warmtepompen: regeling duurzame warmte (€ 1,524 miljoen over laatste 3 jaar)
onderzoek is nihil

Aantal

281

; gesubsidieerd

282

Hoog (bouw- en boorvergunningen)

Onbekend

vergunningen

268
269
270
271
272

273
274
275
276

277

278
279
280
281

282

Taskforce WKO, p. 9.
CBS, ‘Hernieuwbare energie; capaciteit, binnenlandse productie en verbruik’.
Eurobserver, ‘Heat pumps barometer’, oktober 2009, p. 67.Nederland staat wat betreft groei op een 7e plaats.
CBS Statline.
Inschatting ECORYS; BerendBallast Consultancy, (‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame
energiesectoren in Nederland’, juni 2010, p. 17), schat circa 960 werknemers.
ECN, ‘Socio-economic indicators renewable energy in 2008’, 2009, p. 26-27.
EurObserv’ER, ‘Geothermal energy barometer’, september 2007.
Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report’, 2010, p. 34.
BerendBallast Consultancy, ‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland’, juni
2010, p. 17.
Inschatting ECORYS. ECN (‘Workshop 1 en 3 duurzame warmte en koude in Nederland’, presentatie in kader van het
RES-H Policy project, slide 32, 42-58, oktober 2009) acht 170-230 PJ realistisch. Roland Berger (‘Stimulering van de
economische potentie van duurzame energie voor Nederland;, 2009, p. 14) acht een omzet groei tot € 400-500 miljoen
realistisch.
Inschatting ECORYS.
Roland Berger, ‘Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland;, 2009, p. 12.
Eurobserver, ‘Geothermal energy barometer’, september 2007.
SenterNovem, stand van zaken subsidieregeling per 13 juli 2010. In dit bedrag kan geen onderscheid gemaakt worden
tussen warmtepompen en zonneboilers.
PWC, ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek 2007’, augustus 2008, p. 24.
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Marktontwikkelingen
Zoals gezegd is de duurzame energie uit omgevingsenergie relatief snel aan het groeien.
Sinds 2000 is de totale warmteproductie vertienvoudigd, van circa 500 TJ naar 5.271 TJ
in 2009.283 Het opgesteld thermische vermogen steeg zelfs met een factor 15 (van 117
MW naar 1.735 MW, een gemiddelde groeivoet van 35% over 10 jaar).
Met de sterke groei in duurzame warmteproductie en vermogen is natuurlijk ook het
aantal pompinstallaties sterk gegroeid (zie onderstaande figuur). Het CBS schat dat sinds
2000 zowel het aantal pompen dat gebruik maakt van ondiepe bodemwarmte als de
buitenlucht is vertienvoudigd. Voor de diepe geothermie zijn inmiddels vier installaties in
werking.
Figuur 10.2

Overzicht totaal aantal installaties, opgesteld aan het einde van het jaar (2000-2009)
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30.000
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Bodem (ondiep) - woningen

Bodem (ondiep) - utiliteit

Totaal bodemenergie

Buitenlucht - woningen

Buitenlucht - utiliteit

Totaal buitenluchtwarmte

2009

Bron: CBS, ‘Hernieuwbare energie; capaciteit, binnenlandse productie en verbruik’. Het CBS merkt op dat de
cijfers voor warmtepompen met enige voorzichtigheid moeten worden bekeken (CBS, Duurzame energie 2008,
p 44-45). 2009 zijn voorlopige data.

In vergelijking met andere Europese landen wordt in Nederland relatief vaak gebruik
gemaakt van grote, open WKO-systemen. Dit heeft met name te maken met de
bodemgesteldheid en de aanwezigheid van geschikte bodemlagen.284 Geschat wordt door
de Taskforce WKO dat in Nederland circa 1.000 open WKO-systemen in gebruik zijn
(circa 300 MW in 2007), tegen circa 25.000 gesloten ‘putten’.284
Deze WKO-systemen worden vooral gebruikt voor kantoren (45%), openbare gebouwen/
winkelcentra (14%), industrie (13%), ziekenhuizen (12%), kassen (11%) en huizen (5%,
vooral gesloten systemen).285 Bij huizen worden WKO-systemen vooral aangebracht bij
nieuwbouw en (nog) zeer beperkt bij bestaande bouw.

283

284
285
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CBS, ‘Hernieuwbare energie; capaciteit, binnenlandse productie en verbruik’ en ‘Hernieuwbare energie; vermeden verbruik
fossiel primair en vermeden CO2’.
Taskforce WKO, p. 9.
IF Technology (Martijn van Aarssen), ‘Geothermal Energy’, presentatie 11 februari 2010.
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Het opgesteld thermisch vermogen is sinds 2000 met gemiddeld 35% per jaar gestegen.286
Voor de komende jaren verwachten wij dat de groei zich zal voortzetten, maar met een
lagere groeivoet. In de onderstaande tabel zijn drie mogelijke scenario’s weergegeven hoe
het opgesteld thermisch vermogen zich kan ontwikkelen.
Scenario’s ten aanzien van de ontwikkeling van het thermisch vermogen tot 2020
50.000
Opgesteld thermisch vermogen (Mw)

45.000
40.000
35.000
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Tabel 10.2

Scenario | (35% groei/jaar)

Scenario II (20% groei/jaar)

Scenario III (10% groei/jaar)

ECORYS acht het scenario van 10 à 20% gemiddelde groei per jaar realistischer dan het
35%-scenario. 287 Bij het opgesteld thermisch vermogen gaat het dan om een factor drie
(10%) tot zeven (20%) in 2020. De verwachtingen voor de werkgelegenheid en omzet
zijn hieraan sterk gecorreleerd.
Zoals aangegeven in paragraaf 10.1.1 is de markt voor ondiepe bodemwarmte en
aerothermische energie zeer versnipperd op vrijwel alle niveaus in de waardeketen. Het
betreffen daarbij niet alleen zeer veel verschillende bedrijven, ook vormt duurzame
warmte vaak voor deze partijen maar een (klein) deel van hun werkzaamheden. Het is
daarom ook zeer lastig om een schatting te maken van de totale bedrijvigheid,
werkgelegenheid en omzet.
Bedrijvigheid
BerendsBallast Consultancy schat voor de gehele ‘warmte in de gebouwde omgeving’ het
aantal bedrijven op circa 1050, waarvan 1% grootbedrijf en 99% midden- en kleinbedrijf.
Het aantal starters schatten zij in 2009 op 20.288 Op basis van onze eigen inventarisatie
komen we tot de volgende ‘minimale lijst’. Met uitzondering van R&D zal op elk niveau
van de waardeketen het aantal bedrijven mogelijk iets hoger liggen. Zie ook bijlage 1.

286

287

288

We gebruiken deze indicator, omdat zij minder gevoelig is voor sterke schommelingen dan bijvoorbeeld het aantal
geplaatste installaties.
Hiervoor zijn een tweetal argumenten: (i) de markt is na 10 jaar langzaam ‘volwassen’ aan het worden, waarbij het minder
waarschijnlijk is dat nog eens tien jaar een groei van gemiddeld 35% gerealiseerd zal worden, en (ii) het is onzeker of de
bestaande subsidieregelingen over enkele jaren nog bestaan wat de vraag zal beïnvloeden.
BerendBallast Consultancy, ‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland’, juni
2010, p. 17.
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Tabel 10.3

Overzicht minimaal aantal bedrijven rondom omgevingswarmte
Diepe geothermie

Omgevingswarmte (ex.
diepe geothermie)

R& DD

~5

Zeer beperkt (< 5)
5

Projectontwikkeling en consultancy
-

nutsbedrijven

~2

-

bureaus

~ 10

≥ 50

Boren en grondwerkzaamheden
-

grote bouwbedrijven

1

~5

-

gespecialiseerd

3

~ 20

1

~5

Productie en levering
-

productie

-

levering

Installatie en onderhoud
Totaal

1

≥ 15

Beperkt (< 5)

≥ 130

~ 25

≥ 230

Bron: ECORYS op basis van bijlage 1.

Werkgelegenheid
Gegeven de onzekerheid van het aantal bedrijven is ook de totale werkgelegenheid lastig
te schatten, wat bemoeilijkt wordt doordat binnen bedrijven vaak slechts enkele personen
(een deel van hun tijd) zich bezig houden met duurzame warmte. Het CBS houdt geen
data bij rondom de werkgelegenheid en omzet van duurzame energie in het algemeen en
omgevingsenergie in het bijzonder. ECN heeft enkel een schatting gemaakt voor diepe
geothermie en komt voor 2009 op circa 95 werknemers (2008: 85).289 BerendsBallast
Consultancy schat het aantal werknemers gerelateerd aan ‘warmte in de gebouwde
omgeving’ op circa 960 personen. De basis voor deze schatting is niet duidelijk.290 In de
onderstaande tabel zijn deze bronnen en ECORYS’ inschattingen gecombineerd.
Tabel 10.4

Overzicht werkgelegenheid rondom geothermie en omgevingswarmte

RD&D

Actuele werkgelegenheid-

Actuele werkgelegenheid

diepe geothermie

omgevingswarmte totaal

5*

Projectontwikkeling en consultancy
Nutsbedrijven

~ 30*

-

bureaus

~ 45*

-

grote bouwbedrijven

-

gespecialiseerd

Productie en levering

289

290

160

~150**

-

Boren en grondwerkzaamheden

-

productie

-

levering

15**

~ 15*

~150**

Beperkt

200**

ECN, ‘Socio-economic indicators renewable energy in 2008’, 2009, p. 26-27. Ten aanzien van ‘shallow geothermal energy’
(WKO, warmtepompen) merkt men op dat het in die studie niet mogelijk was data te verzamelen omtrent werkgelegenheid
en omzet.
BerendBallast Consultancy, ‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland’, juni
2010, p. 17.
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Installatie en onderhoud
Totaal (fte)

Actuele werkgelegenheid-

Actuele werkgelegenheid

diepe geothermie

omgevingswarmte totaal

Beperkt

350**

95*

~ 850 (680) **
960***

Bron: * ECN; ** ECORYS, *** BerendBallast. ECORYS’ schattingen betreffen ruwe schattingen. Toelichting:


ECORYS schat de totale werkgelegenheid voor de omgevingswarmte op circa 850 personen. Deze ruwe
schatting is afgeleid van de waardeketen voor CV-ketels, waar door circa 14.000 werknemers circa
350.000 CV-ketels worden geplaatst (hele keten, maar met name werkgelegenheid in de installatie).

291

Er

van uitgaande dat een warmtepomp lastiger is om aan te leggen (boren, meer leidingen leggen) komen we
voor 19.000 (2009) warmtepompen op circa 850 werkzame personen in de hele keten.


292

De installatie van een warmtepomp kost circa 3 dagen. Uitgaande van circa 19.000 warmtepompen zullen
er circa 300 arbeidsplaatsen zijn voor de installatie van de pompen. Voor het onderhoud aan de pompen
hebben we circa 50 arbeidsplaatsen gerekend.



Projectontwikkeling & consultancy zit grotendeels in de diepe geothermie, waar ECN 75 arbeidsplaatsen
schat. Voor de hele waardeketen hebben we dit verdubbeld tot circa 150.



De ‘overige’ arbeidsplaatsen hebben we verdeeld over ‘boren en grondwerkzaamheden en productie en
levering, waarbij het laatste segment meer arbeidsplaatsen lijkt te bieden.

Uitgaande van een groei van 10 à 20% in het geplaatst thermisch vermogen tot 2020,
schatten wij dat ook de werkgelegenheid met een factor 3 à 7 groeit, wat neerkomt op
circa 2.500- 6.000 personen (2.000 tot 4.800 fte).
Omzet
BerendsBallast Consultancy komt voor ‘warmte in de gebouwde omgeving’ tot een omzet
van circa € 87 miljoen, maar onduidelijk is hoe ze dit berekenen.293 Roland Berger schat
de omzet van ‘geothermie’ (enkel warmte uit de bodem) op € 50-75 miljoen (2008)294,
terwijl ECN voor enkel de diepe geothermie ook een omzet van € 50 miljoen in 2009
schat (2008: € 45 miljoen).295 Deze laatste categorie zal, gegeven het aantal initiatieven
en vergunningaanvragen, de komende jaren wel sterk stijgen.296
Op basis van de CBS-cijfers is een indicatie van de omzet te bepalen. Op basis van het
aantal geplaatste nieuwe installaties en uitgaande van een gemiddelde prijs per type pomp
schat ECORYS de totale omzet in 2009 op circa € 240 miljoen. In de onderstaande
grafiek is de omzet weergegeven voor 4 categorieën. De totale omzet heeft sinds 2003
een enorme vlucht genomen, met name door de plaatsing van buitenlucht pompen bij
utiliteiten en bodemwarmtepompen voor huizen.

291
292
293

294
295
296

Dit komt neer op circa 25 CV-ketels per werknemer in de waardeketen.
Dit komt neer op circa 22 CV-ketels per werknemer in de waardeketen.
BerendBallast Consultancy, ‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland’, juni
2010, p. 17.
Roland Berger, ‘Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland;, 2009, p. 14.
ECN, ‘Socio-economic indicators renewable energy in 2008’, 2009, p. 26-27.
Het eerste boorproject in Bleiswijk kostte circa € 6 miljoen; het grote project in Den Haag circa € 50 miljoen.
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Figuur 10.3

Omzet voor vier typen warmtepompen (2000-2009)

Omzet (x € 1.000)

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bodem, ondiep, woningen

Bodem, ondiep, utiliteit

Buitenlucht, woningen

Buitenlucht, utiliteit

Bron: ECORYS op basis van CBS Statline.
Toelichting: In de berekening van de omzet zijn we uitgegaan van een consumentenprijs voor bodemwarmtepompen van € 15.000,-. Dit ligt in lijn met de berekeningen van de berekeningen van Deerns
(‘Eenheidsprijzen duurzame energiesystemen, voor SenterNovem, maart 2008) die de consumentenprijs voor
een individuele woning op € 16.150,- schat en de projectprijs op € 14.270,- (incl BTW en inclusief installatie).
Voor grote utiliteiten schatten we dat de prijs gemiddeld circa 30% hoger zal liggen (€ 20.000,-). Voor de
kostprijs van de buitenlucht-pompen hebben we de kosten van de verticale bron (€ 7.000,-) weggelaten. Voor
de hele periode 2000-2009 hebben we dezelfde kostprijs gebruikt, wat in de praktijk niet zo hoeft te zijn (inflatie,
nieuwe technologie, snellere installatie, etc.).

De omzet voor 2020 is lastig te voorspellen, maar uitgaande van een factor 3 à 7
(respectievelijk 10% à 20% groei in het totale opgestelde thermische vermogen) komt de
totale omzet in 2020 uit op circa € 0,7 tot 1,7 miljard. Roland Berger schatte voor 2020
een omzet van € 400-500 miljoen.297
Bijdrage aan de energievoorziening298
De netto energieproductie van bodemenergie (diep en ondiep) was in 2009 circa 2.977 TJ.
Sinds 2000 is deze netto energieproductie met een factor acht gestegen (zie onderstaande
figuur). Voor aerothermische energie was dit in 2009 circa 2.436 TJ, een
vertienvoudiging ten opzichte van 2000.299

297
298

299
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Roland Berger, ‘Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland;, 2009, p. 14.
Het CBS merkt in haar publicatie ‘Duurzame energie in Nederland 2008’ op dat met name de cijfers voor onomkeerbare
warmtepompen zeer onzeker zijn, waardoor er enige voorzichtigheid geboden is. Onduidelijk is hoe dit zich doorvertaald
naar Statline (juli 2010) waar het onderscheid warmtepompen/WKO-systemen vervangen lijkt te zijn door
bodemenergie/buitenluchtwarmte.
CBS, Energiebalans voor 2009.
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Netto energieproductie omgevingswarmte 2000-2009 (in TJ)

Netto energieproductie (TJ)

Figuur 10.4
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Bodemenergie (diep)
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2008

2009

Buitenluchtwarmte

Bron: CBS ‘Hernieuwbare energie; capaciteit, binnenlandse productie en verbruik’. NB: 2001-2003 weggelaten.
2009 zijn voorlopige data.

Het aandeel van de bodemenergie en de buitenluchtwarmte in het vermeden gebruik van
primaire fossiele energie is respectievelijk circa 0,06% en 0,02% en van het totale
energieverbruik, wat neer komt op 2.680 TJ (2009).300
In 2009 was de vermeden emissie van CO2 voor omgevingsenergie circa 116 kiloton, wat
neerkomt op 0,07% van de totale emissie CO2. Sinds 2005 is dit meer dan verdubbeld
(van 50 naar 116). De bodemenergie (100 kiloton in 2009) speelt hier een veel grotere rol
dan de buitenluchtwarmte.
In het kader van het Europese project RES-H Policy, waarin gekeken wordt in hoeverre
warmte (en koude) kan bijdragen aan de energievoorziening, heeft ECN rondom
duurzame omgevingswarmte scenario’s gemaakt voor 2020 en 2030.301 Geschat wordt dat
in totaal circa 350 PJ van het totale energieverbruik uit duurzame energie dient te komen
(14%). Warmte (inclusief biomassa) zal, afhankelijk van het scenario, een bijdrage
moeten leveren tussen de 20 PJ (minimale bijdrage warmte) en 200 PJ (veel warmte).
ECN ziet hierin een belangrijke rol voor warmtepompen (ca 60%) en veel minder voor
diepe geothermie (5%).302
Bij ongewijzigd beleid zal, zo voorziet ECN, de productie van duurzame
omgevingsenergie slechts zal stijgen tot 8,7 PJ in 2020. Warmtepompen leveren dan 7 PJ
op, WKO-systemen circa 1,7 PJ, aldus de verwachting van ECN. Diepe geothermie is
hierin niet opgenomen.
In de volgende tabel is de inschatting van ECN weergegeven ten aanzien van de
onderverdeling van duurzame warmteproductie in 2020. Omgevingswarmte zou in 2020
circa 105-145 PJ bij moeten kunnen dragen (“realiseerbare potentiëlen”) aan de totale
300
301

302

CBS ‘Hernieuwbare energie; vermeden verbruik fossiel primair en vermeden CO2’. 2009 zijn voorlopige data.
ECN, ‘Workshop 1 en 3 duurzame warmte en koude in Nederland’, presentatie in kader van het RES-H Policy project, slide
32, 42-58, oktober 2009.
Daarnaast: biomassa (30%) en zonthermisch (5%).
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energieproductie. Hierbij wordt dan uitgegaan van een jaarlijkse groeivoet van meer dan
30%. De grootste potentie ligt bij de warmtepompen, en dan met name bij de renovatie
van bestaande woningen en de nieuwbouw in de dienstensector. Voor de diepe
geothermie is een bescheiden rol ingeschat, 4-14 PJ in 2020.
Tabel 10.5

Eerste inschatting ECN onderverdeling van productie van duurzame warmte (PJ)
Productie (PJ)
2008

Warmtepompen
Diepe geothermie

4,1

Gem. jaarlijkse groei (%)

2020

2030

Laag

Hoog Laag

101

131

112

2008-2020
Hoog Laag

2008-2030

Hoog

Laag

Hoog

169

31%

33%

16%

18%

36%

51%

20%

29%

18%

21%

10%

13%

0,1

4

14

6

28

Totaal omgevingswarmte

4,9 *

105

145

118

197

Totaal warmte (incl. biomassa,

22,7

170

230

193

334

zonthemische systemen
Bron: ECN, ‘Workshop 1 en 3 duurzame warmte en koude in Nederland’, presentatie in kader van het RES-H
Policy project, slide 32, 42-58, oktober 2009. Opmerking: WKO noemt ECN enkel bij het ‘totaal’ in 2008, daarna
niet meer; onduidelijk is wat de reden hiervoor is.

ECORYS acht deze scenario’s (te) optimistisch en twijfelt sterk of deze prognoses
realistisch zijn. Deze scenario’s komen ook niet overeen met het nationale actieplan, die
uitgaat van een warmtebijdrage van 11 PJ in 2020 (factor 3)303. Een factor 3 à 7 lijkt ons
realistisch (respectievelijk 10% à 20% groei), wat neerkomt op circa 16-35 PJ.
Kostprijs
De kostprijs voor de warmteopwekking via ondiepe bodemwarmte liggen op circa 60
€/MWh voor ‘gewone’ WKO-systemen en op circa 50 €/MWh voor grotere
stadsverwarming. Voor diepe geothermie ligt de prijs op ongeveer 7 €/MWh.304
Deze kostprijzen maken het voor consumenten (nog) niet heel aantrekkelijk om een
warmtepomp aan te schaffen, gezien de bestaande subsidieregelingen zoals Duurzame
Warmte.

10.2.2

Beleidscontext Nederland en Europa
Bestaande wet- en regelgeving wat betreft omgevingswarmte is met name nationaal,
hoewel er vanuit Europa wel wat technische eisen/normen gesteld worden, bijvoorbeeld
rondom het gebruik van koudemiddelen. Vanuit Europa wordt geothermisch onderzoek
ondersteund vanuit het 6e en 7e kaderprogramma.
Bij nationale wetgeving gaat het vooral om vergunningen voor de grondboringen in
verband met het maatschappelijke belang (grondwater, vervuiling, etc.).

303
304

164

Rijksoverheid, ‘Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen’, 2010, p. 106.
European Geothermal Energy Council, ‘Research Agenda for Geothermal Research- strategy 2008 to 2030’, 2008, p. 3-4.
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Wel is het beleid rondom de energieprestaties van nieuwe utiliteitsgebouwen en
woningen van belang (de Energie Prestatie Normering, EPN)305, wat een belangrijke
driver is voor de vraag naar warmtepompen. Om te voldoen aan de verplichte
energieprestaties is met name de toepassing van WKO’s een kosteneffectieve oplossing.
Ondiepe bodemenergie en aerothermische energie
Voor open WKO-systemen (vaak grotere systemen voor bedrijven of woonwijken) is een
vergunning nodig op grond van de Grondwaterwet, terwijl voor kleine gesloten WKOsystemen voor individuele woningen geen vergunning is vereist (regelgeving wel in
voorbereiding). Voor het plaatsen van warmtepompen ten behoeve van het genereren van
buitenluchtwarmte is een bouwvergunning of een melding bij de gemeente
noodzakelijk.306
Op basis van de regeling ‘Duurzame warmte’ worden (tot en met 2011) subsidies
verstrekt voor lucht/waterwarmte pompen (tot 2 kWth, € 500,- per kWth) en water/water
warmtepompen (tot 10 kWth, eerste jaar € 500 per kWth; boven de 10 kWth in het eerste
jaar € 250 per kWth). Er is budget voor circa 7.000 warmtepompen in vier jaar.307
Momenteel is circa € 22 miljoen vergeven voor zonneboilers en warmtepompen (van de €
32 miljoen) en € 1,5 miljoen voor lucht/waterwarmtepompen (van de € 4 miljoen).308
Er bestaat in Nederland geen specifiek beleid of subsidieregelingen voor systemen rond
ondiepe bodemenergie en aerothermische energie. Initiatieven kunnen wel in aanmerking
komen voor algemene subsidie of investeringsregelingen, zie ook hieronder.
Diepe geothermie
Er is voor diepe geothermie geen specifiek beleid opgezet. Wel is op diepe geothermie de
Mijnbouwwet van toepassing die vereist dat opsporings-, en winningsvergunningen
worden aangevraagd. Financiële steun van de overheid kan bijvoorbeeld verkregen
worden via de Markintroductie energie-innovaties (MEI)-regeling, de Milieuinvesteringsaftrek (MIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de EOS-UKR (Unieke
Kansen regeling). Ook is er door het Ministerie van EZ en LNV een garantieregeling
opgezet om de (financiële) risico’s bij diepteboringen te kunnen afdekken.309

305

306
307
308

309

Onderdeel van deze normering is de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuwe utiliteiten en woningen. Voor nieuwe
woningen geldt vanaf 1 januari 2011 een aangescherpte normering; aangescherpte normering voor utiliteiten is momenteel
nog in voorbereiding, zie ook: <
http://www.senternovem.nl/epn/nieuws/voorlopig_geen_nieuwe_energieprestatienorm_aanscherping_epceis_woningen_ga
at_wel_door.asp >.
SenterNovem & Stichting Warmtepompen, ‘Warmtepompen- gids voor beslissers’, december 2009.
SenterNovem, ‘Subsidie-informatie warmtepompen’, mei 2010.
SenterNovem, stand van zaken subsidieregeling per 13 juli 2010, < http://www.senternovem.nl/duurzamewarmte/subsidieinformatie/stand_van_zaken.asp >.
Ministerie van Economische Zaken, ‘Vernieuwde garantieregeling voor boren naar aardwarmte’, persbericht 19 juli 2010.
De eerste garantieregeling had een budget van circa € 10 miljoen. In juli 2010 is deze regeling vernieuwd en is er circa € 43
miljoen beschikbaar.
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10.2.3

Internationale marktontwikkelingen
Wereldmarkt
Internationaal wordt bodemenergie naast het verwarmen van huizen en gebouwen ook
gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. In Nederland zien we dit nog weinig. De
capaciteit voor het opwekken van elektriciteit wordt voor 2009 wereldwijd geschat op
circa 11 GW (2008: 10,6 GW310), terwijl de capaciteit voor warmte op circa 60 GWth
wordt geschat.311 Samen met warmteopwekking uit biomassa en de zon wordt het aandeel
van geothermische warmteopwekking op 1,4% van de totale wereldwijde
energieconsumptie geschat. 312
Wereldwijd wordt in 78 landen direct bodemwarmte gebruikt (2000: 58, 2005: 72),
waarbij de VS (ongeveer 13 GWth), China (9 GWth), Zweden (4,5 GWth), Duitsland (4,2
GWth, waarvan 0,1 GWth van diepe geothermie) en Noorwegen (3,3 GWth) de
marktleiders zijn in termen van geïnstalleerde capaciteit. In termen van warmteproductie
is China (21 TWh) de grootste, gevolgd door de VS (16 TWh), Zweden (13 TWh),
Turkije (10 TWh) en Japan (7 TWh).313 Nederland staat binnen Europa op een 17e plaats
voor wat betreft geothermische warmteproductie.314
Europa – (ondiepe) grondwarmtepompen
De Europese markt voor warmtepompen is de laatste jaren aan het groeien, met 16% in
2007 en 2008. Geschat wordt dat in de EU circa 780.000 (ondiepe) grondwarmtepompen
zijn geplaatst (2008).315 Nederland staat hierbij op een 6e plaats, achter grootmachten
Zweden, Duitsland en Frankrijk en achter Finland en Oostenrijk.

Tabel 10.6

Overzicht aantal geplaatste grondwarmtepompen in 2007-2008 (x 1.000)
Aantal warmtepompen (x 1.000)

Geïnstalleerde capaciteit (Mwth)

2007

2008

2007

2008

298

320,6

2.682

2.909

Duitsland

115,8

150,2

1.274

1.652

Frankrijk

102,4

121,9

1.127

1.341

Finland

38,9

46,4

828

858

Oostenrijk

40,5

48,6

454

545

Nederland

15,2

19,3

392

508

10

11

133

180

Zweden

Polen
Ierland

7,6

9,7

124

157

Italië

7,5

7,5

150

150

7

9,2

112

147

673,3

782,5

7.650

8.920

Tsjechië
Totaal EU 27

Bron: EurObserv’ER, ‘Heat pumps barometer’, oktober 2009, p. 67.
310

311
312
313
314

315
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Geothermische elektriciteitscentrales bestaan inmiddels in 24 landen, waarbij de VS, de Filippijnen, Indonesië, Mexico en
Italië voorop lopen (in termen van capaciteit); Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report, 2010, p. 10-13.
Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report, 2010, p. 54.
Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report, 2010, p. 15.
Ren21, ‘Renewables 2010- Global status report, 2010, p. 23-24.
Eurostat, ‘Supply, transformation, consumption - renewables and wastes (total, solar heat, biomass, geothermal, wastes) annual data’. Zweden is in deze data niet opgenomen.
EurObserv’ER, ‘Heat pumps barometer’, oktober 2009, p. 67.Nederland staat wat betreft groei op een 7e plaats.
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Ook de grote Europese producenten van grondwarmtepompen komen vooral uit de landen
die koploper zijn. Nederlandse producenten bevinden zich niet in de top-10.316

Zweden: Nibe Heating, IVT Industrier en Thermia Värme;

Duitsland: Buderus, Viessmann, Alpha-InnoTec, Stiebel Electron, Waterkotte;

Frankrijk: Thermatis Technologies, France Geothermie;

Zwitserland: Satag Thermotechniek;

Oostenrijk: Ochsner Wärmepompe.
In diverse Europese landen zijn gesloten WKO-systemen dus al vrij standaard geworden
en worden ze (per huis) al veel aangebracht. Een belangrijke verklaring is, aldus de
Taskforce WKO, dat de technologie ‘volwassen’ is geworden en breed geaccepteerd
wordt.317 Met name in Duitsland is het aantal verkochte warmtepompen de laatste jaren
sterk gestegen.318
Europa- warmtepompen voor aerothermische energie
Het aantal luchtwarmtepompen is zeer snel aan het stijgen in Europa. In de periode 20052008 is het aantal pompen verdubbeld van 249.000 naar 576.000.319
Diepe geothermie
De ontwikkeling van de diepe geothermie staat nog in zijn kinderschoenen, hoewel er in
diverse landen inmiddels ervaring hiermee is (Duitsland, Frankrijk, Italië). Data en
marktrapportages zijn onbekend. Vanuit Europa worden wel diverse onderzoeksprojecten
financieel ondersteund.320

10.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In deze paragraaf voeren we een Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
(SWOT) analyse uit en beschrijven we de belangen van de diverse partijen.

10.3.1

SWOT-analyse
In de onderstaande tabel is de SWOT-analyse weergegeven.

316
317

318

319
320

EurObserv’ER, ‘Heat pumps barometer’, oktober 2009, p. 74.
Taskforce WKO, p. 13. Gesloten systemen zijn relatief eenvoudig per individueel huis aan te brengen en zijn in heel veel
type bodems bruikbaar.
European geothermal Energy Council (Dr. Burkhard Sanner), ‘Market for Geothermal Energy in the EU, and the Legal
Aspects’, presentation in Tallinn, April 2009; < http://www.egec.org/ >.
Eurobserver, ‘Heat pumps barometer’, oktober 2009, p. 73.
Zie: http://ec.europa.eu/research/energy/eu/research/geothermal/support/index_en.htm.
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Sterktes

Zwaktes

 Met name de plaatsing van WKO’s in

 NL is een relatief kleine speler op Europees en

utiliteiten is rendabel en prijsconcurrerend

wereldtoneel; NL staat in de EU op 6e plaats qua

geworden. Sinds 2000 is het aantal

aantal geplaatste pompen (2,4%) en geïnstalleerd

geplaatste bodemwarmtepompen in NL dan

vermogen (5,6%). Wat betreft geothermische

ook sterk gestegen (met een factor 10 tot ca

warmteproductie staat NL binnen de EU op een 17e

24.700 pompen; gem. marktgroei was ca
30%)
 Hieraan gerelateerd: ook de geschatte
omzet groeide sterk; tot circa € 240 miljoen

Interne dimensie

in 2009 (warmtepompen);
 Ten opzichte van de andere waardeketens

Oostenrijk en Zwitserland is toepassing (vaak per
individuele woning) veel gebruikelijker
 Geen sterke NL marktpartijen in EU; wel aantal NL
fabrikanten in (hybride) warmtepompen, maar

aan de werkgelegenheid (850 fte) relatief

dominantie door fabrikanten uit Zweden, Duitsland,

hoog
 Met TU Delft en TNO heeft NL sterke
spelers op het gebied van R&D
gebracht, wat (diepe) grondboringen
eenvoudiger en minder riskant maakt
 Relatief weinig weerstand tegen toepassing
van de techniek
 Warmtepompen (in theorie ook diepe
geothermie) kunnen zowel verwarmen als
koelen

168

toegepast. In Zweden, Duitsland, Frankrijk, maar ook

voor duurzame energie in NL is de bijdrage

 Nederlandse bodem is goed in kaart

321

plaats
 In NL zijn WKO-systemen relatief onbekend en weinig

Frankrijk; exportpotentieel is daardoor relatief laag
 WKO-systemen zijn vaak niet optimaal afgesteld, wat
rendement beïnvloed; technologie is ook (nog) niet
prijsconcurrerend met bijv. gas en (nog) niet alle
combinaties hebben zich in de markt bewezen
 Gebruik van grondwater kan leiden tot noodzaak van
bodemsanering (hoge kosten)

321

 Gebrek aan gekwalificeerde en gecertificeerde
installateurs
 Bij geothermie is er een risico op misboren en niet alle
bodemstructuren in NL zijn geschikt

De plaatsing van WKO-systemen kan ook gecombineerd worden met (geplande) grondwatersanering, wat kan leiden tot
lagere kosten.
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Marktpotentieel tot 2020 is hoog, zelfs als

technologie is toetreding tot de markt relatief

à 7 in 2020). Potentiële bijdrage van

eenvoudig; met name buitenlandse producenten met

doelstellingen is hoog, circa 15-35 PJ
Enorm technisch potentieel ( > 90.000
322

PJ)


Plaatsing van warmtepompen kan sterk

Externe dimensie

bijdragen aan de verlaging van de EPC
(energy performance coefficient) in de




een grote thuismarkt kunnen hiervan profiteren
 NL heeft uitgebreid gasnetwerk (met gereguleerde
lage tarieven), wat keuze voor omgevingswarmte sterk
beïnvloed - bijv. bij aanleg woonwijk (substitutie)
 Concurrentie met de zonneboiler die een lagere
investering vereist (substitutie)
 Diverse bestaande knelpunten kunnen verdere

gebouwde omgeving (en ook de EPL)

marktontwikkeling beïnvloeden, zoals gebrek aan een

Plaatsing van warmtepomp is kostbaar,

uniform vergunningstelsel (kosten en duur zijn hieraan

maar ‘bereikbaar’ voor de consument. Met

gerelateerd) en afwezigheid van een ‘bodemvisie’

name toepassing in bestaande bouw (o.a.

rondom conflicterende belangen (drinkwater,

wijkrenovatie), de glastuinbouw en de

stevigheid woningen, warmteopslag)

utiliteitsbouw geeft kansen


 Door hoog marktpotentieel en relatief standaard

marktgroei afneemt naar 10 à 20% (factor 3
omgevingswarmte aan de 2020


Bedreigingen

 Voor externe levering geldt dat meerkosten niet

Kansen voor hybride systemen:

zomaar aan consumenten kunnen worden

warmtepomp en HR-ketel en boiler

doorberekend door het wettelijk Niet Meer Dan Anders

Business case voor diepe geothermie is

(NMDA) principe

sterk wanneer warmtevraag sterk
geconcentreerd is en geen transport nodig
is (woonwijk, kassen)

10.3.2

Belangenkaart
De belangen van de verschillende spelers in de markt zijn vrij versnipperd:
De Nederlandse overheid; de overheid heeft er, mede in het licht van de doelstellingen
voor duurzame energie voor 2020, belang bij dat de komende jaren de stijgende trend van
het gebruik van omgevingswarmte zich doorzet. In potentie kan de omgevingswarmte
namelijk fors bijdragen aan deze doelstellingen.323 Het leeuwendeel van deze
omgevingswarmte zal de komende jaren opgewekt worden middels warmtepompen voor
aerothermische en ondiepe bodemenergie. Zowel voor deze systemen als voor diepe
geothermie betreffen het vooral private initiatieven, al dan niet ondersteund en
gestimuleerd door de overheid. Omdat hier in verband met de veiligheid van het
grondwater boorvergunningen noodzakelijk zijn, heeft de overheid er groot belang bij dat
deze vergunningtrajecten zorgvuldig en soepel verlopen.

322
323

www.geothermie.nl
ECN, ‘Workshop 1 en 3 duurzame warmte en koude in Nederland’, presentatie in kader van het RES-H Policy project, slide
32, 42-58, oktober 2009.
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Projectontwikkelaar; deze beslist vaak vanuit kostenoogpunt over de aan te leggen
systemen, terwijl hij nadien niet meedeelt in (eventuele) opbrengsten;
Leveranciers warmte (bouw- en installatiebedrijven); deze groep heeft er vooral belang
bij dat bij bouw- en renovatieprojecten zo eenvoudig mogelijk de installaties geplaatst
kunnen worden. Vergunningstrajecten (bodemonderzoek, etc.) kosten veel tijd en geld.
Nadat de installatie is opgeleverd (bijvoorbeeld in et geval van een nieuwe woonwijk)
heeft de beheerder er belang bij dat de prijs die de gebruiker betaalt zo hoog mogelijk is
zodat de investeringen sneller worden terugverdiend.
Gebruikers warmte; de eindgebruiker heeft er vooral belang bij dat tegen een
concurrerende prijs (ten opzichte van gas) warmte geleverd wordt. De eindgebruiker (met
name in het geval van verwarming van een woonwijk) zit vaak vast aan de leverancier.
Sectorregulering is hier van belang om de belangen van de eindgebruiker te waarborgen.
De bijdrage aan de duurzaamheiddoelstellingen zullen voor de meeste eindgebruikers
minder van belang zijn, de gebruikersprijs staat voorop.

10.3.3

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
De weerstand tegen omgevingsenergie is relatief laag en de techniek wordt als waardevol
beschouwd. Wel zijn er op lokaal niveau bedenkingen over de effecten van bodemenergie
op bijvoorbeeld het grondwater en het milieu.
Ondiepe bodemenergie
De knelpunten voor de verdere ontwikkeling van de markt voor bodemenergie zijn in
maart 2009 al uitgebreid door de Taskforce WKO in kaart gebracht. Zij observeerden de
volgende knelpunten:

Bij toenemend gebruik van WKO-systemen bestaat de kans dat ze elkaar negatief
gaan beïnvloeden, daar systemen die dicht bij elkaar gebouwd via de bodemlagen met
elkaar in verband staan;

De WKO-systemen staan ook in verband met andere bodemfuncties, zoals het
grondwater. De kwaliteit en hydrologie van het grondwater vertegenwoordigen grote
maatschappelijke belangen (drinkwater, stevigheid woningen);

Het vergunningstelstel (voor open WKO-systemen) kost veel tijd en geld, zowel van
de aanvragers als de bevoegde instanties. In de planning van projecten kunnen de
vergunningsvoorwaarden doorslaggevend zijn;

Degene die beslist welk systeem er gebruikt wordt (projectontwikkelaar, bijvoorbeeld
in woningbouwproject) krijgt vaak niet (meer) de baten aan energiebesparing, wat
een onjuiste prikkel geeft;

De WKO-techniek is relatief onbekend, zowel bij bouwers en installateurs als bij de
consument;

Bij de aanleg van WKO-systemen en het verpompen van grondwater kan sprake zijn
van bodemverontreiniging. Met name bij renovatieprojecten kunnen de kosten
hiervan een hindernis betekenen;324
324
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De plaatsing van WKO-systemen kan echter ook gecombineerd worden met (geplande) grondwatersanering, wat juist kan
leiden tot lagere kosten.
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De systemen zijn vaak niet optimaal afgesteld door de installateur, wat een negatieve
invloed heeft op het rendement.

De Taskforce heeft voor deze belemmeringen ook aanbevelingen gedaan hoe dit
(beleidsmatig) kan worden opgelost. De aanbevelingen variëren van het uniformeren en
versnellen van de vergunningsprocedure (zonder de kwaliteit in gevaar te brengen) tot de
vorming van een integrale visie op bodemgebruik en betere verdeling van kosten en
baten. Deze aanbevelingen worden gezien als cruciaal voor de verdere ontwikkeling van
de sector.
Ook ECN observeert een aantal knelpunten rondom het gebruik van warmtepompen:325

Er wordt nog weinig gewerkt met ‘standaardoplossingen’; per project wordt
maatwerk geleverd, wat tot (te) hoge ontwikkelkosten leidt;

Er bestaan vanuit de sector geen (of nauwelijks) ontwerprichtlijnen of kwaliteitseisen;

De branche voor warmtepompen is verdeeld (vaak per type warmtepomp), hoewel dit
specifiek voor WKO beter is geregeld.
Onder leiding van het Ministerie van VROM brengt het Samenwerkingsverband WKO
momenteel alle knelpunten in kaart en bereidt voorstellen voor ter vereenvoudiging van
regelgeving.
Diepe geothermie
Deze industrie staat met vier grote gerealiseerde projecten nog in de kinderschoenen. De
belangrijkste knelpunten/succesfactoren voor de verdere ontwikkeling liggen op de
volgende vlakken:326

Er bestaat, ondanks uitgebreid bodemonderzoek, de kans dat de boring niet oplevert
wat aanvankelijk gehoopt was. Gezien de hoge kosten (circa € 6 miljoen voor enkele
put plus kosten van vooronderzoek), is het bedrijfseconomisch risico hoog;

Ook bij diepe geothermie geldt dat boringen elkaar op grote diepte gaan beïnvloeden
(bodemlagen, effecten op grondwater). Dit kan juridische problemen geven;

Er moet sprake zijn van een geconcentreerde warmtevraag (weinig tot geen
transport), bijvoorbeeld bij kassen; echter, tuinders hebben ook elektriciteit en CO2,
wat de keuze voor een WKK eenvoudiger maakt;

Nederland heeft uitgebreid gasnetwerk, wat de concurrentiepositie van diepe
geothermie (sterk) beïnvloed.
Ook hier geldt dat er een visie ontwikkeld dient te worden op het gebruik van de (diepe)
bodem, mede in het licht van aanverwante juridische vraagstukken. De huidige
Mijnbouwwet lijkt niet helemaal te voldoen. Voor het hoge bedrijfsrisico heeft de
Nederlandse overheid al een garantieregeling in het leven geroepen. De meningen
hierover zijn verdeeld, zo is bij de tweede boring in Bleiswijk (A+G van den Bosch BV)
geen gebruik gemaakt van deze regeling.327

325
326
327

ECN, ‘Duurzame warmte en koude in Nederland’, rapport in kader van het RES-H Policy project, juni 2009, p. 18.
Ecofys, ‘Factsheet diepe geothermie’, oktober 2009.
Per 1 oktober 2010 is een vernieuwde regeling van kracht, zie < http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/persberichten/2010/07/19/vernieuwde-garantieregeling-voor-boren-naar-aardwarmte.html >.

Versterking van de Nederlandse Duurzame Energiesector - Werkdocument

171

10.4

Porter-analyse van de keten en kansen
Het Porter model zegt iets over de intensiteit van concurrentie en gaat na of er voor een
industrie factoren bestaan die hen belangrijke concurrentie voor- of nadelen opleveren ten
opzichte van bijvoorbeeld het buitenland.

10.4.1

Samenvatting Porter-analyse
Uit de marktanalyse middels het vijfkrachtenmodel van Porter blijkt dat er grote
verschillen bestaan tussen enerzijds de warmtepompen-WKO-systemen en anderzijds de
diepe geothermie. Diepe geothermie staat nog in de kinderschoenen en is feitelijk nog
nauwelijks een markt, terwijl warmtepompen/WKO-systemen al een volwassen markt
vertegenwoordigen.
Nederland heeft een goede tot sterke positie op het gebied van toepassing van
bodemwarmtepompen en WKO’s (met name in de gebouwde omgeving). Op het gebied
van toelevering en productie is de Nederlandse positie gemiddeld en op R&D vrij zwak
Voor diepe geothermie heeft Nederland een sterke positie op het vlak van R&D. Verder
bestaat er feitelijk nog geen echte markt.
In de volgende tabel is de Porter-analyse samengevat en onder de tabel nog nader
uitgewerkt. Uit de tabel blijkt dat de marktomstandigheden veel potentieel bieden (hoge
vraag potentie) voor de toepassing van warmtepompen (zowel aerothermische als ondiepe
bodemenergie) maar dat er ook sprake is van sterke interne concurrentie en hoge
substitutie- en toetredingsdreiging.
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Tabel 10.7

Samenvatting Porter-analyse warmte.
Porter

Krachten

Waarden

Aanbodzijde

Aanwezigheid grondstoffen

Beperkt, grondstoffen voor productie warmtepompen

Aanwezigheid toeleveranciers

Voldoende

Kennisstructuur

Goed voor diepe geothermie (TU Delft, TNO); technologie

Vraag thuismarkt

Nog beperkt, stijgt wel sterk de laatste jaren (35% jaarlijkse

worden veelal geïmporteerd.

warmtepompen is vrij standaard.
Vraagzijde

groei periode 2000-2009. Thuismarkt in vergelijkbare
landen als Zweden en Oostenrijk is (veel) groter.
Exportmogelijkheden

Aanwezig, maar NL behoort niet tot de grote producerende
en exporterende landen (Zweden, Duitsland, Frankrijk). Het
zal lastig zijn hierin in de toekomst een sterke positie te
verwerven.

Toetreding

Nieuwe bedrijven

Toetreding is relatief eenvoudig; potentiële toetreders
bevinden zich vaak al op aangelegen markten. Voor diepe
geothermie is toetredingsdrempel wel hoog (kennis,
technologie).

Substitutie

Nieuwe producten

Markt met veel aanbieders en (dus) kans op vernieuwende
producten. Technologie is wel vrij ‘standaard’. Gas en
elektriciteit zijn substituten (maar gasinfrastructuur niet altijd
aanwezig meer in nieuwbouw). Bij diepe geothermie is
markt nog sterk in ontwikkeling.

Structuur

Veel aanbieders op alle niveaus in de waardeketen, met
name rondom consultancy en installatie. Aantal bedrijven
hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld op het gebied
van diepe boringen (beperkt aantal spelers).

Beleid

Subsidie

Via regeling Duurzame Warmte is er subsidiebudget
beschikbaar voor plaatsing warmtepompen tot en met 2011.
Diepe geothermie projecten kunnen subsidies krijgen vanuit
diverse bronnen (EIA, MEI, EOS-UKR).

Informatievoorziening

Gemiddeld

Regelgeving

Nationale regelgeving richt zich vooral op vergunningen en
bescherming van het grondwater. Energie Prestatie Norm is
wel van belang. Europese regelgeving richt zich vooral op
technische specificaties.

Benodigde vergunningen

Met name vergunningen voor grondboringen (grondwater)
en bouwvergunningen.

Interne concurrentie
De interne concurrentie rondom de totstandkoming en bouw en aanleg van WKOsystemen en plaatsing van aerothermische warmtepompen is hoog. Zowel op het niveau
van de project- en consultancybureaus, de boor- en grondwerkzaamheden, de productie
en leverantie van systemen en de installatie zijn veel verschillende bedrijven actief. Voor
de boor- en grondwerkzaamheden en (met name) de productie van warmtepompen komt
de concurrentie ook deels uit het buitenland. Voor de diepe geothermie boringen is met
TNO en de TU Delft wel een sterke kennisbasis aanwezig.
Substituten en complementaire goederen
Voor zowel bodemenergie als buitenluchtwarmte bestaat er een zeer sterke substituut,
namelijk gas. Voor gas bestaat er een uitgebreid transportnet en is bij aanleg van
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nieuwbouwprojecten vaak de eerste optie. Gas heeft een relatief lage prijs, mede door
sectorregulering.
Aanbieders- en afnemersmacht
In de hele waardeketen lijkt dit nauwelijks te spelen. Het is een volwassen markt met veel
spelers op de verschillende niveaus in de keten. Bij diepe geothermie zal, mede door de
sterk geconcentreerde kennis rondom boringen, wel sprake zijn van (enige)
aanbiedersmacht.
Dreiging nieuwe toetreders
Bij warmtepompen en WKO-systemen gaat het om relatief eenvoudige technologie, wat
toetreding tot de markt relatief eenvoudig maakt. Veel potentiële toetreders zijn al actief
in aanverwante markten, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbeheersing. Daarbij
speelt ook de goede marktpotentie voor de komende jaren een rol bij eventuele
toetreding. Bij diepe geothermie daarentegen bestaan wel hoge toetredingsdrempels
(specialistische kennis en technologie, hoge investeringen).

10.4.2

Potentie van de Nederlandse industrie
Zoals eerder aangegeven is de verwachting dat dit industrieprofiel zich de komende jaren
sterk zal blijven ontwikkelen. De grootste potentie, zowel economisch als qua duurzame
energie, ligt de komende jaren in de daadwerkelijke plaatsing van warmtepompen in
bestaande woningbouw (bijvoorbeeld renovatieprojecten), waar omgevingswarmte nog
een relatief onbekende technologie is. Mede omdat de plaatsing relatief arbeidsintensief
werk is, kan de omzet en werkgelegenheid met een jaarlijkse groei van 10 à 20% (wat
onder de 35% jaarlijkse groei van de afgelopen tien jaar ligt) met een factor 3 à 7 groeien,
tot een werkgelegenheid van 2.500- 6.000 personen en een omzet van € 0,7-1,7 miljard in
2020. De marktpotentie voor bedrijven rondom diepe geothermie is aanwezig, maar tot
2020 nog relatief beperkt (omdat de technologie en markt zich nog moet ontwikkelen).

10.4.3

Benchmarking van de keten duurzame omgevingswarmte
Voor de horizontale analyse is het zinvol de ketens niet alleen onderling te vergelijken
maar ook in internationaal perspectief te plaatsen. Deze kwalitatieve en kwantitatieve
indicatoren dienen ook als basis voor een nadere studie van het CBS.
Een samenvattende matrix ziet er dan als volgt uit:
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Tabel 10.8

Matrix keten duurzame omgevingswarmte.
Type indicator

Indicator

Waarde (beste

Benchmark

Benchmark (ten

schatting ECORYS)

(ten opzichte

opzicht van

van andere

internationaal)

waardeketens)
Economisch

Aantal fte direct

850

Hoog

Gemiddeld (3,5%
EUwerkgelegenheid)

Omzet

€ 240 mln. (pompen),

Gemiddeld

€ 50 mln. diepe

Gemiddeld (< 2,9%
wereldomzet)

geothermie
Bijdrage BNP

~0,05%

Aanwezigheid clusters

Nee

Laag

Export

Zeer beperkt

Laag

Laag

Groeipotentieel 2020

Factor 6 (qua fte)

Zeer hoog

Gemiddeld

5-13 MWth (qua MW)
Porter sterktes/zwaktes
Investering

R&D subsidies

Gemiddeld
328

Nihil

Laag

Onbekend

-

-

Gemiddeld /

Laag

(BSRI/EOS)
Innovatie

R&D uitgaven bedrijven
Aantal patenten

2%

329

Laag
Milieu &

Vermeden primaire

2,7 PJ (2009)

energie

energie

(productie: 5,4 PJ)

Bijdrage 14%

15-35 PJ (= 4-10%)

Hoog

Gemiddeld

Hoog

Gemiddeld

doelstelling 2020

10.5

Conclusies voor het profiel duurzame omgevingswarmte
Het profiel omgevingsenergie kan als volgt worden samengevat:

Dit profiel kenmerkt zich door een sterk onderscheid tussen de opwekking van
ondiepe bodem- en aerothermische energie enerzijds en diepe geothermie anderzijds;

De opwekking van ondiepe bodem- en aerothermische energie kenmerkt zich door
het gebruik van warmtepompen met vrij standaard technologie. Op vrijwel alle
niveaus in de keten zijn veel spelers actief, wat onderlinge concurrentie creëert. Er
zijn Nederlandse fabrikanten van warmtepompen (met hybride warmtepompen als
kleine niche), maar de (Europese) markt wordt toch wel gedomineerd door grote
fabrikanten uit net name Zweden, Duitsland en Frankrijk;

In de periode 2000-2009 is het aantal warmtepompen (ondiepe bodem- en
aerothermische energie) met gemiddeld 35% per jaar gestegen. In Europa staat
Nederland op een 6e plaats wat betreft aantal geplaatste ondiepe
bodemwarmtepompen, (ver) achter Zweden, Duitsland, Frankrijk, Finland en
Oostenrijk. Nederland staat binnen Europa op een 17e plaats voor wat betreft
geothermische warmteproductie. De warmteproductie is momenteel 5,4 PJ, wat tot

328
329

PWC, ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek 2007’, augustus 2008, p. 24.
SenterNovem/ Octrooicentrum NL, ‘Octrooioverzicht warmtepompen, 2005. Van de 50 octrooiaanvragen waren er 4 van
Nederlandse bedrijven (8%).

Versterking van de Nederlandse Duurzame Energiesector - Werkdocument

175











10.6

2020 mogelijk kan stijgen tot 15-35 PJ (gemiddelde stijging van 10-20% per jaar in
het geplaatst thermisch vermogen);
De grootste potentie ligt de komende jaren in de daadwerkelijke plaatsing van
warmtepompen (zowel ondiepe bodem- als aerothermische energie) in bestaande
woningbouw (bijvoorbeeld renovatieprojecten), waar omgevingswarmte nog relatief
onbekend is; rondom de ontwikkeling van warmtepompen en R&D is weinig meer te
winnen;
Diepe geothermie staat nog in de kinderschoenen, met momenteel vier diepe ‘putten’
in Nederland. Er wordt wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van diverse
andere projecten;
Er is voor diepe geothermie een beperkt aantal spelers op de markt actief, circa 25
instellingen/bedrijven met circa 95 werknemers en een omzet van € 50 miljoen. Voor
met name de boringen en installaties zijn ook buitenlandse bedrijven in Nederland
actief. De marktpotentie voor bedrijven rondom diepe geothermie is zeker aanwezig,
maar tot 2020 nog relatief beperkt omdat de technologie en markt zich nog moet
ontwikkelen;
In de hele waardeketen werken naar schatting zo’n 850 personen en de omzet is circa
€ 290 miljoen (waarvan € 50 miljoen voor diepe geothermie). Tot 2020 zal de keten
(met name rondom de pompen voor ondiepe bodem- en aerothermische energie) naar
verwachting met een factor 3 à 7 groeien (gemiddelde stijging van 10-20% per jaar in
het geplaatst thermisch vermogen), wat neerkomt op een werkgelegenheid van 2.5006.000 personen en een omzet van € 0,7-1,7 miljard;
Knelpunten in de ontwikkeling van de keten zien vooral op de (dure en langzame)
vergunningverlening (vooral bij WKOs), gebrek aan een integrale visie over het
bodemgebruik en de relatief hoge publieke onbekendheid met de technologie.

Bijlage: detail overzicht bedrijven en werkgelegenheid
omgevingswarmte
In de volgende vier tabellen wordt een overzicht gegeven van een deel van de bedrijven
binnen de waardeketen omgevingsenergie. In de tabellen wordt aangegeven in welk
segment de bedrijven actief zijn (diepe geothermie of ondiepe bodemenergie of
aerothermische energie), alsook een korte beschrijving van de werkzaamheden gegeven,
De lijsten zijn, met uitzondering van RD&D, niet uitputtend bedoeld.

Tabel 10.9

Overzicht bedrijven en instellingen op het gebied van RD&D
Bedrijf/instelling Werkgelegenheid Ondiepe
bodem- en

Diepe

Opmerkingen

geothermie

aerothermische
energie
TNO

5 **

√

Beiden betrokken bij diverse (ontwikkelings-)

TU Delft

5 **

√

projecten rondom diepe geothermie.

Overig

5 **

Totaal

15** (DG: 5 *)

Bron: * ECN, Socio-economic indicators renewable energy in 2008, 2009; ** inschatting ECORYS op basis van
marktervaring. DG= diepe geothermie.
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Tabel 10.10

Overzicht bedrijven op het gebied van projectontwikkeling & consultancy
Bedrijf/instelling

Werk-

Ondiepe

gelegenheid bodem- en

Diepe

Opmerkingen ***

geothermie

aerothermische
energie
Nutsbedrijven

DG: 30 *

Eneco Energie

10 **

E.On Benelux

√

√ Betrokken bij het diepe geothermie project in

√

√ Den Haag (Eneco, E.On) en Pijnakker (Eneco).

NUON

10 **

√

Essent

10 **

√

Bureaus
√

AMIC Installation

Installatieadvies rondom duurzame energie

Consultancy

(o.a WKOs); 9 werknemers

(Zaandam)
√

Arcadis (Amersfoort)

Management-, advies- en ingenieursdiensten
(MKBA, MER); internationaal actief (15.000
werknemers, € 2 miljard omzet).

Cauberg-Huygen

10**

√

o.a. advisering bodem en duurzaam bouwen;

√

Cofely Energy

Onderdeel Cofely NL/ GDF Suez; actief

solutions BV

rondom ontwerp, bouw, exploitatie, onderhoud

(Utrecht)

en finaciering van WKO-systemen; Omzet
Cofely NL was € 1,2 mrd (2008) met 7.200
werknemers.

Deerns

DG: 3 */**

√

√

Internationale speler op gebied van installatie-

Raadgevende

techniek, energie, bouwfysica; Ook actief bij

Ingenieurs (Rijswijk)

diepe geothermie (3 werknemers). Omzet circa
€ 36 mln (’09).

Deltares (Delft)

√

DHV (Zaandam)

√

(Technisch) advies op gebeid van o.a. milieu
en duurzaamheid; onderdeel DHV Groep
(5.500 werknemers, € 468 mln omzet in 2008);

DLV glas & energie

6***

√

Adviesbureau voor de glastuinbouw

(naaldwijk)

(vergunningen, kassenbouw, verwarming) ; 13
werknemers in totaal.

DWA (Bodegraven)

DG: 3*/ 2 **

√

√

Energie- en installatieadvies, bouwfysica; ook
betrokken bij diepe geothermieproject (DG) in
Den Haag.

Fugro Nederland

√

Onderdeel van Fugro NV (13.500
werknemers); actief rondom geo-informatie,
geotechniek en hydrologie.

Grontmij

√

√

Internationaal actief op gebied van water,
energie, infrastructuur en duurzame planning
en ontwerp. Wereldwijd 7.000 werknemers
(2.800 in NL); advisering rondom WKOs en
berokken bij diepe geothermie project in DE
(projectmanagement, de planning en het
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Bedrijf/instelling

Werk-

Ondiepe

gelegenheid bodem- en

Diepe

Opmerkingen ***

geothermie

aerothermische
energie
ontwerp van de centrale).
IF Technology

DG: 9* / 10**

√

√

(Arnhem)

Actief in energieopslag, omgevingsenergie,
diepe geothermie; circa 70 werknemers; jointventure met WEP (Drachten); betrokken bij
diepe geothermie project in Den Haag.

√

KEMA

Actief in energieadvies (over hele keten),
testen & certificeren; 1.600 werknemers in 20
landen; Essent, NUON, EON zijn
grootaandeelhouders.

PGMI (Dick Swart)

√

<5

(Groningen)

Advisering rondom boringen, ondermeer
betrokken bij diepe geothermie projecten in
Pijnakker en Bleiswijk.

√

Panterra

√

o.a. bodemonderzoek en gedetailleerde

Geoconsultants

geologische evaluaties; ondermeer betrokken

(Leiderdorp)

bij diepe geothermieproject in Pijnakker.
√

SchreuderGroep

Advisering op gebied van installatietechniek,

ingenieurs/adviseurs

bouwfysica, gebouwbeheer, energiebesparing,

(leeuwarden)

duurzame energie en klimaatvraagstukken;
√

Tauw (Deventer)

o.a. advisering WKO-systemen (technische,
financiële en beleidsmatige haalbaarheid,
ontwerp en uitvoering); 800 werknemers.

√

Tebodin (Den Haag)

Onderdeel van BAM; internationaal actief of
gebied van technische consultancy (energie,
olie, gezondheidszorg); 3.000 werknemers, 875
in NL.

√

Techniplan

Technische advisering rondom bouwfysica en

(Rotterdam)
T&A Survey BV

energietechniek; circa 35-40 werknemers.
10***

√

√

(Amsterdam)

Actief rondom bodemonderzoek, advisering
vergunningen, projectmanagement; 30
werknemers

√

Volantis (Venlo)

√

o.a. haalbaarheidsstudies WKO-systemen en
voorstudie diepe geothermie in Limburg.

√

Well Enginering

√

Actief rondom bronontwerp en bronconstructie;

Partners (WEP)

betrokken bij diepe geothermie project in Den

(Drachten)

Haag.

Totaal

DG:75*

Bron: selectie op basis van ledenlijsten Platform Geothermie en de NVOE; * ECN, Socio-economic indicators
renewable energy in 2008, 2009; ** inschatting ECORYS op basis van marktervaring. DG= diepe geothermie.
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Tabel 10.11

Overzicht bedrijven op het gebied van boringen en grondwerkzaamheden
Bedrijf/instelling

Werk-

Ondiepe

gelegenheid bodem- en

Diepe

Opmerkingen **

geothermie

aerothermische
energie
Grote
bouwondernemingen
√

BAM

Actief in WKO-boringen via De Ruiter (zie
onder)

Ballast Nedam

√

Dura Vermeer-

√

Actief in WKO-boringen;
Ondedeel Dura Vermeer NV; actief in WKO-

Ondergrondse Infra

boringen
√

Visser & Smit Hanab

√

BV

Onderdeel Volker Wessel; vooral
leidinginfrastructuur, o.a bij diepe geothermie
project in Bleiswijk.

Specialistisch
√

De Ruiter Boringen

Dochterondermeming van BAM; actief rondom

en Bemalingen

WKO

(Halfweg)

Boringen (> 75 projecten)
√

Haitjema

Actief rondom grondboringen,

grondboordebrijf

bodemonderzoek, grondwaterwinning,

(Demensvaart)

energieopslag en bronbemalingen; 60
werknemers.
√

Hörmann

Actief in grondboringen en bronbemaling; ook

Grondboringen

actief in WKO-boringen

(Nieuwleusen)
√

KCA Deutag

√

Nederland (Assen)

Onderdeel van KCA Deutag (VS), onderdeel
van de Abbout Group (UK); gespecialiseerd in
onshore & offshore boren.

Northern Dutch

Komt voort uit samenwerking tussen Huisman-

Drilling Company

Itrec en De Verkley Groep. Betrokken bij het
diep geothermie project in Den Haag en
(toekomstig) Delft. In mei 2010 ook een boring
van 2300m in DK gedaan.

Scientific Drilling

Onderdeel van Scientific Drilling International

(Alkmaar)

(US)
√

Ockhuizen
(Someren)

Onderdeel van de Hurkmans Groep; actief in
grondboringen en bronbemaling; ook actief in
WKO-boringen

DG: 15*
Bron: selectie op basis van ledenlijsten Platform Geothermie en de NVOE; * ECN, socia-economic indicators
renewable energy 2008; ** bedrijfswebsites. DG= diepe geothermie.
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Tabel 10.12

Overzicht bedrijven op het gebied van productie en leverantie van boor- en pompinstallaties.
Bedrijf/instelling Werk-

Ondiepe

gelegenheid bodem- en

Diepe

Opmerkingen *

geothermie

aerothermische
energie
Productie diepe
geothermie
installaties
√

Huisman-Itrec
(Schiedam)

Internationaal actief op het gebied van
ontwerp/productie van zwaar tilmaterieel, kranen
en onshore/offshore boorinstallaties, etc.; 1.500
werknemers. Leverde boorinstallatie (LOC 400)
voor NDDC voor diepteboring in Den Haag. Bouw
in Tsjechië.

Levering
boorinstallaties
√

Deep Drill Group
(Middenmeer)

√

Groothandel voor olie-, gas- en mijnindustrie.
Levering van materiaal voor grondboringen
(boorkoppen, installaties). Circa 20 werknemers.

Productie en
levering
warmtepompen
ATAG

150

√

Onderdeel ATAG Heating Group BV; fabrikant en

Verwarming

leverancier van CV-toestellen, warmtepompen; in

Nederland BV

januari 2010 nam het Energion Warmtepomp van

(Lichtenvoorde)

Inventum over; vooral actief in particuliere markt
(CVs). Productie in NL.

Daalderop (Tiel)

5**

Ontwikkeling en productie van o.a. (zonne-)boilers
en warmtepompen;

Inventum

5**

Productie van o.a boilers en warmtepompen;

(Houten)
√

Itho BV

Klimaatsystemen (o.a. warmtepompen), circa 180

(Schiedam) -

werknemers; leverancier van o.a. Daikin, Cenvax

samenwerking

en Alfa Laval; produceert ook zelf warmtepompen

met Daalderop.

in Etten-Leur.
√

Redenko (Breda)

Onderdeel van de ZEN-International group (60
werknemers, productie in België); leverancier van
o.a ZEN® Renewables producten

Techneco (Delft)

25 */ 10 **

√

Producent en leverancier duurzame
energiesystemen (warmtepompen,
zonnepanelen).

Levering
warmtepompen
√

Carrier
Nederland

Onderdeel United Technologies Corporation (VS);
leverancier warmtepompen

(Hazerswoude)
CIP- Korex

180

<5

√

Leverancier warmtepompen van Korex (DE)
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Bedrijf/instelling Werk-

Ondiepe

gelegenheid bodem- en

Diepe

Opmerkingen *

geothermie

aerothermische
energie
(Bodegraven)
√

Danfoss BV
(Schiedam)

warmtepompen.
√

Hautech
(Kamperland)

Onderdeel Hautech Groep (DE), fabrikant en
leverancier warmtepompen

√

Horos (Soest)
Koelplan

Onderdeel Danfoss (DK), fabrikant; leverancier

10**

Leverancier, o.a. van ROX (DE).
Leverancier en installateur airconditioning en
warmtepompen van o.a. Daikin, LG, Mitsubishi

Electric en Panasonic.
NIBE

√

Energietechniek

Dochter van NIBE AB (SE), fabrikant van o.a.
warmtepompen; leverancier.

BV (Willemstad)
Stiebel Eltron

√

Nederland

Dochter van Stiebel Eltron GmbH (DE);
leverancier warmtepompen

SKT BV (Tiel)

√

Importeur/leverancier van fabrikant Nilan (DK)

Vaillant

√

Leverancier van Vaillant (DE)

Nederland (DE)

Bron: selectie op basis van ledenlijsten Stichting Warmtepompen; * bedrijfswebsites. DG= diepe geothermie.
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11 Industrieprofiel energie uit water

11.1

Introductie
Energie uit water is een verzamelnaam voor meerdere technologieën die allen elektriciteit
opwekken door middel van de kinetische energie, zoutgradiënten of
temperatuurverschillen in het water. Bij de beschrijving van dit profiel zullen wij de
derde generatie biomassa (algen) buiten beschouwing laten, omdat deze technologie apart
wordt beschreven. De technologieën die wel beschreven zullen worden zijn
getijdenenergie, golfslagenergie, blauwe energie, OTEC en waterkracht.
Getijdenenergie
Hierbij wordt de energie van getijden omgezet in elektriciteit via waterturbines. Er zijn
grofweg twee typen: systemen waarbij turbines worden geplaatst op locaties waar er veel
stroming ontstaat door het verschil in getijden, op vergelijkbare wijze met windturbines;
een ander systeem is een grote dam die een baai of stuk van de zee indamt, vergelijkbaar
met een stuwdam.
Getijdenenergie wordt nog niet veel commercieel toegepast in zowel Nederland als
wereldwijd, al heeft het wel potentieel om in de toekomst bij te dragen aan een deel van
de elektriciteitsvoorziening in Europa. Het grote voordeel van deze vorm van
elektriciteitsopwekking is dat getijden beter te voorspellen zijn dan zon- en windenergie.
Maar problemen met hoge kostprijzen en potentiële schade aan het marine milieu zijn de
grootste redenen dat getijdenenergie zich nog in een precommercialisatie fase bevindt.
Golfslagenergie
Bij golfslagenergie wordt de energie uit de wisselende waterhoogte door de golven
omgezet in elektriciteit. Er is geëxperimenteerd met verschillende technieken om de
energie uit de golven op te vangen waaronder met boeien, een oscillerende waterkolom,
een attenuator of een terminator. Deze technieken zijn vrij verschillend, maar hebben
allemaal een beperkte capaciteit, en verder onderzoek moet uitwijzen welke technieken
de meeste potentie hebben.
Blauwe energie
Onder blauwe energie wordt het opwekken van elektriciteit door middel van een
zoutgradiënt verstaan. Uit het osmotisch potentiaal tussen zoet- en zeewater wordt stroom
gewonnen door twee technieken: omgekeerde elektrodialyse en drukvertraagde osmose.
Beide technieken worden aangedreven door osmose en zijn afhankelijk van een ion
specifiek membraan. Het afvalproduct is brakwater, wat mogelijk een impact heeft op het
lokale marine leven.
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OTEC
OTEC staat voor Oceanische Thermische Energie Conversie. Deze techniek benut het
temperatuurverschil tussen ondiepe en diepe waterlagen, waarbij het thermodynamische
potentiaal een warmtemachine aandrijft. Er zijn veel verschillende technieken, maar zij
werken allemaal op hetzelfde principe. Al deze technieken staan nog in de
kinderschoenen, en verder onderzoek en testinstallaties moeten het nut van deze techniek
van elektriciteitsopwekkingen uitwijzen.
Waterkracht
Deze technologie benut de potentiële energie van water uit hogere gelegen watermassa’s.
Hoewel deze technologie ook mechanische doeleinden kan hebben, wordt waterkracht
voornamelijk gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Er zijn twee categorieën:
grootschalige waterkracht dat door een dam te plaatsen een hooggelegen meer vormt, en
kleinschalige waterkracht dat gebruik maakt van waterwielen in rivieren en stromen.
Omdat er in Nederland weinig verloop is, wordt alleen het laatste toegepast. Waterkracht
bestaat al heel lang, en is de meest toegepaste vorm van duurzame
elektriciteitsopwekking wereldwijd; deze technologie bevindt zich in een verder
ontwikkelingsstadium dan alle andere energie uit water technologieën hierboven
genoemd.
Er zijn dus veel verschillende technieken om energie uit water te verkrijgen. Behalve
waterkracht bevinden alle andere technologieën zich in de demonstratiefase. Dat betekent
dat er nog meer onderzoek nodig is voordat de technologieën mogelijk opgeschaald
kunnen worden en volledig tot wasdom kunnen komen. Het is waarschijnlijk dat
sommige technieken meer kans maken om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse
energiemix dan andere, voornamelijk door de morfologie van de kust en de Noordzee en
het Nederlandse klimaat.

11.1.1

Beschrijving van de waardeketen
RD&D
Omdat energie uit water zich nog in een ontwikkelingsstadium bevindt, ligt nu de
grootste nadruk op onderzoek, ontwikkeling en demonstratieprojecten. Nederland is vrij
sterk aanwezig in dit deel van de waardeketen voor technologieën die relevant zijn voor
Nederland.
Voor getijdenenergie zijn er in Nederland twee testprojecten: de Okeanos projecten in de
Brouwersdam en de Oosterscheldekering330, waar de mogelijkheden van verschillende
onderdelen worden verkend, alsmede de potentiële gevolgen voor het milieu en marine
leven. Eén van de grootste getijdenenergiecentrales is te vinden in Zuid-Korea; de
Incheon Tidal Power Station heeft een capaciteit van 1300 MW. In Europa zijn kleinere
projecten te vinden in de monding van de Rance rivier in Frankrijk en in de Severn rivier
in het Verenigd Koninkrijk.

330

184

http://www.okeanos-bv.nl/
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Golfslagenergie wordt in Nederland weinig toegepast, met name vanwege de afwezigheid
van grote golven. Daarbij zijn de investeringskosten groot. Ook is de slijtage en corrosie
van de meeste technieken nog steeds een probleem dat verdere commerciële opschaling
tegenhoudt. In Borssele staat een testinstallatie van het C-Energy consortium dat zowel de
energie uit golven als getijden benut met een wave rotor331. In landen waar wel grotere
golven te vinden zijn – zoals het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Australië – zijn er ook
installaties die commercieel elektriciteit genereren. Toch is de bijdrage in het totale
elektriciteitsverbruik overal marginaal en zijn er nog vaak problemen die veelal een
technische aard hebben.
Ook blauwe energie bevindt zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling.
Voornamelijk het membraan is nog erg duur, en verder onderzoek en
demonstratieprojecten zijn nodig voordat blauwe energie productie kan worden
opgeschaald. In Nederland staan twee testinstallaties, te weten een installatie van 50 kW
in Harlingen van de Wetsus groep332 en de afsluitdijk van REDstack (een
dochteronderneming van de Wetsus groep), tevens een installatie van 50 kW333. In
Buskerud in Noorwegen is ook een onderzoeksgroep van Statskraft bezig met het testen
van blauwe energie in een testinstallatie van 1-2 MW334. De Membrane Technology
Group van Universiteit Twente doet fundamenteel onderzoek ionmembranen ter
bevordering van blauwe energie335.
Omdat OTEC het hoogste rendement heeft als het temperatuurverschil het grootst is, is
deze techniek het meest rendabel in tropische gebieden rond de evenaar en daarom niet in
Nederland. Er zijn testinstallaties in gebieden zoals Hawaï en eilanden in de Indische
Oceaan. De Nederlandse bijdrage komt van de TU Delft, welke een proefopstelling heeft
ontwikkeld in Curaçao336. Een ander Nederlands initiatief, Bluerise, onderzoekt de
mogelijkheden voor implementatie in Nederlandse wateren337.
Entry Technology Support is een Nederlands bedrijf dat adviseert op het gebied van
energie uit water, voornamelijk waterkracht. Daarnaast is er het Nederlandse bedrijf
Bluewater dat internationaal opereert338. Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in offshore
energieconstructies en geeft advies aan de rest van de sector. Ook zijn de
onderzoeksbureaus Deltares en Ecofys betrokken bij onderzoek aan energie uit water.
Productie en installatie
Omdat er veel verschillende technieken zijn om elektriciteit uit water op te wekken, zijn
er veel verschillende onderdelen die gebruikt worden. Maar omdat bijna alle technieken
zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden is er geen grootschalige productie
van deze onderdelen in Nederland of elders. De onderdelen worden door de testgroepen
zelf ontworpen en geproduceerd voor uitsluitend hun testinstallatie. Daarnaast worden
voor sommige technieken – zoals het indammen van een deel van de kustlijn voor
331
332
333
334
335
336
337
338

http://www.c-energy.nl/
http://www.wetsus.nl/
http://www.redstack.nl/
http://www.statkraft.com/energy-sources/osmotic-power/qa/
http://www.utwente.nl/tnw/mtg/
www.OTEC.tudelft.nl
http://www.bluerise.nl/
http://www.bluewater.com/
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getijdenenergie – de onderdelen specifiek en alleen voor dat project gemaakt. Bij ons
weten is Tocardo het enige commerciële Nederlandse bedrijf dat getijdenturbines bouwt
voor de Nederlandse en Britse markt.
Omdat de technologie energie uit water nog verder ontwikkeld moet worden, zijn er nog
geen grote bedrijven die de markt domineren. Als één of meerdere technieken voor
energie uit water tot wasdom komt houdt dat in dat Nederland vanaf het begin van de
commerciële productiefase een rol kan spelen of zelfs een koploperspositie in kan nemen.
Dan zou in principe de Nederlandse industrie niet alleen de thuismarkt kunnen voorzien,
maar ook kunnen exporteren naar andere landen die aan zee grenzen.
Naast de productie is installatie een belangrijk onderdeel van de waardeketen voor
energie uit water. Voor de meeste technieken zijn er grofweg twee technieken; de
installaties worden op de zeebodem of kade geïnstalleerd, of de installaties zijn drijvend
en verankerd aan de zeevloer en/of kustlijn. Nederland is van oudsher sterk in offshore
constructies en het installeren daarvan. Dus kan de Nederlandse industrie ook een
internationale bijdrage leveren aan de installatie van energie uit water centrales
wereldwijd.
Het vermogen van (test)centrales is vaak klein, tenzij er een groot gedeelte van de kust is
ingedamd (vergelijkbaar met grootschalige waterkracht van een stuwmeer). Toch is het
aannemelijk dat als energie uit water ooit commercieel wordt ontwikkeld dit in een
parkopzet gedaan zal worden, vergelijkbaar met een offshore windpark, zodat er lokaal
dan toch een groot vermogen is.

11.2

Positie Nederlandse industrie
Qua constructie is Tocardo het enige commerciële Nederlandse bedrijf dat
getijdenturbines bouwt voor de Nederlandse en Britse markt. In het RD&D segment heeft
Nederland een relatief sterke mondiale positie. Voor getijdenenergie zijn er in Nederland
twee testprojecten: de Okeanos projecten in de Brouwersdam en de Oosterscheldekering.
In Borsele staat een testinstallatie van het C-Energy consortium dat zowel de energie uit
golven als getijden benut met een wave rotor. Voor blauwe energie zijn er twee
testinstallaties, te weten een installatie van 50 kW in Harlingen door de Wetsus groep en
bij de afsluitdijk door REDstack (een dochteronderneming van de Wetsus groep), tevens
een installatie van 50 kW. Daarnaast zijn de onderzoeksbureaus Deltares en Ecofys
betrokken bij onderzoek aan energie uit water. Nederland heeft – samen met Noorwegen
– ook een vooraanstaande rol specifiek voor blauwe energie339.
In onderstaande tabel hebben wij de waardeketen voor energie uit water uitgedrukt in
socio-economische kengetallen.

339
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http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2010/10/osmosis-re-emerges-as-a-promisingpower-source
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11.2.1
Tabel 11.1

Kernindicatoren energie uit water
Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren voor energie uit water.
Indicator

Bron

Internationaal

Omzet cluster

1,5-2 M€ (2009)

ECORYS

150-180 M€ (2009)

Bijdrage aan BNP

~0,00%

BNP € 600 miljard

Aantal bedrijven

17 (2009)

ECORYS
340

Berends Ballast
Aantal MKB

100% (2009)

Berends Ballast

Export

~0-5% (2009)

Berends Ballast

Productie

102 GWh (2009)

CBS

Productiecapaciteit

102 GWh (2009)

CBS

Import cijfers

~0-5% (2009)

ECORYS

Werkgelegenheid

30 fte (2009)

ECORYS

~20.000 (2009)

341

ECN
Bijdrage

844 TJ vermeden primaire energie in

duurzaamheid

2009 = 0,01% energievoorziening

Nieuwe bedrijven

2: Tocardo en C-Energy

Investeringen

n.b.

Groei tot 2020

305% (qua geïnstalleerd vermogen

CBS

(alleen waterkracht)
ECORYS

ECORYS

167 GW geïnstalleerd
vermogen in 2020 =

van waterkracht) = 15% per jaar.

120% groei (alle

0%-20% (qua industriële productie)

technologieën) = 8,2%
per jaar

Hoogte subsidies

63 M€ SDE subsidie

Agentschap NL

Plus 0,3 M€ aan EOS (Wave rotor in
Westerschelde)
Octrooien

7 octrooien; Mondiale positie is 20,

Octrooicentrum

wat neer komt op 0,7% van alle
octrooien
Kostprijs

12 ct/kWh (waterkracht) 2010

ECORYS

Moeilijk te schatten, zeer
locatie afhankelijk

>25 ct/kWh (andere technologieën)
2009
Aantal

Aantal ligt hoog. Vergunningen zijn

vergunningen

vaak een probleem voor

ECORYS

waterprojecten; traject is langdurig
en kostbaar

Enkele kengetallen zijn hieronder verder gedetailleerd:
Werkgelegenheid
Er is een aantal mensen actief in de sector energie uit water, al is het voornamelijk in het
onderzoekselement van de waardeketen. De Nederlandse vereniging Energie Uit Water
340

341

Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland, BerendsBallast Consultancy, juni
2010
Socio-Economic indicators of renewable energy in 2008. Update of data of turnover and employment of renewable energy
companies in the Netherlands, Lako & Beurskens, ECN, December 2009
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(EWA)342 richt zich speciaal op deze sector, maar dat is de derde generatie biomassa
(algen). Het aantal arbeidsplaatsen in de sector energie uit water wordt geschat op
ongeveer 30, wat in overeenstemming is met ander onderzoek.343 Dit is weinig, maar dit
aantal kan snel toenemen naar mate de technologie verder ontwikkeld wordt tot
commercieel wasdom.
Bijdrage aan de energievoorziening
Momenteel is de bijdrage van elektriciteit uit water in de Nederlandse energiemix nihil344.
En volgens het nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen345 zal er ook in
2020 geen rol zijn weggelegd voor energie uit water installaties, behalve voor
waterkracht. Er wordt voorspeld dat er in 2020 in Nederland 203 MW aan waterkracht
geïnstalleerd zal zijn, wat neer komt op 1,4 procent van de totale duurzame
elektriciteitsmix in 2020.
Kostprijs van energie uit water en time-to-market
De kostprijs van de verschillende technieken is zeer afhankelijk van de locatie. De
beschikbaarheid van grote getijdenverschillen, vorm van de kustlijn,
temperatuurverschillen, hoeveelheid zoetwater dat in zee stroomt, doorstroming van
rivieren en aanwezigheid van grote golven bepalen in grote mate wat de baten, en dus de
kostprijs, zijn.
Doordat de technieken zich nog in een onderzoeksstadium bevinden – behalve
waterkracht – is de kostprijs erg hoog in vergelijking met andere technologieën. Daarbij
zijn sommige onderdelen zoals de onderwater rotoren en ionmembranen te duur om de
technieken concurrerend te maken. Verder onderzoek is nodig om goedkopere
alternatieven te vinden en opschaling te kunnen bewerkstelligen.
Omdat de technieken nog in een precommercieel stadium zijn is het te verwachten dat de
marktintroductietijd na 2020 zal zijn. Voor de verder ontwikkelde technologie
waterkracht kan dit wel binnen 2020 verwacht worden, maar is afhankelijk van
verschillende factoren. Het basisbedrag voor waterkracht in 2010 is vastgesteld op 12
ct/kWh voor installaties met een valhoogte van minder dan 5 meter, en 7,2 ct/kWh voor
installaties met een valhoogte van boven de 5 meter346. Door hierdoor de prijs van
conventionele elektriciteit van af te trekken komt de SDE subsidie voor 2010 neer op 7,6
ct/kWh en 2,5 ct/kWh, respectievelijk. De prijs voor conventionele elektriciteit wordt
geacht te stijgen en zal ergens tussen de 6,6 en 8,4 ct/kWh komen te liggen. Dat betekent
dat zelfs in het geval van geen verdere prijsdalingen van waterkracht de
marktintroductietijd ergens tussen 2015 en 2022 komt te liggen voor installaties met een
valhoogte van boven de 5 meter. Voor installaties met een valhoogte van minder dan 5
meter is er geen marktintroductietijd voor 2020 te verwachten, tenzij de kosten scherp
dalen. Dit is echter niet aannemelijk, omdat de beste locaties voor deze energiewinning al
342
343

344
345

346
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http://www.energieuitwater.nl/
Socio-Economic indicators of renewable energy in 2008. Update of data of turnover and employment of renewable energy
companies in the Netherlands, Lako & Beurskens, ECN, December 2009
Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010
Rapport nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen volgens de richtlijn 2009/28/EG. Ministerie van
Economische Zaken, juni 2010.
http://www.senternovem.nl/sde/waterkracht/
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bezet zijn en de techniek in een gevorderd stadium is waar dus weinig schaalvoordelen te
behalen vallen. De kostprijs zou verder kunnen dalen door technologische innovatie347,
maar een halvering van de kostprijs lijkt toch niet gemakkelijk haalbaar.

11.2.2

Internationaal kader
Het Internationaal Energie Agentschap (IEA)348 voorspelt dat de totaal geïnstalleerde
capaciteit in Europa uit getijdenenergie en golfslagenergie 1 GW is in 2020, en 2 GW in
2030. Procentueel gezien is dit verwaarloosbaar klein (<0,1%), maar dat betekent wel een
gemiddelde jaarlijks groei van 10,5 procent. Deze relatief grote groei komt omdat de
technologie nog verder ontwikkeld moet en – en volgens de IEA – gaat worden. De
potenties voor blauwe energie en OTEC wordt door de IEA niet genoemd in de
toekomstige energiemix.
Volgens het IEA zal waterkracht toenemen tot 218 GW in 2020 en 232 GW in 2030. Dit
komt neer op een jaarlijkse groei van 1,0 procent. Deze relatief kleine groei komt omdat
de meest gunstige plaatsen voor grootschalige waterkracht zoals dat in Zweden te vinden
is al vergeven is. De kleine verwachte groei komt voornamelijk vanuit de kleinschalige
waterkracht.

11.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In de paragraaf hieronder staan de resultaten van de SWOT-analyse voor energie uit
water.

SWOT-analyse

Sterktes

Zwaktes





Goede innovatiepositie NL op het gebied
van ‘Blauwe energie’ en OTEC, en in

Interne dimensie

11.3.1



Veel innovatie nodig voordat commercieel stadium
bereikt kan worden

mindere mate getijden- en golfslagenergie



Veel ervaring in waterbouw en offshore



technieken

Zeer kleine rol voor Nederland in constructie
Hoge kostprijs van 12 ct/kWh voor waterkracht en
>25 ct/kWh voor de andere technologieën



Hoog theoretisch potentieel



Marktintroductietijd pas na 2020



Nog geen dominante marktspelers en



Complex vergunningsproces

kansen voor bezetting van nichemarkten



Geringe kans NL voor waterkracht en
getijdenenergie door gering fysiek verloop en
beperkt aantal geschikte kustlocaties



Geringe kans NL voor OTEC door kleine
temperatuurverschillen

347
348

http://www.engineering-online.nl/?com=content&action=hydroelectric_power
World Energy Outlook 2009. OECD/IEA, 2009.

Versterking van de Nederlandse Duurzame Energiesector - Werkdocument

189




Kansen



Mits goed ontwerp, mondiale



wereldleiderkansen voor handen in één of

Omdat de technologie nog niet prijsconcurrerend is
met grijze stroom, is energie uit water zeer

meerdere technieken


Bedreigingen

afhankelijk van subsidiëring

Mogelijkheden voor oceaanenergie waar



het te diep is voor offshore wind



Lage subsidiebeschikbaarheid (63 M€)
Concurrentie met andere gebruikers van de zee

Externe dimensie

(olie- en gaswinning, visserij, scheepvaart,
defensie, etc.)



Impact op milieu potentieel hoog
Hoge substitutiedreiging andere technologieën
(fossiele centrales, nucleaire centrales, biomassa
centrales, windparken, etc.)



(Nog) geringe kans om bij te dragen aan
Nederlandse duurzaamheidsverplichtingen




Profiel laag op de politieke agenda
Absoluut marktpotentieel tot 2020 is laag, ondanks
jaarlijkse groei van 15%.



Geen harde doelstellingen voor energie uit water

Bron: ECORYS

11.3.2

Belangenkaart
De belangrijkste actoren in de markt voor energie uit water zijn:

Overheid: met name door het stimuleren van innovatie en bescherming potentiële
nichemarkten, en daardoor bijdrage BNP, werkgelegenheid, mondiale positie en
bijdrage duurzaamheid op lange termijn;

Onderzoeks- en innovatiecentra: commercieel stadium bereiken, en de technieken
mogelijk exploiteren in Nederland en buitenland.
Rol overheid versus sector
Er is momenteel alleen subsidie voor energie uit water vanuit de Nederlandse overheid
voor waterkracht en getijdenenergie, welke € 63 miljoen voor 2010 bedraagt en vanuit de
SDE wordt verstrekt. Daarnaast wordt er onderzoek vanuit de Energie Onderzoek
Subsidie EOS regeling gesubsidieerd. Het enige onderzoek in 2010 dat onder deze
regeling valt is het demonstratieproject van C-Energy in de Westerschelde. Daarnaast kan
een bedrijf een Energie InvesteringsAftrek (EIA) ontvangen.

11.3.3

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
Afgezien van waterkracht bevinden de meeste andere technologieën zich nog in een
precommercieel stadium. De grootste weerstand, wat tevens de belangrijkste succesfactor
is, is de aanwezigheid van voldoende onderzoeks- en demonstratiesubsidies om de
technologieën tot wasdom te brengen. Daarnaast spelen de interne zwaktes en externe
bedreigingen zoals aangegeven in de SWOT-analyse een rol in het succes van energie uit
water. Een van de belangrijkste elementen is de hoge substitutiedreiging van andere
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technologieën zoals wind op land en biomassa, omdat energie uit water nog een hoge
kostprijs heeft en de andere technologieën op korte termijn meer bijdragen aan de
verplichte duurzaamheidsdoelstellingen in 2020.

11.4

Porter-analyse van de keten en kansen
Een Porter analyse is in het geval van energie uit water niet erg nuttig, omdat deze
technologie zich nog in een precommercieel stadium bevindt voor alle technologieën
behalve waterkracht. Zoals hierboven vermeld, zijn er wel kansen voor de Nederlandse
industrie. Doordat er nog geen dominante bedrijven zijn op de energie uit water markt,
kan Nederland hier een rol in spelen, mogelijk zelfs een koploperspositie innemen.
Essentieel is het beoefenen van innovatie-nichemanagement door de bedrijven en
overheid, zodat de technologie in een beschermde omgeving ontwikkeld kan worden,
zonder te hoeven concurreren met al gevestigde technologieën zoals offshore windenergie
en biomassacentrales. Ook zijn er kansen weggelegd in de offshore engineering en
installatie voor Nederland. Kleinschalige waterkracht, daarentegen, is al in een verder
ontwikkelstadium, zeker in Europees verband. Dit maakt de kansen voor Nederland om
hierin te excelleren en concurreren kleiner.

11.4.1

Potentie van de Nederlandse industrie
Voor 2020 zal de bijdrage van energie uit water aan de Nederlandse duurzame
elektriciteitsmix waarschijnlijk gering zijn. Wellicht als de technologieën verder
ontwikkeld worden kan de bijdrage na 2020 groter zijn. Toch zou Nederland een rol
kunnen spelen in de internationale industrie – en mogelijk zelfs een koploperspositie
innemen – als Nederland zijn sterke RD&D positie weet om te zetten naar productie en
installatie van de tegen die tijd ontwikkelde technologieën.

11.4.2
Tabel 11.2

Benchmarking van de keten energie uit water
Matrix energie uit water.
Type

Indicator

indicator

Waarde (beste

Benchmark (ten

Benchmark (ten

schatting

opzichte van

opzicht van

ECORYS)

andere

internationaal)

waardeketens)
Economisch

Aantal fte direct

30

Laag

Laag

Omzet

€ 2 miljoen

Laag

Laag (<1% in de

Bijdrage BNP

0,00%

Laag

Laag

Aanwezigheid clusters

Nee

Laag

Laag

Groeipotentieel 2020

Factor 3 (in fte)

Gemiddeld /

Gemiddeld

EU en mondiaal)

Hoog
Exportwaarde

Geen

Laag

Porter sterktes/zwaktes

Laag

Investering

R&D subsidies (BSRI/EOS)

0,3 M€ per jaar NL

Innovatie

R&D uitgaven bedrijven

n.b.

Aantal octrooien

7 (20

ste

mondiale

Laag

Laag

Gemiddeld

Gemiddeld
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Type

Indicator

indicator

Waarde (beste

Benchmark (ten

Benchmark (ten

schatting

opzichte van

opzicht van

ECORYS)

andere

internationaal)

waardeketens)
plaats)
Milieu &

Vermeden primaire energie

energie

844 TJ vermeden

Laag

Laag

Gemiddeld /

Laag

primaire energie in
2009 = 0,01%
energievoorziening
(alleen
waterkracht)
Bijdrage 14% doelstelling voor

1,4% relatief

2020

Laag

Bron: ECORYS

11.5

Conclusies voor het profiel energie uit water
Geconcludeerd kan worden dat de verschillende technologieën die elektriciteit uit water
opwekken zich nog in een precommercieel stadium bevinden, afgezien van waterkracht.
Daardoor zijn er weinig mensen werkzaam in deze waardeketen en ligt de nadruk op
RD&D. Wel zijn er in Nederland initiatieven die de mogelijkheden van verschillende
technologieën onderzoeken. Behalve voor waterkracht zijn er nog geen dominante spelers
op de internationale markt. Nederland zou een koploperspositie kunnen innemen, mits
energie uit water voldoende wordt gestimuleerd om tot wasdom te komen. Dan zou
energie uit water niet alleen een bijdrage aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen kunnen leveren, maar ook een groei in werkgelegenheid kunnen beteken
met een groot exportpotentieel.
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12 Industrieprofiel energiebesparing

12.1

Introductie
Energiebesparing is een zeer ruim begrip. In het ‘Trias Energetica’ concept is het de
eerste stap; vooraleer over te stappen tot het produceren en consumeren van (liefst
duurzame) energie, moeten we er voor zorgen dat we alle energie die we gebruiken zo
efficiënt mogelijk gebruiken of zelfs niet hoeven te gebruiken (de meest ecologische
energie is nog steeds de niet-gebruikte energie). Energiebesparing als waardeketen staat
dus niet op hetzelfde niveau als de andere waardeketens want het gaat niet over een
product of een duurzame technologie, wel over een algemeen begrip om tot besparing van
energie te komen.
Er zijn een veelheid aan wegen om aan energiebesparing te doen en om ze te meten. De
meest gehanteerde definitie van energiebesparing is deze die door het protocol
energiebesparing wordt voorgesteld: “Energiebesparing is het uitvoeren van dezelfde
activiteiten of vervulling van functies met minder energieverbruik.” 349
Het is mogelijk een indeling te maken op basis van een aantal hoofdsectoren te weten
(naar CBS):

De energiesector;

De industrie;

De huishoudens;

Verkeer en vervoer;

Overig (diensten overheid, land- en tuinbouw etc.).
Het gemiddelde besparingstempo in Nederland in de periode 1995-2007 bedraagt
ongeveer 1,1%. De Nederlandse doelstelling voor energiebesparing van gemiddeld 2%
per jaar in de periode 2011-2020 is daarmee nog niet binnen bereik. Voor een overzicht
van de mogelijkheden (en verwachtingen) met betrekking tot besparing in de periode
2010-2050 verwijzen we naar de recente BEEN-studie. 350
De methodiek is voorgesteld om tot een schatting te kunnen komen van het potentieel aan
energiebesparing. Naast de sectorindeling stellen we in deze studie ook een indeling voor
op basis van productie en toepassing van de belangrijkste technologieën:

Isolatie (steenwol, HR+ glas, etc.);

LED-verlichting;

Koel- en vriesapparatuur (A+/A++);
349
350

Zie bv. Protocol Monitoring Energiebesparing (Boonekamp et al., ECN 2001).
Potentieel voor Besparing en Efficiency van Energiegebruik in Nederland (BEEN), Universiteit Utrecht, 2010.
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Drogers (A/B-labels);
HR-ketels en HRe-ketels (micro-wkk);
Procestechnologie (met name in de industrie);
Overig.

In Nederland is de isolatiesector de grootste besparingssector met een geschatte omvang
qua jaarlijkse omzet van 500 tot 900 miljoen euro. 351, 352
Uitgangspunt van deze technologiebenadering is dat het profiel wordt afgebakend door de
markt voor apparaten en processen die ook echt besparen (vervanging van apparatuur
door apparatuur met een significant energiezuiniger label; vervanging verouderde ketels
door HR ketels – maar niet de vervanging van een oude HR ketel door een nieuwe HR
ketel, etc.).
Gezien de breedte van het profiel en het grote aantal betrokken ondernemingen (> 400),
wordt hier een ‘top-down’ benadering gehanteerd om de relevante kernindicatoren te
kunnen bepalen.

12.1.1

Beschrijving van de waardeketen
Omdat besparing een zodanig breed begrip is, bestaat er niet één waardeketen. Een aantal
relevante activiteiten wordt kort toegelicht. Deze beschrijving zal zich echter toespitsen
op de gebouwde omgeving (waar zich het grootste potentieel bevindt – circa goed voor
35% van de Nederlandse energieconsumptie).

12.1.2

Beschrijving activiteiten binnen energiebesparing
RD&D
De R&D activiteiten zijn slechts minimaal in Nederland vertegenwoordigd. Het zijn
voornamelijk grote internationaal georganiseerde bedrijven die de markt domineren, cf.
Rockwool, Knauf, Saint Gobain Isover, Bayer, BASF (voor isolatie) en onder meer
Bosch (waar Nefit toebehoort), Vaillant, Arriston, Riello Group en BDR Thermae Group
(waar Remeha toebehoort) (voor verwarming). Deze groepen beslissen waar R&D en
productie plaatsvindt. Wel is er een Centrum voor Onderzoek en Studie van Minerale
Isolatiematerialen in Nederland en groepen zoals Rockwool hebben ook nog een kleine
O&O departement in NL (hoewel de meeste onderzoeksmensen in Denemarken zitten).
Hetzelfde verhaal gaat op voor de Nederlandse warmte-industrie waarvan verschillende
bedrijven de afgelopen tien jaar in buitenlandse handen terecht gekomen zijn. De
productie (waarvan deels assemblage) voor beide sectoren blijft wel (nog) in Nederland.
Wat wel de afgelopen jaren toegenomen is, is het aantal bedrijven (zoals
energieleveranciers) dat energiebesparingmogelijkheden aanbiedt in de gebouwde
omgeving: dit gaat van het aanbieden van advies, verificatie (naar certificering en
labelling toe), tot installatie en onderhoud.
351
352
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VIB: http://www.isoleren.nl/
Roland Berger, Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland (2009).
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Projectontwikkeling en consultancy
Projectontwikkeling is voornamelijk bij groots opgezette besparingsprojecten (in de
industrie) of bij de ontwikkeling van nieuwe energiezuinige producten. Bedrijven in deze
sector zijn partijen als Imtech, GTI en Cofely maar ook kleinere adviesbureaus als
BuildDesk, BECO Management, Cauberg-Huygen en Ecofys. Hiertoe behoren ook o.a.
energie-audits (verplicht vanaf 1/1/2009 bij de verkoop en verhuur van gebouwen),
energiescans voor gemeenten, bredere studies op provinciaal niveau en EPA-adviezen.
Productie
Dit betreft de productie van hoog rendementsglas, rendementsketels, isolatiematerialen en
dergelijke. De componenten worden vaak in het buitenland gemaakt; in Nederland is er
veel assemblage en systeemintegratie.
Installatie & onderhoud
De installatie van energiebesparende producten wordt afhankelijk van het product
geplaatst door particulieren, installateurs die werken voor de producenten (en dus één
specifiek merk plaatsen) of installateurs die gespecialiseerd zijn in een type product en
verschillende merken plaatsen. Het onderhoud wordt meestal gedaan door de installateur.
Sinds de inwerkingtreding van de Energy Performance Building Directive (1/1/2009)
dienen bepaalde producten zoals ketels jaarlijks of tweejaarlijks door erkende
installateurs onderhouden te worden.

12.2

Positie Nederlandse industrie
Nederland heeft op het vlak van energiebesparing in de gebouwde omgeving geen
uitgesproken internationale positie. Op het vlak van isolatie zijn een aantal prominente
bedrijven aanwezig die ook produceren voor de exportmarkt. Echter, deze bedrijven
maken deel uit van internationale holdings. De technologische kennis is zeker aanwezig
maar wordt meestal kleinschalig toegepast omdat de vraag (voorlopig) beperkt blijft (bv.
energieneutrale gebouwen). Installatie en onderhoud zijn bij uistel lokale activiteiten.
We waarderen de industrie in de volgende paragrafen door middel van kengetallen en een
bijbehorende beschrijving.

12.2.1

Kernindicatoren
In de onderstaande twee tabellen zijn de kerncijfers gegeven voor de Nederlandse
industrie.
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Tabel 12.1

Kwantitatieve indicatoren voor energiebesparing.
Indicator
Omzet cluster

Bijdrage BNP
Aantal bedrijven
Aantal grootbedrijf
Aantal MKB
Productie
Export
Import
356
Werkgelegenheid

n.b.
355
Verwaarloosbaar
n.b.
357
32.300 (CBS )
352
7.000 (Roland Berger )
13.000 - 17.000 (ECORYS 2010)

Bijdrage
duurzaamheid

Hoog (want verlaagt energiegebruik) – in de gebouwde omgeving is
het grootste potentieel te vinden. Een gemiddeld besparingstempo
van ruim 1% per jaar correspondeert met ongeveer 30 PJ per jaar.
360
> € 1,5 miljard per jaar

Investeringen

359

Groei tot 2020

361

Hoogte subsidies
Kostprijs
Marktintroductietijd

353

354

355

356

357

358
359

360

361
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Nederland
357
> € 4,6 miljard (Milieurekening CBS )
352
€ 1,0 miljard (Roland Berger )
€ 1,6 - € 2,2 miljard (ECORYS 2010)
~0,5%
354
350 tot 1000 ( ECORYS / BerendsBallast Consultancy )
Ca. 20 (BerendsBallast Consultancy)
Overgrote meerderheid

3% tot 20% per jaar
€ 20 tot 30 miljoen per jaar (vooral demonstratieprojecten in de
gebouwde omgeving)
n.b. (terugverdientijden liggen tussen de 1 en 10 jaar)
Energieneutrale woningen tegen 2020

EU27
353
€ 140 miljard

> 50.000
> 1000
Overgrote
meerderheid
Verwaarloosbaar
328.000

358

Hoog (want
verlaagt
energiegebruik)
> 25 miljard per
jaar
3% tot 30% per
jaar
n.b.
n.b.
Energieneutrale
woningen tegen
2020

European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings (EuroACE) – de berekeningswijze is niet compatibel met
deze van het CBS en is een onderschatting vergelen met de definitie van het CBS.
BerendBallast Consultancy, ‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland’, juni
2010.
Er zijn een aantal grote groepen zoals Knauf insulation en Rockwool die voor resp. steen- en glaswol worden geproduceerd
die ook bestemd is voor de expert. Echter, de bulk van de tewerkstelling en omzet is voor beide sectoren geconcentreerd
op Nederland.
Op basis van een studie omtrent de werkgelegenheidsimpact van energie efficiëntie programma’s is de British association
for energy conservation uitgekomen op 12 FTE per 1 miljoen € investering (voor het jaar 2000). De studie van Roland
Berger (2009) en het CBS komen op circa 7FTE per € miljoen omzet in de isolatiesector/energiebesparing.
Milieurekeningen (2008) van het CBS; Dit cijfer blijft een schatting omdat het een onmogelijke taak is om te controleren
welke installateurs in de gebouwde omgeving activiteiten uitvoeren die leiden tot energiebesparing en welke niet. Ter info:
de installatiebranche samen beiden werkgelegenheid aan 130.000 personen waarvan de meerheid in de gebouwde
omgeving. De CBS schatting omvat onder meer ook ook verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingapparatuur.
European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings (EuroACE).
Deze cijfers zijn afgeleid uit de impact assessment studie voor de recast EPBD (Ecorys in opdracht van de Europese
Commissie); de bedragen variëren sterk in functie van de implementatiesnelheid bij renovatie enerzijds (vrijblijvend) en bij
nieuwbouw en retrofit (verplicht).
‘Meer met Minder’ gaat er vanuit dat er voor een reductie van 100 PJ 2,4 miljoen bestaande woningen en andere
gebouwen met besparingsmaatregelen 20 tot 30% energiezuiniger gemaakt moeten worden (Convenant Meer met Minder).
Voor de doelstelling van 52 PJ gaat het dan om 1,25 miljoen woningen. CE Delft komt uit op 10.000 euro (CE Delft, 2009)
om een woning 30% energiezuiniger te maken (of 12,5 miljard euro aan investeringen (arbeid en materiaal)). NUON heeft
op basis van marktervaringen ook uitgerekend wat de gemiddelde kosten zijn om energiebesparingsmaatregelen te nemen.
Zij komen uit op een investeringsbedrag van gemiddeld 3,47 miljard euro per 10 PJ bespaarde energie. Dit geldt voor
relatief goedkopere maatregelen als isolatie en isolerend glas.
Deze cijfers zijn afgeleid uit de impact assesssment studie voor de recast EPBD. De grote verschillen in jaarlijkse
groeipercentages zijn het gevolg van het moeilijk kunnen inschatten van implementatiesnelheid. Het potentieel is enorm
maar indien implementatie achterblijft, zal het groeipercentage dichter bij 3% dan bij 20 of 30% liggen.
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Zie de verschillende bijlagen voor de achtergrond en opbouw van de cijfers.
Marktontwikkelingen
Uit de CBS cijfers blijkt dat de omzet van de isolatiesector al geruime tijd met ongeveer
de waarde van de inflatie groeit (2% tot 4% per jaar).357 Voor de komende jaren wordt een
beperkte groei verwacht omdat ten gevolge van de financiële recessie de nieuwbouw
terugloopt. Bovendien zullen bepaalde deelmarkten gaan verzadigen, omdat er alleen nog
maar sprake is van een vervangingsvraag (HR-ketel, dubbel glas), en de besparing van
bijvoorbeeld een HRe-ketel ten opzichte van een HR-ketel minder hoog is dan van een
HR-ketel in vergelijking met een sterk verouderde cv-ketel. Richting 2020 wordt wel
weer sterke groei verwacht omdat de regelgeving steeds strengere eisen oplegt en de
sectoren dienen te volgen - verwijzend naar de Energy Performance Building Directive
(EPBD) en de recast EPBD (cf. verplicht regelmatig onderhoud, labelling en certificering,
strengere bouw- en isolatie-eisen, Energieneutrale woningen tegen 2020, etc.). Bovendien
valt te verwachten dat de nieuwbouw op een gegeven moment weer aantrekt.
In Europa heeft de industrie al relatief veel geoptimaliseerd, hoewel er tussen de
Lidstaten grote verschillen bestaan. Het besparingspotentieel in deze sector is niet
gemakkelijk te bepalen vanwege de vele verschillende industriële processen, waar een
specifieke aanpak noodzakelijk is. Ook is de definitie afhankelijk van wat een
aanvaardbare terugverdientijd is. Dit zal leiden tot verschillende uitgangspunten, maar in
het algemeen wordt het Europese industriële potentieel gesteld op 15% (eenmalig, onder
de huidige omstandigheden). Een expert report362 stelt het besparingspotentieel in de
industrie van de G8 op 25% tot 2020. Dit is dus een andere maat dan boven gegeven: het
is niet eenmalig maar kan worden bereikt over een periode.

12.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In deze paragraaf voeren we een Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
(SWOT) analyse uit en beschrijven we de belangen van de diverse partijen.

12.3.1

SWOT-analyse
In de onderstaande tabel is de SWOT-analyse weergegeven.

362

Realizing the Potential of Energy Efficiency, United Nations Foundation, 2009
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Tabel 12.2

SWOT-analyse energiebesparing.

Sterktes
 Onmiddellijke talrijke
implementatiemogelijkheden met een
verstrenging van de wetgeving op komst

Interne dimensie

 Meestal mature en niet te dure

Zwaktes
 Weinig samenwerking tussen de branches
 Complexe samenwerkingsstructuur nodig van
verschillende type bedrijfjes om tot één eindproduct
te komen

toepassingen (nog heel wat laag hangend

 De vraagzijde is zwak plus ingewikkelde materie

fruit zoals dakisolatie)

 De maakindustrie is grotendeels in handen van

 Alle kennis in NL is in huis (van architecten

internationale holdings

tot ingenieurs en goed opgeleide

 Overheid oogt soms gefragmenteerd en passief

bouwvakkers)

 Gedecentraliseerd overheidsbeleid

 Bepaalde onderdelen van waardeketen zijn

 De industrie heeft vaak weinig aandacht voor

specialistisch van karakter, wat kansen

energiebesparing (energie is maar een beperkt deel

biedt op bezetting nichemarkten (onder

van de productiekosten).

meer logistiek)
Kansen


Marktpotentieel tot 2020 is enorm, mede

 Geen faciliterende overheid

door hoge Nederlandse en Europese

 Economische vertraging zorgt voor stagnerende

Externe dimensie

doelstellingen


Omzet en werkgelegenheid kunnen met
een factor twee tot vijf groeien tegen 2020



Grote kans om bij te dragen aan
Nederlandse duurzaamheidverplichtingen



Bedreigingen

Alle delen van de waardeketen zijn

vraag, een verscherpte concurrentie en dus te weinig
of te traag innoverend beleid
 Te weinig goed opgeleide installateurs en/of
bouwvakkers
 Tegengestelde belangen van energiebedrijven ten
aanzien van energiebesparing

aanwezig en kunnen worden versterkt


De concurrentiepositie van de industrie
verbetert en Nederland wordt minder
afhankelijk van buitenlandse energie

12.3.2

Belangenkaart
De belangrijkste actoren in deze markt zijn:

De bouwsector, toeleveranciers, woningcorporaties…: dit is de aanbodzijde, zij
bieden producten en diensten aan die zullen leiden tot energiebesparing;

Eigenaren en huurders: dit is de vraagzijde, zij dienen voldoende op de hoogte te zijn
van wat de vraagzijde te beiden heeft;

Overheden: zij bepalen de regels (isolatienormen, aanbestedingregels, vergunningen,
etc.) en zij kunnen optreden als facilator en consument voor de publieke gebouwen;

Onderwijs- en kennisinstellingen: dienen ervoor te zorgen dat er voldoende en goed
geschoolde mensen op de markt zijn en stimuleren innovatie;

Brancheorganisaties: zij zorgen voor de communicatie tussen voornamelijk de
aanbodzijde en de overheden; deze sector telt een groot aantal organisaties: NII,
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MVA, NVPU, Stybenex, VENIN, Bouwend Nederland, NVTB, Uneto-VNI en
ONRI.

12.3.3

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
Op zich zijn de isolatie en warmte-industrie mature sectoren hoewel er meer dan
voldoende ruimte blijft op het vlak van innovatie in materialen en aanbodgerichte
kennisontwikkeling en kennisdeling. Wat nieuw is, is dat verschillende ‘branches’ meer
en meer dienen samen te werken om te voldoen aan de nieuwe Europese verplichtingen
(streven naar energieneutrale woningen) wat historisch geen evidentie is in deze sector.
Toch zijn er al een paar initiatieven ondernomen zoals het innovatieplatform PeGo maar
deze blijven eerder kleinschalig omwille van verschillende weerstanden. Weerstanden
vanuit de bouwsector (want er dient vernieuwd en samengewerkt te worden), vanuit de
overheid (door een te passieve houding en onaangepast beleid) en vanuit de vraagzijde
(die up front niet meer wenst te betalen voor een energiezuinig gebouw). De huidige
economie en de aanbestedingspolitiek zorgen er bovendien voor dat eerder gekozen wordt
voor goedkope dan duurzame projecten. Dit leidt dan weer tot een verslechterende
leningsfaciliteit en de cirkel is rond. De overheid zou kunnen optreden als facilitator op
financieel vlak (via groene leningen, waarborger, financiele incentives, etc.) of op
regelgevend vlak door de aanbestedingsregels aan te passen.

12.4

Porter-analyse van de keten en kansen
Het Porter model zegt iets over de intensiteit van concurrentie en gaat na of er voor een
industrie factoren bestaan die hen belangrijke concurrentie voor- of nadelen opleveren ten
opzichte van bijvoorbeeld het buitenland.

12.4.1
Tabel 12.3

Samenvatting Porter-analyse
Samenvatting Porter analyse energiebesparing.
Porter

Krachten

Waarden

Aanbodzijde

Aanwezigheid grondstoffen

Meeste grondstoffen en/of halffabricaten worden

Aanwezigheid toeleveranciers

Aanwezig

Kennisstructuur

Sterk aanwezig

geïmporteerd. In NL veel assemblage.

Vraagzijde

Vraag thuismarkt

De vraag is potentieel hoog (implementatie loopt achter)

Exportmogelijkheden

Beperkt (op het exporteren van concepten na)

Toetreding

Nieuwe bedrijven

Dynamische omgeving – volgt de vraag

Substitutie

Nieuwe producten

Niet van toepassing voor energiebesparing

Subsidie

Velerlei aan subsidies maar weinig consistentie

Informatievoorziening

Indien je de juiste kanalen kent is er een veelheid aan

Structuur
Beleid

Een beperkt aantal grote spelers

informatie (Milieucentraal, Agentschap NL, etc.)
Regelgeving

Aanwezig (door Europa gevoed) maar kan dwingender
worden omgezet in nationale wetgeving

Vergunningen

Dienen de nieuwe technologieën te volgen
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Interne concurrentie
De markt voor energiebesparende producten en diensten is voornamelijk een
aangelegenheid van kleine en middelgrote bedrijven. Wat advisering betreft, is het
aanbod voldoende groot en is er dus voldoende concurrentie. Het aanbod van
‘mainstream’ producten (isolatie, energiebesparende lampen, etc.) is ook voldoende
groot. Het aantal bedrijven dat meer innovatieve energiebesparende producten aanbieden
is echter nog relatief beperkt (ook al omwille van een matige vraag). Verder zou het goed
zijn dat er ook voldoende geschoolde installateurs voor meer complexe
energiebesparende producten op de markt aanwezig zijn.
Substituten en complementaire goederen
De markt voor energiebesparende producten en diensten is een markt die enerzijds vrij
matuur is (isolatiemateriaal) maar waar anderzijds regelmatig nieuwe of betere producten
op de markt komen (LED, condensatieketels, etc.). Echter, het vermarkten van deze
nieuwe producten vraagt tijd (ook al omwille van de afschrijvingsperiode van de
bestaande producten) en zodoende is het gevaar op substituten beperkt.
Aanbieders- en afnemersmacht
Er zijn, relatief gezien, voldoende aanbieders in de Nederlandse markt voor
energiebesparende producten en diensten. Waar de aanbieders vandaag over klagen is dat
de vraag beperkt of onvoldoende ontwikkeld is hoewel de meeste technologieën
voldoende matuur zijn. Afnemers zijn namelijk nog onvoldoende bereid zijn om een
meerprijs te betalen voor energiezuinige producten (indien de terugverdientijd langer is
dan 5 tot 10 jaar). Afnemers zijn hier tevens overheden die bij openbare aanbestedingen
de prijs meestal laten primeren boven de energiebesparing. Hetzelfde fenomeen doet zich
voor bij particulieren en bedrijven (tenzij er een duidelijke ecologische bewogenheid is
bij de afnemers). Aanbieders vragen dan ook om de vraag verder te stimuleren via
financiële ‘incentives’, verplichtingen die worden opgevolgd, het aanpassen van
aanbestedingsregels, breed opgezette informatiecampagnes en educatie.
Dreiging nieuwe toetreders
De dreiging van nieuwe toetreders is relatief beperkt voor de markt van
energiebesparende producten en diensten. De maakindustrie is internationaal
georganiseerd (LED, ketels, etc.) maar installatie en onderhoud zijn dermate lokaal dat er
weinig of geen gevaar is voor een dreiging van nieuwe toetreders.

12.4.2

Potentie van de Nederlandse industrie
Het potentieel en de uitdagingen zijn groot. Uit tal van studies blijkt dat er enorme
energiebesparingsmogelijkheden zijn in de gebouwde omgeving en dat het ook op termijn
rendabel is. Er is bovendien nog aardig wat ‘laaghangend fruit’ in de bestaande
woningbouw. In de nieuwbouw dienen er nieuwe ketens (samenwerkingsvormen) te
ontstaan wat niet altijd even eenvoudig is. Bewustwording aan de vraagzijde, actieve
houding bij de overheid, ketenvorming aan de aanbodzijde en gedegen opleiding en
scholing van mensen zouden er voor kunnen zorgen dat het potentieel ook wordt
gerealiseerd.
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Nederland heeft een belangrijke industriële sector waar het economisch interessante
besparingspotentieel niet voldoende wordt aangeboord. Er zijn hier grote kansen voor de
Nederlandse industrie als verbruiker maar (waar het hier om gaat) ook voor de bedrijven
die daarbij helpen, met productie van goederen en leveren van diensten.

12.4.3

Benchmarking van de keten
Een samenvattende matrix ziet er dan als volgt uit:

Tabel 12.4

Matrix keten besparing.
Type indicator

Indicator

Waarde (beste

Benchmark (ten

Benchmark (ten

schatting

opzichte van

opzicht van

ECORYS)

andere

internationaal)

waardeketens)
Economisch

Aantal fte direct

15.000

Hoog

Omzet

€ 2,0 miljard

Hoog

Bijdrage BNP

0,5%

Aanwezigheid clusters

n.b.

Export

Gering

Laag

Gemiddeld

Gemiddeld tot
Hoog

Groeipotentieel 2020

Factor 1,1

Laag (in %) maar

(in fte)

Hoog absoluut
Hoog

363

Gemiddeld

Porter sterktes/zwaktes
Investering

R&D subsidies

€ 25 miljoen

Innovatie

R&D uitgaven bedrijven

n.b

Aantal patenten

n.b.

Milieu & energie

Vermeden primaire

Ca. 30 PJ

energie

besparing per jaar

Bijdrage 14% doelstelling

Geen

Hoog
Laag

2020

12.5

Conclusies voor het profiel energiebesparing
De sector kan als volgt worden samengevat:

Energiebesparing is een zeer breed begrip en omvat sectoren als de industrie, de
huishoudens en het transport;

De sector is van groot belang voor Nederland omdat besparing niet alleen bijdraagt
aan de verschillende doelstellingen aangaande energie en klimaat, maar ook omdat
het verhogen van de energie-efficiënte de concurrentiekracht van de industrie
verhoogt;

Schattingen betreffende de jaarlijkse omzet van de sector lopen sterk uiteen van
ongeveer 1,0 tot meer dan 4,6 miljard euro. Dit geldt ook voor de werkgelegenheid;

363

Nederland scoort hoger dan gemiddeld voor ‘licht’ maar hoewel een aantal andere producten (zoals HR ketels) ook wel
geëxporteerd worden is Nederland geen topland (in vergelijking met Duitsland, Frankrijk of Italië)
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12.6

De sector is voornamelijk nationaal georiënteerd. De economische activiteiten
betreffen hoofdzakelijk advieswerkzaamheden, assemblage en installatie &
onderhoud en relatief weinig maakindustrie.

Bijlage 1: detail overzicht omzet en werkgelegenheid
energiebesparing per technologie
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van schattingen van de omzet van de
belangrijkste technologieën, de werkgelegenheid, het aantal bedrijven en de
literatuurbronnen. De onzekerheid in de getallen is echter groot (± 50%).
Technologie

Omzet

Werkgelegenheid

Aantal

(M€)

(FTE)

bedrijven

Bron

Isolatie

1267

10.000

-

ECORYS, VIB, Roland

LED verlichting

150

364

1.000

-

ECORYS

HR / HRe markt

111

365

1.000

-

ECORYS

Droogapparatuur

100

366

800

Procestechnologie in

80

Berger

ECORYS

660

350

BerendsBallast
354

(voornamelijk) de industrie

Consultancy

Koel- en vriesapparatuur

60

Diensten (EPA, audits, etc.)
Overig (20%)
Totaal

12.7

367

500

ECORYS

26

200

ECORYS

359

2.800
2153

70
17.000

> 400

Bijlage 2: detail overzicht omzet en werkgelegenheid
energiebesparing per sector
Door ECORYS zijn schattingen gemaakt van de jaarlijkse investeringen in
energiebesparing per sector. Uitgangspunt is dat de omzet correleert met de gedane
investeringen en dat de investeringen weer samenhangen met de monetaire waarde van de
besparing (in PJ) door de investeerder in verhouding tot een acceptabele terugverdientijd.
Deze ligt voor de huishoudens gemiddeld iets hoger dan bijvoorbeeld de industrie. Ook
hier is de onzekerheid groot.

364

365

366

367
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Stel voor 2010 één LED lamp van gemiddeld 10 euro per huishouden (bron: Milieucentraal), ruim 7 miljoen huishoudens en
een vergelijkbare omzet elders (kantoren, ziekenhuizen, etc.).
Vervanging van ongeveer 15.000 verouderde ketels door een HR ketel van 3500 euro inclusief installatie, thermostaten,
etc. bij de huishoudens en een vergelijkbare omzet in de andere sectoren. Omzet HRe nog zeer beperkt (enkele miljoenen
voor 2010).
Aanschaf van ongeveer 100.000 A/B drogers en niet of nauwelijks energiezuinigere wasmachines (ca. de helft van de
markt).
Aanschaf van ongeveer 200.000 A++/A+ ijskasten en vriezers door huishoudens en een vergelijkbaar aantal daarbuiten.
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Technologie

Investering

Werkgelegenheid (FTE)

(M€)
368

Energiesector

62

Industrie

277

369

Huishoudens

696

370

Verkeer en vervoer

199

371

Overig

377
Totaal

12.8

1611

13.000

Bijlage 3: overzicht van bedrijven actief in energiebesparing per
technologie
Procestechnologie

LED

Isolatie

HR en HRe

(producenten)

producenten

Diensten

KWA Bedrijfsadviseurs

Neosave

IsoBouw Systems

ENATEC

BuildDesk

Kuin Consult

Philips

Rockwool

Intergas

Ecofys

TU Delft

All4light

Stolker Glas

Vaillant

Ecorys

TNO

Novatronics

Unidek

Daalderop

BECO

Inrada Group

Glasseals

Philips

Cauberg-Huygen

GTI

Parabeam

BDR Thermea Group Seinen bouwbedrijf

Imtech

Isover/ St. Gobain

JE Storkair

Nefit
Itho

Gensos
Ploos van Amstel Milieu
Consulting

368
369
370
371

Geschatte jaarlijkse besparing van 5 PJ, kosten € 3 miljoen per PJ en een gemiddelde terugverdientijd van 4,5 jaar.
Geschatte jaarlijkse besparing van 12 PJ, kosten € 4 miljoen per PJ en een gemiddelde terugverdientijd van 4,5 jaar.
Geschatte jaarlijkse besparing van 5 PJ, kosten € 24 miljoen per PJ en een gemiddelde terugverdientijd van 5,5 jaar.
Geschatte jaarlijkse besparing van 1 PJ, kosten € 37 miljoen per PJ en een gemiddelde terugverdientijd van 5,5 jaar.
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13 Industrieprofiel elektrisch vervoer

13.1

Introductie
Eén van de mogelijkheden de transportsector te verduurzamen is de ontwikkeling en de
introductie van elektrisch vervoer (EV).
Het begrip elektrische auto omvat drie categorieën:


Hybride: Refereert naar de combinatie van twee verschillende energieconversies, vaak een
combinatie van een conventionele verbrandingsmotor en een elektromotor. De elektromotor wordt
opgeladen door restenergie op te slaan of wordt gevoed door de verbrandingsmotor;



Plug-in Hybride: Een combinatie, met dien verstande dat de elektrische motor nu opgeladen wordt via
het elektriciteitsnetwerk (bv. het stopcontact);



Volledig elektrisch: Gebruikt enkel een elektrische motor als aandrijving die wordt opgeladen via het
elektriciteitsnetwerk.

De invoering van elektrisch vervoer op grote schaal vereist echter bepaalde
infrastructurele aanpassingen. Dit betreft zogenaamde ‘slimme netwerken’, die de
afstemming tussen de vraag en aanbod naar energie op een zeker tijdstip regelen, en het
onder meer mogelijk maken dat er tweerichtingsverkeer ontstaat op het netwerk. Een
ander element van infrastructurele aanpassingen voor EV is de ontwikkeling van een
laadinfrastructuur.
Op 1 januari 2010 waren er bijna 40.000 elektrische auto’s in Nederland, waarvan 263
volledig op elektriciteit - de overige zijn hybride voertuigen.372 Op kleinere schaal
(beperkte batterijcapaciteit) zijn er ook elektrische scooters, bromfietsen en fietsen. In
2008 zijn er ongeveer 134.000 elektrische fietsen verkocht.373

13.1.1

Beschrijving van de waardeketen
De waardeketen voor elektrisch vervoer bestaat uit de voertuigproductie en het
energieleveringsysteem. Het aandrijfsysteem kan bestaan uit een combinatie van interne
verbrandingsmotor (generator), en elektromotor plus accu (parallel of serieel geschakeld).
De elektromotor kan centraal geplaatst worden in de auto en zorgen voor aandrijving via
de versnellingbak en differentieel zoals bij conventionele auto’s. De elektromotoren
kunnen ook decentraal als wielmotoren geplaatst worden in de wielholtes van de auto.

372
373

CBS (2010) http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71405NED&D1=47-53&D2=0&D3=4-10&VW=T
Mobiliteit in cijfers. BOVAG-RAI 2009/2010.
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Een accu of batterij pakket bestaat uit verschillende onderdelen of cellen die geïntegreerd
worden in modules die vervolgens samenkomen in een batterijpakket die beheerst wordt
door een batterij management systeem. De accu’s kunnen thuis geladen worden via het
elektriciteitsnet, via oplaadpunten of via laad/wisselstations.
Figuur 13.1

Waardeketen batterijencomponent elektrisch vervoer
Projectontwikkeling & financiering
Consultancy
R&DD

Productie van de
componenten en
batterijen

Inbouw batterijen in
het vervoermiddel

Batterijmanagement
systeem

Hergebruik van de
batterijen

Laadinfrastructuur

Het cumulatieve aantal hybride auto’s is in 2009 verdubbeld ten opzichte van 2008.374
Een substantiële bijdrage aan dit groeicijfer wordt geleverd door fiscale stimulering. In
Nederland worden hybride auto’s vrijgesteld van belasting van personenauto's en
motorrijwielen (BPM), kan een voertuig – afhankelijk van het energielabel en de CO2
emissie uitstoot - volledig vrijgesteld worden van motorrijtuigenbelasting (MRB), of
krijgen leaserijders geen of een lagere bijtelling.
De doelstelling gesteld onder het kabinet Balkenende IV was een miljoen elektrische
auto’s in 2025.375 Zie voor recente doelstellingen het Plan van Aanpak Elektrisch
rijden.376 Energiebedrijf Essent schat 600.000 tot 1 miljoen elektrische auto’s in 2020.377
Een noodzakelijke aanpassing aan de netwerken is de beschikbaarheid en de
dekkingsgraad van voldoende oplaadpunten in Nederland; ruwweg zijn er twee
oplaadpunten per auto nodig. Er zijn plannen om tot 2012 minimaal 10.000 nieuwe
oplaadpunten te plaatsen.378 Op beperkte schaal zijn er toepassingen die de laadtijd van
een elektrische auto (nu meer dan twee uur) aanzienlijk kunnen verkorten.379

13.2

Positie Nederlandse industrie
Er bevindt zich een (conventioneel) automotive cluster (30.000 tot 40.000 banen) van
toeleveranciers in Noord Brabant en Limburg; ongeveer 80% van de omzet betreft export
naar met name Duitsland. 380
374

CBS (2010). http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-vervoer/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2813-wm.htm
http://nos.nl/artikel/90766-nederland-proeftuin-elektrische-auto.html
376
Plan van Aanpak Elektrisch Rijden. Ministerie van Verkeer en waterstaat (Juli, 2009).
377
NuZakelijk (2010). http://www.nuzakelijk.nl/groen-rijden/2111856/genoeg-elektriciteit-elektrisch-rijden.html.
378
E-laad (2010). http://www.e-laad.nl/nieuws/plaatsing-tienduizend-oplaadpunten-voor-elektrisch-vervoer-officieel-van-start
379
Rijksoverheid.nl (2010). http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/waar-en-hoe-kan-ikeen-elektrische-auto-opladen.html
380
De Nederlandse automotive industrie (FIER, 2003).
375
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Het gros van de (potentiële) werkgelegenheid voor de Nederlandse industrie voor het
profiel bevindt zich aan het begin van de waardeketen. Nederland is technisch gezien
koploper in de automotive sector381, vooral betreffende Batterij Management Systemen.382
Philips is één van de bedrijven die actief is in dit deel van de markt.383 Er werken in totaal
850 personen aan de ontwikkeling van nieuwe elektrische systemen maar onbekend is
hoeveel hiervan in Nederland. 384 Ook ACTIA, gevestigd op de High Tech Automotive
Campus in Helmond, richt zich op de auto-elektronica.385 Het automotive onderdeel van
dit bedrijf heeft een wereldwijde omzet van € 189 miljoen, met ruim 2100 werknemers.
Echter in Nederland werken er slechts negen personen.386 Epyon is in vijf jaar uitgegroeid
tot een bedrijf met 40 personen en marktleider op het gebied van snelladers voor accu’s.
Het bedrijf plaatste in 2010 het eerste snellaadstation van Europa in Leeuwarden en opent
nu ook kantoren buiten Nederland. Epyon levert ook snellaadsystemen voor elektrische
wagentjes op Schiphol (waar een complex logistiek systeem met dubbele accu’s niet
nodig is) en voor heftrucks en wagentjes in magazijnen. Daarnaast zijn er nog enkele
relatief kleine bedrijven actief in het ombouwen van auto’s met een conventionele
brandstofmotor naar een elektrische auto, bijvoorbeeld Innosys Delft en Electric Cars
Europe. Beide bedrijven zijn nog zeer klein en hebben weinig tot geen personeel in
dienst.
Producent van elektrische auto’s DuraCar is in 2009 failliet gegaan, maar maakt mogelijk
een doorstart.
De Nederlandse industrie is sterk vertegenwoordigd, waar het gaat om de ontwikkeling en
productie van elektrische fietsen, met onder meer merken als Batavus, Sparta (beide
onderdeel van Accell), Giant en Gazelle. De grootste producent van elektrische fietsen is
echter in China gehuisvest.
In de onderstaande twee tabellen zijn de kerncijfers gegeven voor de Nederlandse
industrie, alsmede een SWOT-analyse van deze waardeketen.

13.2.1

Kernindicatoren elektrisch vervoer
Enkele relevante indicatoren voor de sector zijn als volgt.

381
382
383
384
385
386

http://www.novomotive.com/media.html
http://www.thenewmotion.com/2010/06/hoe-een-li-ion-batterij-werkt/
http://www.apptech.philips.com/electric_cars/index.html
Philips (2009). Driving electric cars into the fast lane.
http://www.htacampus.nl/?id=17&logos=4
Nationale Bedrijvengids (2010). Actia Nederland BV. http://www.nationalebedrijvengids.nl/bedrijf/1862477/Actia-NederlandBV.
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Tabel 13.1

Kwantitatieve indicatoren voor EV.
Indicator

Bron

Internationaal
387

Omzet cluster

2 tot 17 M€ (2008/2009) / sterke

Roland Berger

(elektrische auto’s &

groei in 2010 verwacht

/ Berends Ballast

> 1.000 M€ (Roland
Berger)

388

laadinfrastructuur)

Consultancy

Bijdrage aan BNP

< 0,01%

Aantal bedrijven

- Ca. 6 in 2009 (Berends Ballast
Consultancy)
- Ongeveer 30 tot 40 in 2010
(ECORYS)

Aantal MKB

Vrijwel 100%

Aantal elektrische fietsen

Ca. 134.000 elektrische fietsen
verkocht in 2008

BOVAG

373
389

Omzet elektrische fietsen

Circa 34 M€ in 2008

Aantal (volledig)

- 263 begin 2010 volledig elektrisch

elektrische auto’s

- 39.322 hybride

BOVAG
CBS / ECORYS

- ±220.000 in 2020 (schatting
hybride/elektrisch)
Productie (auto’s)

Momenteel alleen ombouw –
mogelijk gaat DuraCar en/of het
Koreaanse CT&T elektrische auto’s
produceren

Productiecapaciteit

390

)

Eind 2011 verwacht CT&T 20.000
auto’s te hebben geproduceerd in
Europa; In 2013 zal dat 40.000 tot
60.000 voertuigen zijn. NL aandeel
hierin is niet bekend.

Export

Beperkt, maar <5 M€ (~29%)

Berends Ballast
Consultancy

Importcijfers

Vrijwel 100% (nog geen productie in

Werkgelegenheid

< 100 (2009)

Bijdrage duurzaamheid

Het ‘well-to-wheel’ ketenrendement

Nederland)

voor EV ligt in theorie mogelijk iets
hoger dan voor fossiel
Nieuwe bedrijven

> 5 in 2010

Investeringen

n.b. (mogelijk € 500 miljoen)

Groei tot 2020

ECORYS

Voor elektrisch vervoer is lastig in te

Substantieel, geen

schatten daar de 10%

schatting maar ieder

bijmengverplichting (tot ca. 35 PJ)

jaar een verdubbeling

vrijwel volledig wordt ingevuld met

van het aantal

biobrandstoffen. Echter, groei van

verkopen is mogelijk

40.000 naar 200.000 auto’s is
ongeveer 18% per jaar.
Hoogte subsidies

387
388

389
390
391
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- Ca. 65 M€ subsidie waarvan 10 M€

EZ

> € 500 miljoen R&D

voor proeftuinen over meerdere jaren

alleen al in Duitsland tot

- Ca. 15 M€ voor innovatieprojecten

2011

391

Roland Berger, ‘Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland’ (2009)
BerendsBallast Consultancy, ‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland’,
juni 2010
Uitgaande van een meerprijs van ongeveer € 200-250 voor de accu (200-250 Wh) van een elektrische fiets.
http://www.duurzameenergiethuis.nl/mobiliteit/koreaanse-fabrikant-elektrische-auto-vestigt-zich-in-amsterdam-5431.html
In het kader van het Konjunkturpaket II.
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Indicator

Bron

Octrooien

n.b.

Kostprijs

Extra kosten EV € 2.500 tot € 25.000

Internationaal

ECORYS

per auto, dalend naar circa € 2.000 in
2020
Aantal vergunningen

Niet of nauwelijks van toepassing
voor EV

Een aantal indicatoren wordt verder uitgewerkt:
Werkgelegenheid en omzet
Anno 2010 bedraagt volgens onderzoeksbureau Roland Berger de omzet in Nederland
maar 0,2% van de wereldmarkt van een miljard euro, dus 2 M€ per jaar en werken er
minder dan 100 fte in de sector. BerendsBallast Consultancy schat de waarden hoger in:
17 M€ per jaar en 130 werknemers (ca. 100 fte, dus € 170.000 omzet per fte),
respectievelijk. De overheid verwacht dat de rijksbijdrage van 65 miljoen euro een
additionele investering van 500 miljoen euro uitlokt, en op termijn 1500 tot 2000 banen
oplevert. Wij verwachten voor 2010 een sterke groei in werkgelegenheid en omzet;
precieze getallen ontbreken echter.
ECORYS komt op basis van onderstaande aannames en berekening tot een schatting voor
de werkgelegenheid voor 2020 (~1500 voltijdbanen en een jaarlijkse omzet van bijna €
500 miljoen). Het aantal banen komt redelijk overeen met de bovengenoemde schattingen
van de overheid, maar de onzekerheid in de getallen is groot.
Tabel 13.2

Schatting voor de omzet & werkgelegenheid voor elektrische auto’s in 2020.
Nederland
Wagenpark totaal (#)

8 miljoen

Percentage vlootvernieuwing per jaar

8%

Aantal nieuwe verkopen

640.000

Aandeel elektrisch in nieuwe verkopen

10%

392

Buiten Nederland

Totaal

1.2 miljard
8%
96 miljoen

393

10%

Aantal elektrische nieuw verkopen

64.000

Prijs per elektrisch voertuig

€ 24.000

Additionele kosten voor elektrische technologie

€ 2.000

€ 2.000

Omzet elektrische technologie

€ 128 miljoen

€ 19.2 miljard

Aandeel NL industrie

15%

1%

€ 19 miljoen

€ 192 miljoen

€ 211 miljoen

65

640

705

Kosten laadinfrastructuur per elektrische auto

€ 470

€ 470

Omzet laadinfrastructuur

€ 30 miljoen

€ 4.5 miljard

Marktaandeel NL industrie

80%

5%

Omzet NL cluster elektrische voertuigen
FTE werkgelegenheid

392
393
394
395

395

9.6 miljoen
394

€ 24.000

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-vervoer/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3107-wm.htm
ACEA (2010). Position paper on electrically chargeble vehicles.
http://www.bovag.nl/index.php?pageID=27&messageID=1562
ECORYS schatting EUR 300.000 omzet per fte.
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Nederland

Buiten Nederland

Totaal

Omzet NL cluster elektrische laadinfrastructuur

€ 24 miljoen

€ 226 miljoen

€ 250 miljoen

FTE werkgelegenheid

80

752

832

Totaal omzet NL 2020

461 M€

Totaal aantal fte NL 2020

1536

Bron: ECORYS

Aantal bedrijven
De schatting van Berends Ballast Consultancy is waarschijnlijk te laag. Aan ongeveer 30
partijen is subsidie versterkt in het kader van technologie ontwikkeling voor elektrisch
rijden, en aan nog eens tien in het kader van de proeftuin hybride/elektrisch rijden. 396
Het aantal partijen dat subsidie heeft aangevraagd ligt meestal veel hoger.
Wij schatten dus ten minste 30 tot 40 actieve partijen in 2010 (het grootste aandeel komt
van MKB-bedrijven); het daadwerkelijke aantal bedrijven ligt vermoedelijk hoger en
groeit zeer snel.
Kostprijs van batterijen en time-to-market
De meerkosten van EV zijn toe te schrijven aan de batterijen. De kosten per kWh voor
lithium-ion batterijen lagen in 2009 rond de $1.000397,398. Volgens o.a. de Deutsche Bank
en de Boston Consulting Group dalen de kosten met 60% tot 70% tot 2020 dat neerkomt
op een prijs van $300-400 per kWh (Nissan geeft zelf aan dat de kosten nu al gedaald zijn
naar ca. $375 per kWh399; dit kan echter ook bedoeld zijn om een bepaalde marktpositie
op te bouwen). Ondanks deze prijsdaling is de aanschafprijs van elektrische auto’s dan
nog steeds niet competitief. De operationele kosten liggen wel weer een stuk lager. 400
Een veel gebruikte grondstof bij de batterijen is lithium (de effecten van de schaarste van
lithium blijken minder groot dan gedacht401). Deze batterijen worden voornamelijk
geproduceerd in autoproducerende landen als Frankrijk en Duitsland.402 Een Toyato Prius
(hybride) heeft bijvoorbeeld een batterij pakket van 1,6 kWh en kan in elektrische modus
maximaal 20 km rijden. Een Nissan Leaf (volledig elektrisch) heeft een batterij pakket
van 24 kWh en kan ongeveer 160 km rijden.

13.2.2

Internationaal kader
Puntsgewijs kan het volgende worden opgemerkt:

396
397
398
399
400

401
402
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http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/05/07/vijftien-miljoen-voor-technologie-elektrisch-rijden.html
Boston Consulting Group (2010). Batteries for electric cars.
Deutsche Bank (2010). Vehicle electrification. More rapid growth; steeper price declines for batteries
http://www.thetruthaboutcars.com/nissan-leaf-battery-packs-break-the-400kwh-barrier/
Volgens een berekening van Deutsche Bank voor de Europese markt zijn de kosten voor een auto met brandstofmotor,
afhankelijk van de olieprijs, in de range van 21-28 eurocent per gereden mijl. Terwijl de verwachting voor de kosten van
een elektrische auto slechts 2,5 eurocent per gereden mijl is, wat een verschil in operationele kosten van bijna een factor
10 impliceert.
http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=22342
Roland Berger (2010). Lithium ion batteries the next bubble.
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403
404

405

406

Internationaal gezien zijn het Japan en Californië waar de ontwikkeling van
duurzaam transport floreert. In Californië is de aandacht vooral gericht op
waterstofauto’s, terwijl er in Japan mogelijkheden zijn wat betreft elektrische auto’s;
In Europa tracht Duitsland een voortrekkersrol tracht op te eisen. Dit gaat mede
gepaard met hoge investeringen van de overheid, omdat ze in Duitsland bevreesd zijn
de boot te hebben gemist;
De beste batterijen worden momenteel in Japan en China gefabriceerd;403
In Spanje zijn er plannen voor 250.000 elektrische voertuigen in 2014; hier wordt 590
miljoen euro voor uitgetrokken. De ambitie in Frankrijk is 100.000 in 2015.404 In
Nederland wordt er tot 8.000 euro (per auto) aan subsidies uitgetrokken voor
aanschaf van elektrische auto’s door bedrijven405. Wel dient opgemerkt te worden dat
landen als Frankrijk en Duitsland ook zelf een grote auto-industrie hebben waarvan
ze de belangen trachten te behartigen;
Verwacht wordt dat het mondiale wagenpark tussen nu en 2030 zal groeien van ca.
800 miljoen naar ca. 1,6 miljard voertuigen;
COM(2010)186406, Een Europese strategie voor schone en energiezuinige voertuigen
om de ontwikkeling en toepassing van schone en energiezuinige (“groene”)
voertuigen te bevorderen. Het gaat daarbij om zware voertuigen (bussen en
vrachtwagens), lichte voertuigen (personen- en bestelauto’s) en twee-, drie- en
vierwielers (‘quads’). De strategie borduurt voort op de bestaande strategie uit
COM(2007)19 om de CO2-uitstoot van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen te
verminderen en vormt een aanvulling op de lopende en geplande activiteiten om het
vervoer koolstofarmer en milieuvriendelijker te maken. Hoewel de strategie alleen
betrekking heeft op het wegverkeer, op wegvoertuigen en op de middellange termijn,
steunt zij het doel om uiterlijk in 2050 de koolstofemissies met 80 tot 95% te
reduceren;
De strategie moet leiden tot een geschikt en technologieneutraal beleidskader voor
schone en energiezuinige voertuigen. De volgende aandrijvingsystemen komen in
aanmerking:
o alternatieve brandstoffen voor verbrandingsmotoren, ter vervanging van benzine
of diesel, waaronder vloeibare biobrandstoffen en gasbrandstoffen (zoals lpg,
gecomprimeerd aardgas en biogas);
o elektrische voertuigen, die voor hun voortstuwing gebruikmaken van een
elektromotor en elektrisch worden opgeladen. De energie wordt opgeslagen in
accu’s of in alternatieve opslagsystemen in het voertuig. In de nabije toekomst
blijven elektrische voertuigen wellicht een nicheproduct, maar verwacht wordt
dat de verkoop later zal toenemen naarmate de accutechnologie beter wordt. In
studies wordt het marktaandeel van nieuwe elektrische auto’s met een accu
geraamd op 1 tot 2% in 2020 en 11 tot 30% in 2030;
o waterstofvoertuigen, die een soortgelijke milieuwinst kunnen opleveren als
elektrische auto’s met een accu. Ook deze voertuigen zijn uitgerust met

Spiegel.de (2010). http://www.spiegel.de/international/business/bild-691457-82532.html.
World Business Council for Sustainable Development (2010).
http://www.wbcsd.org/Plugins/DocSearch/details.asp?ObjectId=MzgyMTE.
Ministerie van VROM (2010). http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/vervoermanagement/specialkids/nieuws/subsidie-op-aanschaf.
A European strategy on clean and energy efficient vehicles, COM(2010)186, Brussels 28.4.2010
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elektrische motoren, maar de elektriciteit wordt aan boord van het voertuig
opgewekt door brandstofcellen die waterstof gebruiken.
Groene voertuigen, waaronder voertuigen op elektriciteit, waterstof, biogas en
vloeibare brandstoffen met een hoog biobrandstofgehalte, zullen waarschijnlijk een
belangrijke bijdrage leveren aan de prioriteiten van Europa 2020 (COM(2010)407,
Europe 2020) om een op kennis en innovatie gebaseerde economie te ontwikkelen
(slimme groei) en een groenere, meer competitieve economie te bevorderen waarin
efficiënter met hulpbronnen wordt omgesprongen (duurzame groei).



13.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In deze paragraaf voeren we een Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
(SWOT) analyse uit en beschrijven we de belangen van de diverse partijen. Het
perspectief is het industrieprofiel.

13.3.1
Tabel 13.3

SWOT-analyse
SWOT analyse elektrische auto’s & slimme netten

Sterktes

Zwaktes

 Sterke kennispositie NL op het gebied van

 Gebrek aan Nederlandse auto-industrie en de

snelladers, vermogenselektronica en

concurrentiepositie van o.a. Duitsland en Frankrijk

elektriciteitsnetten algemeen

is daardoor veel sterker

 Ook positie op kennisinstituten goed, te weten TU

liggen (nog) relatief hoog, waardoor voorlopig

van kennis en industrie in Limburg/ Brabant en

subsidies en/of andere marktprikkels nodig zijn

rond Delft
Interne dimensie

 De aanschafkosten van elektrische voertuigen

Delft, TU Eindhoven en de KEMA en clustering

 Het NL automotive cluster heeft ook een sterke
exportpositie (~80% van de omzet)
 Aanwezigheid van een aantal sterke marktpartijen
als Philips, Epyon, Mastervolt, Nedap, Alfen en

 Beschikbaarheid en prijsvorming van grondstoffen
als Lithium is onduidelijk
 Enigszins negatief en ‘oubollig’ imago van EV voor
sommige consumenten (gevolg van mindere
prestaties)

TomTom
 Integratie van ICT, elektronica en automotive
biedt industrie NL synergievoordelen
 Hoge bevolkingsdichtheid en geringe
reisafstanden in NL zijn gunstig voor ontwikkeling
elektrisch vervoer
 De operationele kosten van EV zijn lager dan van
benzine- en/of dieselmotoren (koopkracht)

407
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European Commission (2010) Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth COM(2010) 2020,
Brussels 3.3.2020.
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Kansen


EV kan worden opgeladen in de nacht; dit

(waterstofauto, biobrandstoffen, verbeterde

elektriciteitsproductiebedrijven en biedt kansen

conventionele verbrandingstechnologie)
dan 2 uur). De actieradius is beperkt tot 100 -150

combinatie met EV kan de implementatie van

km. Bovendien kost de verwarming van elektrische

duurzame energie stimuleren (meer afname

auto’s zeer veel energie. Er is veel onzekerheid

Externe dimensie

De werkgelegenheid en de omzet kunnen in NL
toenemen (ca. 1500 fte en 500 M€ )





De afwezigheid van een auto-industrie NL



infrastructuur voor elektriciteit zijn noodzakelijk
 Vervoerbewegingen van EV worden niet langer
gelimiteerd door fijn stof normen en dit kan leiden

belangen

tot (nog) meer congestie

Toenemende decentralisatie van de
consument richting producent is gunstig voor EV



over dergelijke kengetallen
 Majeure aanpassingen aan de (lokale)

vermindert de weerstand van de gevestigde

elektriciteitsvoorziening en verschuiving rol van


 De laadtijd van de batterij duurt nu nog lang (meer

Breder, de ontwikkeling van slimme netten in

mogelijkheden)


 Substitutiedreiging van andere technologieën

verbetert de economie van de
voor windenergie en water


Bedreigingen

 EV kan mogelijk de implementatie van een meer
efficiënte infrastructuur voor openbaar vervoer (al
dan niet elektrisch) vertragen

EV kan bijdragen aan het halen van strengere

 Elektrificatie van het vervoer kan ten koste gaan

Europese en nationale milieueisen qua geluid,

van vergroening van andere sectoren zoals de

uitstoot van fijn stof, NOx, CO2, etc.

elektriciteitssector

Financiële recessie biedt kansen op hervorming

 Accijnsderving overheid is op de lange termijn

van de sector

waarschijnlijk niet houdbaar; effecten kilometer

Meerprijs aanschaf voor EV biedt kansen voor

beprijzing op EV onduidelijk

lease maatschappijen

Bron: ECORYS

13.3.2

Belangenkaart
Er spelen verschillende belangen een rol op deze markt:

Belangen van de Nederlandse overheid:
o
Het behalen van duurzaamheiddoelstellingen door lokale, provinciale en
rijksoverheid (klimaatneutraliteit, energie-efficiënte en emissies);
o
Het stimuleren van de Nederlandse kenniseconomie algemeen;
o
Investeringen en subsidies met het oog op stimulering van onder meer
werkgelegenheid, technische innovatie en clusters; en
o
Waarborgen van energiezekerheid.

De Automotive industrie: het belang van de Nederlandse industrie is een positie te
verwerven in een sterk veranderende markt. Ondanks dat Nederland van oudsher
geen grote positie heeft in de automotive maakindustrie, kan het een substantiële
positie gaan innemen in een hoogwaardig segment in de toeleverende keten van
nieuwe voertuig-aandrijvingsconcepten (batterij management, elektromotoren,
snelladers);

Elektrotechnische industrie: het belang van partijen als toeleveranciers van
vermogenselektronica, installatiebedrijven, soft- en hardware ontwikkelaars en de
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dienstverleners is om een bepaald marktaandeel te verwerven in een snel groeiende
markt; er is in principe een potentieel voor export;
Netwerkbeheerders: zij hebben mogelijk een tegengesteld belang bij de
implementatie van elektrisch vervoer;
Energieleveranciers: eveneens tegengestelde belangen: een verhoogde afname van
stroom in de nacht kan de economie van de bedrijfsvoering verbeteren maar opladen
overdag kan leiden tot pieken in het elektriciteitsverbruik;
Accijnsgoederenplaatshouders (AGP-houders, vaak olieproducenten); bij
grootschalige acceptatie van elektrische voertuigen zal de vraag naar conventionele
brandstoffen afnemen. Vandaar dat het voor AGP-houders relevant is dat zij tijdig
inspelen op deze marktontwikkelingen;
Consumenten hebben voornamelijk een financieel belang bij voldoende
oplaadmogelijkheden en lagere kosten voor EV (lagere operationele kosten).

Rol van de overheid versus de sector
De Federatie Holland Automotie (FHA) heeft in 2009 een masterplan opgesteld hoe tot
een snelle en grootschalige introductie van elektrische auto’s te komen in Nederland.408
Ook vanuit het ECN is er een studie gedaan omtrent het te volgen transitiebeleid voor
duurzame mobiliteit.409 Belangrijkste conclusies zijn het bevorderen van de productie van
elektrische auto’s in Nederland, en het nemen van fiscale maatregelen om de vraag te
stimuleren. De overheid dient maatregelen te nemen om de benodigde infrastructuur
beschikbaar te krijgen. Belangrijk is het aanleggen van voldoende oplaadpunten en het
stimuleren van de introductie van smart grids. Overige maatregelen moeten zich richten
op het bekend maken van elektrische auto’s, en de voordelen daarvan aan de Nederlandse
bevolking en bedrijven. Tot slot zou de overheid in moeten spelen op de mogelijkheden
die er liggen bij de ontwikkeling van batterijen/accu’s en aanvullende elektronische en
technologische systemen.
Kortom, de rol van de overheid is gericht op het scheppen van de juiste randvoorwaarden
om de elektrische auto tot een succes te laten worden. Een belangrijk aspect hierbij is het
beschikbaar stellen en geven van subsidies in een aantal onderzoeksgebieden. Daarnaast
zou de overheid ook zelf actief kunnen participeren in projecten, wat soms al gedaan
wordt. Zo investeerde de provincie Noord-Brabant in 2009 in All Green Vehicles.410
Een laatste punt van aandacht is dat de overheid tijdig zorg draagt voor passende
regelgeving. Enerzijds is het belangrijk dat de overheid hier tijdig mee begint omdat het
aanpassen van regelgeving vaak een langdurig proces is. Anderzijds kan dit de nodige
duidelijkheid scheppen voor marktpartijen en, indien Nederland bijvoorbeeld voorloopt
ten opzichte van andere landen, zijn deze bedrijven mogelijk eerder geneigd zich in
Nederland te vestigen. Een voorbeeld van regelgeving die op dit moment nog niet
geschikt is met het oog op de gewenste ontwikkelingen is de elektriciteitswet. Deze gaat
uit van energiestromen van de producent naar de consument. Dit zal echter veranderen

408
409
410
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FHA (2009). Naar een snelle en grootschalige introductie van de elektrische auto in Nederland.
ECN (2009). Het transitiebeleid voor duurzame mobiliteit.
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (2010).
http://www.bom.nl/index.php?p=ACTUEEL_nieuwsberichten_detail&m=36&id=272&n=
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zodra consumenten ook zelf, via bijvoorbeeld de batterij van hun elektrische auto, energie
kunnen gaan leveren aan het netwerk.
De regierol van de overheid voor de introductie elektrisch rijden is in handen van het
Formule E-team. 411

13.3.3

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
De maatschappelijke discussie wordt gekenmerkt door veel oneigenlijke argumenten over
de prestatie en ketenrendementen van elektrisch vervoer. Feit is in ieder geval dat het
grootste knelpunt het opgestelde productievermogen betreft. Stel dat 7 miljoen (volledig)
elektrische auto’s van ca. 24 kWh in de nacht worden opgeladen, is hier 21 GW412 voor
nodig, meer dan de volledige productiecapaciteit van Nederland.
De belangrijkste succesfactor is het Europese stimuleringsbeleid, naast de noodzaak om
te blijven innoveren en het doorontwikkelen van de beschikbare technologie om
elektrische voertuigen prijsconcurrerend te krijgen.

13.4

Porter-analyse van de keten en kansen
Het Porter model zegt iets over de intensiteit van concurrentie en gaat na of er voor een
industrie factoren bestaan die hen belangrijke concurrentie voor- of nadelen opleveren ten
opzichte van bijvoorbeeld het buitenland. Het perspectief is de productie van de
elektrotechnologie ten behoeve van elektrisch vervoer.

13.4.1
Tabel 13.4

Samenvatting Porter-analyse
Samenvatting Porter-analyse elektrisch vervoer.
Porter

Krachten

Waarden

Aanbodzijde

Aanwezigheid grondstoffen

Beperkt (zeldzame metalen)

Aanwezigheid toeleveranciers

Hoogwaardig en groot technologisch automotive
cluster in NL

Kennisstructuur

Goed, Technische Universiteiten en instituten
(KEMA, ECN en TNO)

Vraagzijde

Vraag thuismarkt

Beperkte marktomvang ten opzichte van de
wereldmarkt (ca. 7,5 miljoen auto’s). In 2009/2010
slechts een marginale vraag, maar snelle groei
wordt verwacht.

Exportmogelijkheden

Er liggen kansen voor NL bedrijven. Automotive
cluster heeft een goede reputatie.

Toetreding

Nieuwe bedrijven

Veel technostarters in NL en wereldwijd; totale
omvang cluster verandert waarschijnlijk niet

411
412

http://www.senternovem.nl/formuleeteam/
3 kW keer 7 miljoen auto’s is 21 GW.
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Porter

Krachten

Waarden

Substitutie

Nieuwe producten

Elektrische voertuigen concurreren met verbeterde
conventionele, maar in toenemende mate ook met
biobrandstoffen en brandstofcellen

Structuur

Vooralsnog een beperkt aantal aanbieders en hoge
vraag

Beleid

Subsidie

Substantiële steun demonstratieprojecten en
proeftuinen; fiscale voordelen

Informatievoorziening

Gemiddeld richting consument

Regelgeving

Gemiddeld

Vergunningen

Geen groot knelpunt

Bron: ECORYS

Macht van leveranciers
Toeleveranciers met betrekking tot de zeldzame metalen voor bijvoorbeeld de batterijen
zijn beperkt in aantal en voornamelijk afkomstig uit China. Dit kan problemen gaan
geven met betrekking tot prijsvorming, al geldt dit voor alle producenten in Noordwest
Europa.
Macht van afnemers
Het Nederlandse automotive cluster is stabiel en heeft een sterke exportpositie. 380 Er zijn
vooralsnog geen redenen dat dit op korte termijn zal veranderen.
Substituten en complementaire goederen
Alternatieven zijn de biobrandstoffen en biogas voor transport, maar ook het verbeteren
van bestaande verbrandingsmotoren en andersoortige maatregelen die het rendement van
conventioneel vervoer verbeteren kunnen een bedreiging vormen. Net als bij
biobrandstoffen is er veel onzekerheid over well-to-wheel berekeningen van elektrisch
vervoer.
Dreiging van nieuwe toetreders
Het huidige cluster is sterk ontwikkeld; nieuwe initiatieven worden waarschijnlijk dan
ook door het huidige cluster zelf geabsorbeerd. In geografische zin overlappen de
automotive en ICT clusters elkaar, waardoor de synergie nog verder kan toenemen.
Interne concurrentie op de markt
Vrijwel alle partijen zijn MKB-partijen. De markt is nog niet verdeeld en op dit moment
is er nog voldoende ruimte voor marktgroei.
Overheidsbeleid
Het huidige beleid is een sterke stimulans. Voor de consumenten en bedrijven zijn er
onder meer een lagere bijtelling; in geval van aanschaf is de BPM lager. De overheid
steekt enkele miljoenen in de ontwikkeling van een High Tech Automotive Campus in
Helmond en Eindhoven.413,414

413
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Gemeente Helmond (2010). http://www.helmond.nl/Smartsite.shtml?id=124069.
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13.4.2

Potentie van de Nederlandse industrie
De verwachting is dat de werkgelegenheid en omzet tot 2020 groeien tot circa 1500
werknemers en een omzet van ongeveer € 500 miljoen. Voor een deel is er sprake van
‘kannibalisme’.415 Nederland heeft enkele topspelers als Mastervolt, Nedap en Philips.
De potentie voor de Nederlandse industrie zit vooral in de ontwikkeling van nieuwe
technologische systemen op het gebied van batterij management, laadmogelijkheden en
decentrale elektrische aandrijving via de wielmotoren (e.g. e-Traction in autobussen).
Daarnaast zijn de High Tech Automotive campus nabij Helmond en de Hightech campus
in Eindhoven aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor buitenlandse ondernemingen.

13.4.3

Benchmarking van de keten Elektrisch vervoer
Voor de horizontale analyse is het zinvol de ketens niet alleen onderling te vergelijken
maar ook in internationaal perspectief te plaatsen. Deze kwalitatieve en kwantitatieve
indicatoren dienen ook als basis voor een nadere studie van het CBS.
Een samenvattende matrix kan er dan als volgt uit komen te zien:

414

415

De Technologiekrant (2010).
http://www.detechnologiekrant.nl/00/tk/nl/254_269/nieuws/10643/Uniek_autocluster_in_Helmond.html.
Naar verwachting zal een toename van de vervaardiging van (onderdelen van) elektrische voertuigen voor een deel ten
koste gaan van de bouw van (onderdelen van) voertuigen met een interne verbrandingsmotor. Dit geldt overigens niet voor
de batterijtechnologie, al zal de werkgelegenheid bij bestaande (fossiele) bevoorradingsstations afnemen.
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Tabel 13.5

Matrix Elektrisch Vervoer.
Type indicator

Indicator

Waarde (beste

Benchmark (ten

Benchmark (ten

schatting

opzichte van

opzichte van

ECORYS)

andere

internationaal)

waardeketens)
Economisch

Aantal fte direct

45

Laag

Laag

Omzet

€ 15 miljoen

Laag

Laag

Bijdrage BNP

< 0,01%

Aanwezigheid clusters

Ja (in Brabant,

Hoog

Noord-Limburg;
deels Twente)
Groeipotentieel 2020

Factor 25

Zeer hoog

Exportwaarde

> 5 M€ voor

Gemiddeld /

automotive

Hoog

Gemiddeld

percentueel
Porter sterktes/zwaktes

Gemiddeld

Investering

R&D subsidies

10 M€

Innovatie

R&D uitgaven bedrijven

n.b.

Aantal patenten

n.b.

Milieu & energie

Vermeden primaire energie

Gemiddeld

Laag

Hoog

Bron: ECORYS

13.5

Conclusies voor het profiel elektrisch vervoer
De sector kan als volgt worden samengevat:

De omvang van de sector is nog gering maar de potentie ligt vooral in de voorziene
hoge groei qua omzet en werkgelegenheid richting 2020 en daarna;

ECORYS schat een omzet van ten minste € 500 miljoen en ruim 1500 voltijdbanen
voor 2020; voor een deel zal dit ten koste gaan van de huidige omzet in het
(conventionele) automotive cluster;

Nederland heeft een sterke kennispositie voor elektrisch vervoer; er bevindt zich al
een automotive productiecluster (van onderdelen) in Noordoost Brabant en Noord
Limburg (deels ook in Twente), waar de nieuwe keten goed in past;

Er zijn mogelijkheden voor de opbouw van zowel nationale afzetmarkten als voor de
export;

De keten integreert ICT, elektronica en automotive technologie wat substantiële
synergiemogelijkheden biedt voor de Nederlandse industrie;

Naast economische kansen, kan de ontwikkeling van het profiel bijdragen aan (en/of
is noodzakelijk voor) diverse andere doelstellingen op het gebied van milieu, energie
en klimaat.

218

Versterking van de Nederlandse Duurzame Energiesector - Werkdocument

14 Industrieprofiel ‘smart grids’

14.1

Introductie
Er bestaan veel definities van ‘smart grids’ of intelligente netten die variëren van zeer
nauw (dergelijke netten bestaan nog niet) tot zeer breed (het huidige transportnet is al
slim). Bureau McKinsey definieert smart grids als “een elektriciteitsnet dat gebruik maakt
van twee-weg digitale technologie om een beter evenwicht te scheppen in de relatie
tussen vraag en aanbod”.416 In dit industrieprofiel worden smart grids gedefinieerd als
“netwerken die het gedrag van alle gebruikers (opwekking en consumptie) intelligent
kunnen integreren, zodat het elektriciteits aanbod duurzaam, economisch en veilig
wordt.” De nadruk zal liggen op elektriciteits netwerken, omdat in deze sector de grootste
uitdaging ligt vanwege de noodzaak van ‘real time balancering’, maar het kan ook
worden toegepast op (bio)gas injectie op decentraal nivo en warmte distributie. Daarnaast
is het ook mogelijk om te balanceren over energiedragers heen, bijvoorbeeld door microwkk’s te laten produceren om de elektriciteitsvoorziening stabiel te houden met behulp
van aardgas.
Netten worden pas slim als ze zodanig gebruikt kunnen worden. Het bestaan van
distributie netwerken, gedistribueerde opwekking (DG), zoals zon PV en micro-wkk,
slimme meters, slimme regelaars, ICT toepassingen en elektrische vervoer (EV) op zich
leidt nog niet tot slimme netwerken. De volgende voorbeelden geven situaties weer waar
smart grids nuttig zouden kunnen zijn, maar waar deze (nog) niet zijn ingezet:

Tuinders zetten wkk in voor de teelt, terwijl de netbeheerder geen invloed heeft op de
timing van de netlevering;

In Amsterdam is er een project gaande om EV te bevorderden, maar hierbij zijn geen
slimme netten voorzien; de doelstelling is om de locale emissies terug te dringen.
Het is ook noodzakelijk dat de eindverantwoordelijke voor beheer van het locale netwerk
duidelijk wordt vastgelegd en dat de regels van gebruik en informatiestromen zijn
geformuleerd. Op dit moment verbiedt de elektriciteitswet lokale sturing/regeling door de
netbeheerder, maar er is geen belemmering voor afspraken tussen energieleverancier en
eindgebruiker en hiervoor kan eventueel ook Internet of ICT worden gebruikt.
Het bestaande vraagpatroon van huishoudens in Nederland kan relatief maar weinig
flexibel worden ingezet, vanwege relatieve lage vraag van koelkasten en wasmachines,
die ook nog steeds minder energie gaan verbruiken vanwege efficiënter energie gebruik.
Hiermee is in de huidige situatie het potentieel om de piekvraag te verminderen door
slimme netwerken vrij beperkt, terwijl een kleine verschuiving in de vraag van piek naar
416

http://www.mckinsey.com/clientservice/electricpowernaturalgas/
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dal een groot verschil kan maken in de groothandelsprijs. Op dit moment zijn de prijzen
van elektriciteitsconsumptie van huishoudens ‘vlak’ en kan er door verschuiving van
vraag geen kostenbesparing bij huishoudens worden bereikt.
Indien de introductie van EV met een geschatte jaarvraag per huishouden van 3500 kWh
doorzet, zal dit de vraagflexibiliteit enorm kunnen verhogen. Maar het kan zeker nog wel
15 tot 20 jaar duren voordat een kritische massa van 10% tot 40% van de voertuigen is
overgestapt op elektrische aandrijving. De basisschatting is 200.000 EV in 2020 en 1
miljoen EV in 2025.417 EV zou 90% van het flexibele vraagvermogen van huishoudens op
zich kunnen nemen, terwijl de introductie van een warmtepomp en andere huishoudelijke
apparatuur slechts tweemaal 5% vraagflexibiliteit oplevert. Aan de aanbodzijde zou een
sterke groei van zon PV, met een capaciteit van boven de 3 kW per huishouden en zonder
EV, een uitdaging kunnen worden voor het balanceren van het midden en laagspanning
distributie netwerk. In beide gevallen zou de inzet van slimme netwerken grote
investeringen in netuitbreiding en netwerkverzwaring kunnen voorkomen.
Smart grids zullen voor een klein stuk uit technologie bestaan en voor een groot stuk
markt, waarbij de netbeheerder een grote rol zou kunnen gaan spelen. Deze rol bestaat in
het onderhouden van het netwerk en de daarin geïnstalleerde slimme meters en
controlers/regelaars, zodat de bestaande betrouwbaarheid en kwaliteit van
elektriciteitslevering gegarandeerd kan worden.
Momenteel zijn er enkele smart grids pilot projecten gaande in Nederland:

Hoogkerk met een ‘real-time balancering’ van vraag en aanbod in dertig woningen
waarin 15 warmte pompen en 15 micro wkk’s zijn geïnstalleerd, maar hierbij dient
vermeldt te worden dat de vraagflexibiliteit in dit demonstratieproject nogal gering is;

Bij Enexis worden een tiental auto’s al elektrisch geladen en dit leidt (vooralsnog)
nog niet tot een overbelasting, omdat de netcapaciteit wordt gebalanceerd met EV
vraag met behulp van “slimme” ICT toepassingen;

Deze lijst kan nog aangevuld worden met de volgende demo projecten:418
o Waterstof mengen met aardgas;
o Smart Power City Apeldoorn;
o Effect warmtepompen op het elektriciteitsnet (Zutphen);
o Het meten van energiestromen;
o Bouwen aan de Wijk van Morgen;
o Project met microwarmtekrachtkoppeling;
o Trends in aanbod en verbruik van elektriciteit;
o Monitoren van het gasnet;
o Aanleg van een intelligent distributiestation;
o Duurzame energie in de bestaande omgeving;
o Meer kennis van warmtepompen;
o Groen gas in Beverwijk en Mijdrecht;
o Vliegwiel voor elektriciteitsopslag.

417

418
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Energieraad, 2009, De ruggengraat van de energievoorziening Advies Energieraad over de energie-infrastructuur,
http://www.energieraad.nl/publicatie.asp?pageid=10
Netbeheer Nederland, Smart Grids, http://www.energiened.nl/_upload/bestellingen/publicaties/327_313162%20%20Smart%20Grids.pdf
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Smart grids gebruiken innovatieve producten en diensten samen met slimme monitoring,
controle, communicatie, en zelfcorrigerende technologieën voor de volgende redenen:

Een betere inpassing en beheer van generatie-eenheden van verschillende groottes en
technologieën;

Toelaten van consumenten om deel te nemen in het optimaliseren van het system;

Consumenten meer informatie en keuzevrijheid van aanbieder bieden;

Het significant verminderen van de milieubelasting van het elektriciteitsaanbod
systeem;

Waarborgen of verbeteren van de bestaande hoge nivo van system betrouwbaarheid,
kwaliteit en voorzieningszekerheid;

Waarborgen of verbeteren van de bestaande diensten;

Om bij te dragen aan markt integratie in voorbereiding op een Europese geïntegreerde
markt.
Smart grids verschaffen niet alleen elektriciteit maar ook informatie en intelligentie. Deze
‘slimheid’ manifesteert zich in een beter gebruik van technologieën en oplossingen, zodat
bestaande netwerken beter gepland en beheerd kunnen worden, waarmee opwekking slim
kan worden geregeld en de weg wordt gebaand voor nieuwe energie diensten en energie
efficiëntieverbeteringen.
Figuur 14.1

Afbakening van Smart Grids

Bron: http://www.smartgrids.eu/?q=node/163

Volgens de roadmap van smart grids voor Nederland zijn smart grids tot en met 2013 nog
in de pioniersfase en tot en met 2018 zal de beste manier van smart grids beheer
ontwikkeld gaan worden. Daarnaast kan gedacht worden aan een meer grootschaligere
inzet van smart grids. De verwachting is dat er 200.000 eenheden EV zullen zijn in 2020,
maar dit hoeft niet noodzakelijk gepaard te gaan met smart grids, zoals in het voorbeeld
van Amsterdam.419

419

Gebaseerd op interview met Enexis.
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De ontwikkeling van smart grids zal relatief traag verlopen, omdat dit incrementeel zal
moeten worden ingepast in het bestaande netwerk, rekening houdend met een levensduur
van vijftig jaar van bestaande netwerk componenten. Om te komen tot slimme netwerken
moet goed nagegaan worden welke elementen en nieuwe technieken kosteneffectief
kunnen worden toegevoegd aan het bestaande (distributie) netwerk. De realisatie van
“slimme netwerken is geen revolutie, maar een evolutie”. 419
Daarnaast zal op een relatief korte termijn een aantal distributie netwerken aan
vervanging toe zijn. Dit is een uitgelezen moment om nieuwe netwerken uit te gaan
rusten met elementen die smart grids mogelijk gaan maken. Daarom is het belangrijk dat
het onderzoek en experimenten op het gebied van smart grids voldoende is gevorderd,
voordat deze nieuwe investeringen genomen gaan worden. We spreken hier over
bedragen van miljarden euro’s, die zo kosteneffectief mogelijk moeten worden ingezet.

14.1.1

Beschrijving van de waardeketens
Smart grids zijn een overkoepelend begrip voor toepassing van (intelligente) informatie
en communicatietechnologie (ICT) waardoor de bestaande capaciteit beter benut kan
worden, tweerichtingsverkeer mogelijk wordt en het net ook decentrale, intermitterende
bronnen (vooral zon en wind) aankan. De technologie omvat een combinatie van
hardware – vermogenselektronica, transformatoren, elektrotechnische omvormers,
flexibele transport- en distributieverbindingen, meet- en regeltechniek, sensoren,
randapparatuur – en software (ingebed in deze hardware en/of elders). De software zorgt
ervoor dat de hardware de juiste functies uitvoert, zoals de inpassing van hernieuwbare
energie opwekkingseenheden op grotere schaal, vraagsturing, het op elkaar afstemmen
van overschotten en tekorten, ‘slim onderhoud’ in de infrastructuur, ‘cross commodity
balancing’, storingen zien aankomen en voorkomen, en andere functies die de
maatschappij voor een duurzame energievoorziening wenselijk acht.
De waardeketen van smart grids bestaat voor een groot gedeelte uit ‘know how’, dat
wordt gegenereerd door de energieonderzoekscentra (ECN, KEMA en TNO) en
Technische Universiteiten (Eindhoven, Delft en Twente), maar ook in de praktijk door
distributie bedrijven (Enexis, Liander en Stedin), zoals verenigd onder Netbeheer
Nederland. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van simulatie software, bijvoorbeeld het
Duitse PowerFactory, dat met name wordt toegepast in de meer ingewikkelde situaties.
Een belangrijke eerste stap naar smart grids is de introductie van opslag toepassingen,
waarmee een overschot aan elektriciteit kan worden opgeslagen tijdens lage vraag en
beter voldaan kan worden aan piekvraag door om tijdens de piek weer stroom te
onttrekken van de opslag faciliteit. Hierbij zou EV een grote rol kunnen spelen, maar het
blijft wel een uitdaging om de accu’s van EV vol te hebben wanneer het vervoer gebruikt
gaat worden. 420

420
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Gebaseerd op interview met de BTG Group.
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Het netwerk dient uitgebreid te worden met slimme meters en slimme regelaars, waarmee
de toestand van het netwerk kan worden gevolgd en reactie mogelijk is om de kwaliteit
blijvend te kunnen waarborgen. Hierbij is ook software en ICT toepassingen nodig om
grote hoeveelheden van data stromen effectief te kunnen verwerken.
De aanwezigheid van lokale flexibele opwekking (wind, zon PV, micro wkk) en flexibele
consumptie (EV, warmtepomp, overig) leidt nog niet tot een smart grid. Om hiertoe te
komen is de introductie van meet- en regelapparatuur nodig. Daarnaast zal mogelijk ook
het distributienet aangepast en verzwaard moeten worden om stromen in tweerichtingen
aan te kunnen. Deze aanpassingen aan het distributie netwerk zijn ook een onderdeel van
de waardeketen van smart grids.

14.2

Positie Nederlandse industrie
Betreffende slimme netten heeft Nederland een sterke kennispositie, vooral de
Technische Universiteiten, KEMA, TNO en ECN. Nederland participeert in FP6 en FP7
projecten, waaronder de volgende projecten:

Integral, More Microgrids (waar de demonstratieprojecten PowerMatchingCity in
Hoogkerk en Park Bronsbergen van Liander bij Zutphen onder vallen);

ADDRESS;

OPEN Meter;

Sustelnet;

EU-DEEP;

GROWDERS.
Bedrijven als Nedap, Humiq, Eaton, Exendis, Mastervolt, Epyon Power, Siemens,
Locamation en Betronic zijn ook actief op het gebied van elektrisch laden en smart grids.
KEMA heeft in opdracht van de EU samen met ECN, Essent en softwarebedrijf Humiq
een totaalconcept smart grid (slim energienet) gerealiseerd in de wijk Hoogkerk in
Groningen: PowerMatchingCity. Het is de eerste keer in Europa dat een ‘levende’ smart
grid gemeenschap is gerealiseerd op deze technologische schaal.
ABB, SAP Nederland, Capgemini Nederland, Cisco Nederland en Deerns zijn enkele
partijen die bezig zijn de software te ontwikkelen die toegepast kan worden in slimme
meters en netten.
In de onderstaande twee tabellen zijn de kerncijfers gegeven voor de Nederlandse
industrie, alsmede een SWOT-analyse van deze waardeketen.

14.2.1

Kernindicatoren smart grids
Enkele relevante indicatoren voor de sector zijn als volgt.
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Tabel 14.1

Kwantitatieve indicatoren voor smart grids.
Indicator

Nederland

Bron

Omzet cluster

Ca. 8 tot 80 M€, met een midden

Roland Berger

Internationaal

schatting van 45 m€

Berends Ballast

421

/

n.b.

422

Consultancy
Bijdrage aan BNP

< 0.01%

ECORYS

Aantal bedrijven

20 tot 50

ECORYS

Aantal MKB

25%, ontwikkeling met name als

ECORYS

onderdeel van grote bedrijven
Aantal

ca. 200.000 slimme meters in 2009

Productie

n.v.t.

Productiecapaciteit

n.v.t.

Export

n.v.t.

Importcijfers

n.v.t.

Werkgelegenheid

Ca. 60 tot 400 fte met een beste

423

ECORYS

ECORYS

schatting van 150 fte
Bijdrage duurzaamheid

Smart Grids besparen ca. 3% tot 20% en

ECORYS

18% besparing in

dragen ook bij aan de

de VS

voorzieningszekerheid
Nieuwe bedrijven

Ten minste vier in 2009/2010: Heliox,

KEMA

HOMA Software, Plugwise en Qurrent
Investeringen

Circa 5.8 miljard € in de komende 10 jaar

EZ

> 8 miljard euro per
jaar alleen al in de
VS en Korea

Groei tot 2020

Er zijn geen concrete doelstellingen voor

ECORYS

smart grids
Hoogte subsidies

Ca. 4 M€ per jaar voor smart grids,

EZ /

Nog eens circa 4 M€ per jaar voor FP7

EC

en IEE projecten
Patenten

n.b.

Kostprijs

15% besparing op de elektriciteits-

Aantal vergunningen

Enkele vergunningen nodig voor

Taskforce

427

rekening
ECORYS

aanpassing van netten

Een aantal indicatoren wordt verder uitgewerkt:
Werkgelegenheid en omzet
Een schatting van het totale aantal mensen werkzaam in de smart grids sector in
Nederland zoals gedefinieerd in de introductie is ongeveer 200 mensen en 150
voltijdbanen. Onderhoud in de elektriciteitsdistributie, wat ook het meest
arbeidsintensieve onderdeel van smart grids zal worden, heeft een daling laten zien van
50% over de afgelopen 10 jaar, vanwege automatisering waarbij de betrouwbaarheid kon
worden gegarandeerd. Daarmee zal de introductie van smart grids mogelijk maar weinig
extra banen opleveren, maar zal het meer een verschuiving zijn van standaard onderhoud
naar technologie-intensief onderhoud met zeer fijnmazig onderhoud zoals nodig zal zijn
421
422

423
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Roland Berger, ‘Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland’ (2009).
BerendBallast Consultancy, ‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland’, juni
2010.
Grid groeit door van klassiek naar smart (Energie, 2009).
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voor smart grids. De verwachte jaarlijkse groei in een laag scenario voor smart grids komt
uit op 12%, waarmee de sector door kan groeien naar een niveau van 450 fte in 2020.
Deze relatief beperkte groei is waarschijnlijk, omdat daarmee smart grids betaalbaar
gehouden kunnen worden. 419
Een ruimere schatting is ook mogelijk. Er zijn circa 10.000 mensen werkzaam in de
elektriciteits- en gasdistributiesector en deze distributie zal in verloop van de tijd slimmer
en slimmer worden.424 In een ‘hoog scenario’, de sector kan groeien met circa 32% per
jaar, waarmee de sector door kan groeien naar circa 2450 fte. Een deel van deze schatting
van arbeid betreft een verschuiving van arbeidsinhoud (iets ander werk) voor
distributiebedrijven, maar het zullen grotendeels nieuwe arbeidsplaatsen zijn in andere
sectoren, namelijk R&D, ICT en industrie.425
Tabel 14.2

Geschatte werkgelegenheid per ketenelement.
Ketenelement

Geschat aantal

Geschat aantal

Geschat aantal

fte 2010

fte 2020 - laag

fte 2020 - hoog

R&D (KEMA, ECN, TNO, Techn. Universiteiten)

80

100

150

Distributiebedrijven (Enexis, Aliander, Stedin)

40

200

1000

ICT (Logica, IBM)

10

50

800

Industrie hardware (Alfen, PBF Group)

20

100

500

150

450

2450

Totaal

Bron: ECORYS

De groei van smart grids wordt bepaald door de groei van technologieën waar deze voor
bedoeld zijn zoals warmtepompen, zon PV, micro-wkk, wind turbines en EV - al deze
technologieën zullen met 12% tot 32% per jaar gaan groeien. Met een huidige omzet van
€ 45 miljoen (150 fte), kan er in 2020 mogelijk € 135 tot 735 miljoen worden omgezet
met € 435 miljoen (ca. 1450 fte) als beste schatting.
Een tweede benadering is op basis van een schatting van de totale investering die de
komende jaren nodig zal zijn om smart grids te verwezenlijken. Deze ligt tussen de € 6
(zie kader) en 20 miljard.426,427 Stel een investering van € 2 miljard per jaar en een aandeel
van de Nederlandse industrie van 15% leidt dit tot een omzet van € 300 miljoen per jaar;
ook in dit geval is de onzekerheid echter groot.
Investeringen
Zeer indicatieve schatting investeringen in intelligentie:


428

Circa € 1 miljard in middenspanning: € 5.000 per middenspanningsruimte per 10 jaar, 100.000 MSruimtes in Nederland;



Circa € 1 miljard in hoogspanning: € 1,5 miljoen per HS-station per 15 jaar, 400 HS-stations plus
investeringen centraal;

424
425
426
427
428

Gebaseerd op interview met Alliander / TUE.
Gebaseerd op interview met Alfen.
Buijs, Lancee, Loonen en Willemse. Revolution on the Electricity grid (TU Delft 2010).
Taskforce Intelligente Netten: Op weg naar intelligente netten in Nederland (EZ, Juli 2010)
Ministerie EZ, 2010, Op weg naar intelligente netten in Nederland, http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-enpublicaties/rapporten/2010/09/02/op-weg-naar-intelligente-netten-in-nederland/13pd2010g292.pdf
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Circa € 1 miljard in glasvezelnet in geheel Nederland: € 100.000 glasvezel, € 900.000
randapparatuur;



Circa € 2,8 miljard in laagspanning: slimme meter € 70, ophangen € 100, communicatie € 30, (voor
7 miljoen huishoudens iedere 10 jaar);



Totaal: € 5,8 miljard.

Bijdrage aan de energievoorziening
Smart Grids zullen een onmisbare rol gaan spelen in het lokaal balanceren van energie
stromen, wanneer de variëteit aan zowel de aanbodzijde en aan de vraagzijde toeneemt.
Deze slimme lokale ‘balancering’, zal investeringen in transmissie netwerken
verminderen en transport verliezen zullen ook verminderen, waardoor schaarse energie
meer efficiënt kan worden aangewend.
In een recente studie in the VS429 zijn een negental mechanismen onderscheiden waardoor
intelligente netten kunnen leiden tot reductie. De totale reductiepotentie wordt in totaal
geschat op 18%. De belangrijke mechanismen hierbij zijn:

Besparing door beter geïnformeerde consumenten en feedbacksystemen (3%);

Toepassing van diagnoses in woningen en kantoren (3%);

Ondersteuning van additionele elektrische en plug-in hybride voertuigen (3%);

Besparing in elektriciteitstransport (2%);

Indirecte ondersteuning van wind en zonne-energie (5%).
Kostprijs
Een grote zorg voor smart grids zijn de financiering van de kosten van investeringen die
nodig zullen zijn om het distributie netwerk ‘intelligent’ te maken. Energieraad (2009)
geeft aan dat de werkelijke financieringslasten voor transmissie en distributie sinds 2004
niet volledig kunnen worden doorgegeven naar de eindgebruiker. Met smart grids is het
vooraf niet duidelijk wie de eindverantwoordelijkheid draagt en hiermee is het niet
duidelijk wie welk deel van de kosten zal gaan dragen. Een voorzichtige schatting van
ECORYS is dat de consumentenprijs met 1 tot 2 % omhoog zal gaan. Daarnaast zal ook
een lagere elektriciteitsrekening mogelijk worden door energiebesparing, timing
dagelijkse vraagpatroon en slim inkopen. De taskforce schat deze besparingen op 15%
van de jaarlijkse elektriciteitsrekening. 427

14.2.2

Internationaal kader
Vooral in de VS (ca. $165 miljard in 20 jaar) en Korea (ca. $55 miljard tot 2030) wordt
geïnvesteerd in smart grids. In België430 is er het ‘MetaPV’ project dat door meer
geavanceerde communicatietechnologieën toe te passen en te putten uit de mogelijkheden
die PV biedt (onder meer door de reactieve energie te beheren en dus de
spanningsverschillen op het net te stabiliseren) de capaciteit van het net met maar liefst
50% zou vergroten tegen maar 10% van de kosten om het net te verzwaren. Het

429

430
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Pacific Northwest, national laboratory, ‘The Smart Grid: An Estimation of the Energy and CO2 Benefits’, January 2010
(PNNL-19112).
http://www.sugo.be
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demonstratieproject zal bestaan uit 128 residentiële systemen van 4 kWp en 31 industriële
systemen van 200 kWp.

14.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In deze paragraaf voeren we een Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
(SWOT) analyse uit en beschrijven we de belangen van de diverse partijen. Het
perspectief is het industrieprofiel.

SWOT analyse industrieprofiel smart grids.

Interne dimensie

Tabel 14.3

SWOT-analyse

Sterktes

Zwaktes

 Sterke kennispositie van Nederland op het

 In Nederland is beperkte productie van

gebied van ICT en elektriciteitsnetten algemeen

elektronica hardware: transformatoren, kabels,

(zie o.a. Fedet/FME, Uneto-VNI, Stichting Dutch

meters, etc.

Power, ERA-net smart grids – ook
kennisinstituten aanwezig, te weten TU Delft,
TU Eindhoven, TU Twente, KEMA, ECN, TNO)
 Nederland is sterk in handel (zowel in het
binnen- als buitenland) van elektriciteit, en dit
stimuleert de ontwikkeling van smart grids
 Smart grids zal een vergaande toepassing van
duurzame energie mogelijk maken
Kansen


Smart grids kunnen vraag en aanbod lokaal en
op grotere afstand op elkaar afstemmen; dit
verbetert de economie van de
elektriciteitsproductiebedrijven en biedt kansen
voor windenergie, zon PV en EV

Externe dimensie

14.3.1



Toenemende decentralisatie van de
elektriciteitsvoorziening en verschuiving rol van
consument richting producent hebben op



 Fraude gevoeligheid van slimme meters en
slimme regelaars: virus en hacker gevoeligheid
van bi-directionele datastromen in smart grids
 Maatschappelijke weerstand (privacy) tegen de
slimme meter en slimme regelaar
 Het juridische en reguleringskader voor smart
grids is nog niet volledig ingevuld (bijvoorbeeld
het beheer en van kleine lokale netwerken)

termijn baat bij smart grids

 Geen harde doelstellingen voor smart grids

Nederland heeft een vrij geconcentreerd

 Gebrek aan standaardisatie, waardoor de kosten

netwerk en functioneert al bijna als een stad
(Nederland is dichtbevolkt). Met deze ervaring



Bedreigingen

hoger kunnen uitkomen
 Het ‘ecosysteem’ zoals voorgesteld van de

kan Nederland zich internationaal op de kaart

Taskforce is nodig waarbij de deelnemende

zetten

partijen rekening gaan houden met elkaars

Met de juiste inzet van nieuwe elektronische

belangen.

componenten kan het distributienetwerk minder
storingsgevoeliger worden

Bron: ECORYS
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14.3.2

Belangenkaart
Er spelen verschillende belangen een rol op deze markt:

Belangen van de Nederlandse overheid:
o
Het behalen van duurzaamheiddoelstellingen door lokale, provinciale en
rijksoverheid (klimaatneutraliteit, energie-efficiëntie en emissies);
o
Het stimuleren van de Nederlandse kenniseconomie algemeen;
o
Investeringen en subsidies met het oog op stimulering van onder meer
werkgelegenheid, technische innovatie en clusters; en
o
Waarborgen van energiezekerheid.

De Automotive industrie: het belang van de Nederlandse industrie is een positie te
verwerven in een sterk veranderende markt. Ondanks dat Nederland van oudsher
geen grote positie heeft in de automotive maakindustrie, kan het een substantiële
positie gaan innemen in een hoogwaardig segment in de toeleverende keten van
nieuwe voertuig-aandrijvingsconcepten (batterij management, elektromotoren,
snelladers). Deze industrie heeft ook belang bij de ontwikkeling van Smart Grids om
opladen mogelijk te maken en de kosten van het opladen te minimaliseren;

Elektrotechniek en ICT: het belang van partijen als toeleveranciers van
vermogenselektronica, installatiebedrijven, soft- en hardware ontwikkelaars en de
dienstverleners is om een bepaald marktaandeel te verwerven in een snel groeiende
markt; er is in principe een potentieel voor export;

Netwerkbeheerders: zij hebben belang bij de implementatie van smart grids o.a. door
toename van de voorzieningszekerheid en het (deels) kunnen uitstellen van nieuwe
(conventionele) investeringen. Daarnaast zullen smart grids weer nieuwe uitdagingen
opleveren die ook gepaard zullen gaan met nieuwe investeringen en er zal een
machtsverschuiving optreden van transmissie naar distributie beheerders. Distributie
beheerders kunnen een proactieve en faciliterende rol gaan spelen;

Energieleveranciers: met meer informatie over de capaciteit van het net en de vraag
kunnen zij hun diensten beter afstemmen, er is nu een dreiging dat lokale opwekking
niet volledig kan worden afgenomen;

Accijnsgoederenplaatshouders (AGP-houders, vaak olieproducenten); bij
grootschalige acceptatie van EV zal de vraag naar conventionele brandstoffen
afnemen. Vandaar dat het voor AGP-houders relevant is dat zij tijdig inspelen op
deze marktontwikkelingen;

Consumenten hebben voornamelijk belang bij lage kosten. De integratie van smart
grids biedt voor hen de mogelijkheid van teruglevering; slimme meters kunnen
energiebesparing opleveren. Daarnaast zullen ook grote afnemers belang hebben om
actief mee te werken aan vraagverplaatsing van piek naar dal, wanneer dat voldoende
kostenbesparingen oplevert.
Rol van de overheid versus de sector
De evolutie van het bestaande distributienet naar smart grids kan faciliterend werken om
de introductie van EV te versnellen. De overheid dient maatregelen te nemen om de
benodigde infrastructuur aan te passen.
Een ander punt van aandacht is dat de overheid tijdig zorg draagt voor passende
regelgeving. Enerzijds is het belangrijk dat de overheid hier tijdig mee begint omdat het
aanpassen van regelgeving vaak een langdurig proces is. Anderzijds kan dit de nodige
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duidelijkheid scheppen voor marktpartijen en, indien Nederland bijvoorbeeld voorloopt
ten opzichte van andere landen, zijn deze bedrijven mogelijk eerder geneigd zich in
Nederland te vestigen. Een voorbeeld van regelgeving die op dit moment nog niet
geschikt is met het oog op de gewenste ontwikkelingen is de elektriciteitswet. Deze gaat
uit van energiestromen van de producent naar de consument. Dit zal echter veranderen
zodra consumenten ook zelf, bijvoorbeeld via zon PV en micro-wkk, energie gaan
leveren aan het netwerk.

14.3.3

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
Consumenten kunnen bezwaren uiten tegen de toepassing van ICT in het dagelijkse
verkeer en thuis, omdat het mogelijk gevolgen kan hebben voor hun privacy. Zo was het
de bedoeling om vanaf 2009 alle huishoudens te verplichten bij het plaatsen of vervangen
van de energiemeter enkel nog een slimme meter te laten plaatsen. Om privacy redenen
was dit voorstel destijds niet door de Eerste Kamer gekomen,431,432 en is nu (op 9-112010) in aangepaste vorm door de tweede kamer gekomen, en deze wetsvoorstellen gaan
nu door naar de eerste kamer. De belangrijkste aanpassingen zijn keuzevrijheid voor de
consument en een betere waarborg van de privacy. Daarmee is de vervanging van de
huidige energiemeters door modernere meters die op afstand uitgelezen kunnen worden,
een stap dichterbij gekomen.
Met de aangepaste wetsvoorstellen is de keuzevrijheid van consumenten goed geregeld en
de privacy beter gewaarborgd. Consumenten mogen straks zelf kiezen of ze hun
meterstanden op afstand laten uitlezen. Om geen inbreuk te maken op de persoonlijke
levenssfeer schrijft de wet voor dat netbeheerders maar beperkt op afstand meterstanden
mogen uitlezen. Uitlezen mag namelijk maximaal zes keer per jaar voor
verbruiksoverzichten; bij verhuizen; en bij overstappen naar een andere leverancier.
Alleen als afnemers daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven, bijvoorbeeld
om gebruik te maken van bepaalde energiebesparingdiensten, mag de meterstand vaker
worden uitgelezen.433
Het huidige reguleringskader voor smart grids is onvoldoende ontwikkeld. Het is
bijvoorbeeld onduidelijk wie de kosten moet gaan betalen: de netbeheerders, de
leveranciers of de consumenten. Voorts bestaan er (nog) geen Europese standaarden voor
slimme meters en netten en weerhoudt de starheid van de huidige tariefstructuur voor
elektriciteit en netwerkkosten de consument van bepaalde kostenvoordelen.
Een voorbeeld van een succesverhaal is het project van PEPCO in Washington, waar
bewustwording door slimme meters het energieverbruik van consumenten deed dalen en
(dure) investeringen konden worden uitgesteld.434 Een voorbeeld voor hoe het niet moet
is de introductie van slimme meters in Nederland (onder andere door het ontbreken van
een centrale regierol).
431

432
433
434

Consumentenbond (2010).
http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/nieuwsoverzicht_2009/geen_verplichte_slimme_meters
Energieraad (2010). http://www.algemene-energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=22082
Bron: Ministerie van ELI
http://www.smartgrid.gov/project/potomac-electric-power-company-pepco-smart-grid-project-maryland
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14.4

Porter-analyse van de keten en kansen
Het Porter model zegt iets over de intensiteit van concurrentie en gaat na of er voor een
industrie factoren bestaan die hen belangrijke concurrentie voor- of nadelen opleveren ten
opzichte van bijvoorbeeld het buitenland.

14.4.1
Tabel 14.4

Samenvatting Porter-analyse
Samenvatting Porter-analyse smart grids.
Porter

Krachten

Waarden

Aanbodzijde

Aanwezigheid grondstoffen

Minder van toepassing voor smart grids (vnl.
software kant)

Aanwezigheid toeleveranciers

90-95% van ICT zal uit het buitenland komen door
apparatuur producenten zoals Siemens, ABB,
Areva en CISCO.

Kennisstructuur

Goed, Technische Universiteiten en instituten

Vraag thuismarkt

Ruim 7 miljoen huishoudens zouden een slimme

Exportmogelijkheden

Er liggen kansen voor Nederlandse bedrijven. Het

(KEMA, ECN en TNO) voor smart grids
Vraagzijde

meter kunnen aanschaffen.
smart grids cluster heeft een goede reputatie. Met
het ecosysteem volgens de Taskforce ontstaan er
goede kansen in het dichtbevolkte Nederland.
Toetreding

Nieuwe bedrijven

Veel technostarters wereldwijd (met steun van
gesubsidieerde pilot projecten); omvang cluster
verandert waarschijnlijk niet

Substitutie

Nieuwe producten

De noodzaak en urgentie van smart grids hangen
af van de ontwikkeling van DG en EV, en kan ook
vertraagd worden als deze ontwikkelingen
langzamer gaan dan verwacht.

Structuur

Beperkte vraag, beperkt aantal aanbieders
(ontwikkelfase)

Beleid

Subsidie

Substantiële steun demonstratieprojecten en

Informatievoorziening

Gemiddeld richting consument

Regelgeving

Onbekend

Vergunningen

Onbekend

proeftuinen

Bron: ECORYS

Macht van leveranciers
Als leveranciers worden hier bedoeld de bedrijven die de verschillende typen elektronica
en ICT toepassingen ontwikkelen. De macht van de leverancier van een bepaald type
systeem hangt in grote mate af van de kwaliteit van het systeem. Naarmate de techniek
vordert en meer bedrijven zich gaan focussen op dit type elektronica en ICT toepassingen
zal de concurrentie toenemen. Bij dit type technologie blijft het wel zo dat systemen nooit
perfect of optimaal zijn en vernieuwing en innovatie altijd nieuwe mogelijkheden biedt.
Het huidige Nederlandse elektriciteitsnetwerk is van hoog niveau.
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Macht van afnemers
Eén van de doelstellingen van smart grids is dat er voldoende keuzevrijheid blijft, waarbij
de macht van de afnemers nu nog beperkt is. Dit kan beperkt blijven door deze industrie
aantrekkelijk te houden voor grote aantallen leveranciers, wat de kans op marktwerking,
betaalbaarheid en duurzaamheid verhoogd.
Substituten en complementaire goederen
Het huidige distributienetwerk functioneert met een hoge mate van leveringszekerheid.
Alleen wanneer het lokale aanbod en vraag toeneemt en meer flexibel wordt, zal de
noodzaak om smart grids te ontwikkelen ontstaan.
Dreiging van nieuwe toetreders
Het huidige cluster is sterk ontwikkeld; nieuwe initiatieven worden waarschijnlijk dan
ook door het huidige cluster zelf geabsorbeerd. De technologie zelf, kent hoge ‘entry
barriers’ door de omvang van de investeringen en ‘lock-in’ effecten van conventionele
technologie.
Interne concurrentie op de markt
Productiebedrijven die tot hetzelfde conglomeraat behoren, gebruiken vaak dezelfde
toeleveranciers. Daarom kan de concurrentie op de markt vrij stevig zijn.
Overheidsbeleid
Het huidige beleid geeft een redelijke stimulans. Voor bedrijven zijn er subsidies en
fondsen beschikbaar om onderzoek naar smart grids te financieren en om de projecten uit
te kunnen voeren.

14.4.2

Potentie van de Nederlandse industrie
De verwachting is dat de werkgelegenheid en omzet tot 2020 groeien tot circa 2350
werknemers en een omzet van ongeveer € 735 miljoen onder een hoog scenario. De
potentie voor de Nederlandse industrie zit vooral in de ontwikkeling van nieuwe
technologische systemen en ICT toepassingen op het gebied van lokaal de vraag te volgen
en het aanbod hierop aan te passen in smart grids.

14.4.3

Benchmarking van de keten smart grids
Voor de horizontale analyse is het zinvol de ketens niet alleen onderling te vergelijken
maar ook in internationaal perspectief te plaatsen. Deze kwalitatieve en kwantitatieve
indicatoren dienen ook als basis voor een nadere studie van het CBS.
Een samenvattende matrix kan er dan als volgt uit komen te zien:
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Tabel 14.5

Matrix smart grids keten.
Type indicator

Indicator

Waarde (beste

Benchmark (ten

Benchmark (ten

schatting

opzichte van

opzichte van

ECORYS)

andere

internationaal)

waardeketens)
Economisch

Aantal fte direct

150

Laag

Laag

Omzet

€ 45 miljoen

Laag

Laag

Bijdrage BNP

< 0,01%

Aanwezigheid clusters

Ja (in Brabant,

Hoog

Noord-Limburg;
deels Twente)
Groeipotentieel 2020

Factor 10

Hoog / zeer

Gemiddeld

Hoog
Exportwaarde

> 5 M€ voor ICT

Gemiddeld /

toepassingen

Hoog
percentueel

Porter sterktes/zwaktes

Gemiddeld

Investering

R&D subsidies (EZ/EC)

8 M€

Innovatie

R&D uitgaven bedrijven

n.b.

Aantal octrooien

n.b.

Milieu & energie

Vermeden primaire energie

Gemiddeld

Laag

Hoog

Bron: ECORYS

14.5

Conclusies voor het profiel smart grids
De sector kan als volgt worden samengevat:

De omvang van de sector is nog gering maar de potentie ligt vooral in de voorziene
hoge groei qua omzet en werkgelegenheid richting 2020 en daarna;

ECORYS schat voor 2020 een omzet variërend van € 135 miljoen (laag) tot € 735
miljoen (hoog) behorende bij een werkgelegenheid variërend van 450 fte (laag) tot
2450 fte (hoog); voor een deel zal dit ten koste gaan van de huidige omzet in de
elektriciteits- en gasdistributiesector;

Nederland heeft een sterke kennispositie voor smart grids, vanwege het
geconcentreerde elektriciteits- (maar ook) gasdistributienetwerk, waarbij Nederland
als het ware als een stad kan worden gezien;

Er zijn mogelijkheden voor de opbouw van zowel nationale afzetmarkten als voor de
export van ICT-toepassingen en smart grid diensten;

De keten integreert ICT, elektronica en distributienetwerk management wat
substantiële synergiemogelijkheden biedt voor de Nederlandse industrie;

Smart grids en infrastructuur vergen een actieve rol van de overheden waaronder
visievorming en het bepalen van de condities en spelregels voor de financiering (juist
omdat de ‘kost voor de baat uitgaat’);

Naast economische kansen, kan de ontwikkeling van het profiel bijdragen aan (en/of
is noodzakelijk voor) diverse andere doelstellingen op het gebied van milieu, energie
en klimaat.
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15 Industrieprofiel waterstoftechnologie

15.1

Introductie
De ervaring die nu wordt opgedaan met het rijden op aardgas en biogas onder hoge druk
versnelt de transitie naar waterstof. De toepassing van vloeibaar aardgas is een
belangrijke ‘stepping stone’ naar vloeibaar waterstof (in termen van publieksacceptatie en
het ontwikkelen van nieuwe tank- en vultechnologie). Waterstof, puur of bijgemengd bij
aardgas, kan ook al op korte termijn in bestaande verbrandingsmotoren worden toegepast,
zolang de techniek van brandstofcelvoertuigen nog niet is uitontwikkeld. Die techniek is
wel nodig om de gewenste hogere energie-efficiency te bereiken.
De ontwikkeling richting waterstof wordt gedreven door het streven van de
automobielindustrie om een milieuvriendelijk product te kunnen leveren met even goede
en liefst betere rijprestaties dan de huidige voertuigen, waarbij de gekozen energiedrager
altijd en overal in voldoende mate leverbaar is (hetzelfde serviceniveau als momenteel bij
benzine/diesel). Waterstof kan op veel verschillende manieren worden gemaakt, terwijl
elektriciteit momenteel een te kleine actieradius biedt, aardgas niet overal beschikbaar is
en het potentieel voor biobrandstoffen beperkt wordt door het beschikbare areaal. Aan de
vraagkant vormen de afwezigheid van lokale emissies en geluid en de wens om
onafhankelijk van olie te kunnen zijn sterke pluspunten voor consumenten en de
overheid. Waterstof heeft echter wel de beperking dat het lastig te transporteren is, en dat
het moeilijk is op te slaan.
Momenteel wordt waterstof al veel toegepast in de industrie (regio Rijnmond). Hycon van
Shell en Hydrocracker/Flexicoker van Exxon zijn voorbeelden van bedrijven die
momenteel al waterstof gebruiken in de productieprocessen. Daarnaast zijn er diverse,
met name chemische bedrijven, die waterstof als bijproduct produceren bij hun reguliere
productieprocessen. Een voorbeeld hiervan is de waterstof die door AkzoNobel
geproduceerd wordt tijdens de productie van chloor.
Er zijn diverse methoden om waterstof te produceren. Momenteel is stoom reforming de
meest gebruikte, dit is een chemische reactie waarbij koolwaterstof, vaak methaan, bij een
hoge temperatuur (850 °C) en onder hoge druk (25 bar) wordt omgezet tot waterstof. De
bijbehorende reactievergelijking is als volgt: CH4 (g) + 2H2O (g) → CO2 (g) + 4H2 (g).
Hierbij is reeds de waterstof-shift-reactie toegepast, waarbij CO (g) + H2O (g) → CO2 (g)
+ H2 (g). Dit is noodzakelijk omdat tijdens de stoomreforming in eerste instantie slechts
3H2 wordt geproduceerd samen met CO. Een derde manier om waterstof te produceren is
door gebruik te maken van kolenvergassing: steenkool wordt vergast tot een mengsel van
koolmonoxide en waterstof. Ook dit productieproces vindt plaats bij een hoge
temperatuur, 1.300 °C tot 1.500 °C, en onder een hoge druk. De mogelijkheid bestaat om
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waterstof in de toekomst op een duurzame manier, met behulp van duurzame
energiebronnen, te produceren door elektrolyse toe te passen.

15.1.1

Beschrijving van de waardeketen
De waardeketen voor brandstofcelauto’s op waterstof bestaat uit de voertuigproductie en
het energieleveringsysteem. Het aandrijfsysteem kan bestaan uit een combinatie van een
brandstofcel en elektromotor plus accu (voor remenergie of overtollige energie van de
elektromotor). De waterstof wordt centraal geproduceerd in een waterstof
productiefaciliteit. Vervolgens moet de waterstof opgeslagen worden (tanken) in de
waterstofopslagtank in de auto. De brandstofcel converteert de waterstof naar elektriciteit.
Een energie management unit controleert de energie-uitwisseling tussen de verschillende
onderdelen en de overtollige energie wordt opgeslagen in een batterij/accu, waar ook de
remenergie teruggewonnen wordt.
Toepassing
Er zijn enkele pilot projecten in de regio’s Rijnmond, Arnhem en Nijmegen. Verder
hebben onder meer GVB Amsterdam en Connexxion waterstofbussen rondrijden. In de
regio Arnhem rijden vier waterstofauto’s, een waterstofbus en een kleine vrachtwagen op
waterstof. In Arnhem komt ook het eerste waterstoftankstation; de opening hiervan was in
2009 echter uitgesteld.435 Tot slot wordt er in Amsterdam gewerkt aan een rondvaartboot
die gebruikt maakt van de brandstofceltechnologie.

15.2

Positie Nederlandse industrie
NedStack is de grootste Europese brandstofcelproducent, verricht zelf R&D en levert ook
kennis voor de bouw van brandstofcel energiecentrales. NedStack heeft meer dan 50
medewerkers in dienst (goed voor 40 voltijdbanen).436 De omzet bedroeg in 2005 ruim €
3,5 miljoen.437 Recentelijk is er een order van € 4,5 miljoen verworven; naar eigen zeggen
zal NedStack haar productiecapaciteit verdrievoudigen in 2011.
Waterstof is een bijproduct van de zware industrie. In Delfzijl wordt dit al omgezet in
elektrische energie, deze faciliteit is door NedStack met behulp van EOS subsidie
gebouwd.438 Daarnaast heeft NedStack een order ontvangen om een zelfde fabriek, maar
dan op grotere schaal, in Antwerpen te bouwen. Air Liquide (niet Nederlands) heeft tegen
2011 in het Rotterdamse Botlek gebied een waterstofproductiecapaciteit van 160.000 ton
per jaar. 439,440 Air Products is zelfs een grotere producent van waterstof in het Rotterdam
gebied. Op jaarbasis produceert Air Product ongeveer 460.000 ton waterstof vanuit
435

436
437

438
439
440
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De Gelderlander (2010). http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/4913430/Vertraging-Arnhems-tankstationwaterstof.ece.
Zie website NedStack: http://www.nedstack.nl/.
NRC(2010).
http://www.nrc.nl/dossiers/energie_en_milieu/alternatieve_energiebronnen/overige_energiebronnen/article1868993.ece/Ze
een_van_markten_liggen_voor_ons_open.
NOS (2010). http://nos.nl/artikel/61643-stroomcentrale-draait-op-waterstof.html.
Port of Rotterdam (2010). http://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws/persberichten/2008/20080702_01.jsp.
ExxonMobil (2010). http://www.exxonmobil.com/Benelux-Dutch/Newsroom/Bnl_20100625_HydroAntwerp.asp.
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aardgas. De totale productie van waterstof in Nederland is groter, omdat waterstof, zoals
eerder aangegeven, ook in diverse olieraffinaderijen en overige industriële processen
wordt geproduceerd.
In de volgende paragrafen waarderen we de industrie aan de hand van diverse kengetallen
en een bijbehorende beschrijving.

15.2.1
Tabel 15.1

Kernindicatoren waterstof technologie
Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren voor waterstof technologie.
Indicator

Nederland

Omzet cluster

10 tot 15 M€ (2009)

Internationaal
441

Bijdrage aan BNP

< 0,01%

Aantal bedrijven

Circa 57 over de hele keten

Aantal MKB

100%

Productie

> 500.000 ton waterstof per jaar (2007)

Export

Brandstofcellen: 90 tot 95%

442

443

50 M ton (2007)

444

Import

n.b.

Werkgelegenheid

Tussen de 80

Bijdrage duurzaamheid

Beperkt (waterstof komt niet uit duurzame

Nieuwe bedrijven

Productie: fabriek in aanbouw (operationeel

Productie: verscheidene nieuwe

2011)

fabrieken onder constructie

Ca. 65 M€ proeftuin investeringen (te delen

Waterstofeconomie Europa ca. 1

met elektrische auto’s zonder waterstof)

miljard euro

Beperkt, in 2015/2016 pas eerste

Beperkt, geen schatting

441

en 400

445

bronnen)

Investeringen
Groei tot 2020

waterstofauto verwacht voor
consumentenmarkt
Octrooienpositie

Gemiddeld 5 tot 10 per jaar en derde plaats in
Europa

Hoogte subsidies

446

~10 M€ innovatieprojecten (niet alleen H2)
~5 M€ subsidieprogramma ‘Rijden op
waterstof’

447

Bron: ECORYS

Een aantal indicatoren wordt hieronder verder uitgewerkt:

441

442

443
444
445

446
447

Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland, BerendsBallast Consultancy, juni
2010. Schatting is exclusief de waarde van de waterstofproductie.
Productie, opslag,system ,monitoring ± 16; Engineering, integratie, applicatie, brandstofcelvoertuigen ± 17; brandstofcel,
systemen ±5; R&D ± 13; Consultancy ± 12; NGO´s, netwerken etc. ± 7. Bron: Agentschap NL, privécommunicatie.
Waterstofvereniging (2010). http://www.waterstofvereniging.nl/nieuws/opinie-hygear.html.
Waterstofvereniging (2010). http://www.waterstofvereniging.nl/nieuws/opinie-hygear.html.
Circa 250 banen bij private bedrijven en 150 banen bij kennisinstellingen (circa 300 fte). Agentschap NL,
privécommunicatie.
HyWays (2007). Report on lead market approach and the input/output analysis of energy system.
Rijksoverheid (2010). http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/01/13/5-miljoen-euro-voor-rijden-op-waterstof.html.
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Werkgelegenheid en omzet
De ontwikkeling van het profiel wordt sterk bepaald door NedStack. De werkgelegenheid
bij NedStack is al enkele jaren redelijk stabiel; desondanks verwacht het bedrijf de
komende jaren sterk te zullen groeien. Bij een jaarlijkse groei van 20% tot 30% kan het
aantal arbeidsplaatsen toenemen van 40 naar 250-500 in 2020. Voor de sector verwachten
we dan maximaal 1000-2000 arbeidsplaatsen en een omzet van maximaal € 100-150
miljoen. De potentie voor de Nederlandse industrie zit vooral rondom de productie van
brandstofcellen en de productie van waterstof zelf. Daarnaast is de regio Rijnmond een
aantrekkelijke locatie voor waterstofproducenten om zich te vestigen.
Kostenontwikkeling
De kostenontwikkeling van waterstofauto’s wordt bepaald door de meerprijs van de
brandstofcellen (zie het onderzoek van ECN448). Toyota denkt dat het brandstofcelauto’s
kan bouwen die slechts $3.600 duurder zijn dan conventionele auto’s; zij verwachten de
kosten voor brandstofcellen met 99% kunnen reduceren. Door een medewerker van MG
is gemeld dat het in 2015 mogelijk moet zijn om de eerste brandstofcelauto’s
productierijp te hebben. 449

15.2.2

Internationaal kader
In Europa is Nederland na Duitsland het land met de hoogste waterstofproductie, waar
ook de grootste hoeveelheid publiek geld wordt besteed aan R&D. Daarnaast zijn er in
Duitsland verreweg de meeste brandstofcel demonstratieprojecten binnen Europa. De
onderzoeksbudgetten liggen elders nog hoger, zoals bijvoorbeeld in Japan, USA en
Canada. Het is dan ook in deze landen waar de meeste brandstofcellen worden
ontwikkeld en geproduceerd. Dat in de USA de meeste waterstofauto’s te vinden zijn, is
dan ook niet heel verwonderlijk. Californië heeft met het ‘Zero Emission Vehicle’
programma uitstekende voorwaarden geschept voor het gebruik van zowel elektrische als
waterstofauto’s.
Nederland kan kennis uit buitenlandse projecten benutten, zoals opgezet door de
‘European Industry Grouping for a Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative’.

15.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In deze paragraaf voeren we een Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
(SWOT) analyse uit en beschrijven we de belangen van de diverse partijen. Het
perspectief is het industrieprofiel.

448
449
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ECN (2009). Trends in Hydrogen vehicles.
Auto & Motor Techniek (2010). http://www.amt.nl/web/Nieuws/Autotechniek/Tonen-Nieuws-Autotechniek/Brandstofceltoekomst-toch-nabij2.htm
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SWOT analyse waterstof technologie.

Sterktes

Zwaktes

 Toenemende productiecapaciteit in NL
(brandstofcellen, waterstof)
 Innovatieve producten zoals het
brandstofcel aggregaat

450

 Waterstofproductie is geclusterd (in regio
Interne dimensie

Tabel 15.2

SWOT-analyse

Rijnmond)
 De aanwezigheid van een fijnmazig
gasnetwerk in NL is gunstig voor H2
 NL is sterk op het gebied van R&D (e.g.
octrooienpositie)
 Aanwezigheid van NedStack als Europese
marktleider werkt bevorderend

 Sterkere positie buitenland (Duitsland) in productie
en toepassing van zowel waterstof als
brandstofcellen
 Gebrek aan een Nederlandse auto-industrie
 Hoge investeringen vereist; ontbreken infrastructuur
tankstations
 Veranderingen in transportsystemen zijn
padafhankelijk wat een barrière is voor
systeeminnovaties
 Onzekerheid over kostendaling en verbetering van
prestaties van waterstof en brandstofceltechnologie
 Kip/ei probleem bij vraag naar en aanbod van
waterstofauto’s en infrastructuur
 H2 kan (nog) niet duurzaam worden geproduceerd;
op termijn blijvende concurrentie van o.a. duurzame
elektriciteit en methaan als eindproducten

Kansen




Stijgende olieprijzen en aanscherpende

Bedreigingen
 Consumentenacceptatie is in het algemeen positief

emissienormen maken energie-efficiëntie

wanneer het gaat om het gebruik van

en broeikasgas uitstoot steeds belangrijker

waterstofbussen. Onduidelijk is echter of ook het

Nederland kan een leidende rol nemen als

plaatsen van waterstoftankstations geaccepteerd

technologie en brandstofcel leverancier,

wordt

zoals Nederland dit momenteel ook doet als
Externe dimensie

15.3.1

toeleverancier van auto-onderdelen.

451

 Hoge substitutiedreiging andere technologieën
(elektrische auto, hybride, biogas, verbeterde
conventionele technologie, etc.)
 Marktpartijen verlagen momenteel het R&D budget
met betrekking tot waterstof
 Aandacht verschuift naar meer incrementele
verbeteringen dan visionaire systeeminnovaties
 Onzekerheid over niet-economische barrières voor
een transitie naar waterstofauto’s zoals perceptie
van veiligheid of andere sociale attitudes
 Op termijn mogelijk schaarste aan edelmetalen
cruciaal voor de brandstofcellen

452

 Ontbreken van ‘harde‘ Nederlandse
overheidsdoelstellingen voor H2
Bron: ECORYS

450

451

452

Bredenoord (2010). http://www.bredenoord.com/k/nl/n164/news/view/3343/639/Bredenoord-zorgt-voor-schone-energie-opLowlands.html.
Huijts, N. M. A., E. J. E. Molin, et al. (in press). Public acceptance of hydrogen technologies in transport: A review of and
reflection on empirical studies. Transition towards sustainable mobility: the role of instruments, individuals and institutions.
H. Geerlings, Y. Shiftan and D. Stead. Hampshire, Ashgate.
Telegraaf (2010). http://www.telegraaf.nl/dft/7985277/__China_tart_wereld_met_exportban_aardmetaal__.html.

Versterking van de Nederlandse Duurzame Energiesector - Werkdocument

237

15.3.2

Belangenkaart
In de waterstof technologie sector is een groot aantal partijen actief met soms
tegenstrijdige belangen. Deze belangen worden hieronder in kaart gebracht:

De Nederlandse overheid:
o
het behalen van duurzaamheiddoelstellingen door lokale, provinciale en
rijksoverheid (klimaatneutraliteit, energie-efficiënte);
o
stimuleren Nederlandse kenniseconomie;
o
investeringen en subsidies met het oog op stimulering van onder meer
werkgelegenheid, technische innovatie en clusters; en
o
waarborgen van energiezekerheid.

Waterstofproducenten: mede vanwege de recente investeringen in
productiefaciliteiten hebben zij er vooral belang bij dat de vraag verder blijft stijgen.
De vraag naar waterstof is de afgelopen jaren sterk gestegen, mede door het
toenemende gebruik van waterstof in diverse industriële processen;

AGP-houders (vaak olieproducenten): bij grootschalige acceptatie van waterstof
voertuigen zal de vraag naar conventionele brandstoffen afnemen. Vandaar dat het
voor AGP-houders relevant is dat zij tijdig inspelen op deze marktontwikkelingen en
investeringen doen in de distributiefaciliteiten;

Brandstofcelproducenten: aanhoudende en stijgende vraag naar waterstofauto’s en
brandstofcellen biedt mogelijkheden de capaciteit, productie en omzet te verhogen.
Rol overheid versus sector
Het huidige overheidsbeleid kenmerkt zich vooral door de verschillende fiscale
regelingen die mogelijk zijn op het gebied van duurzaam transport. Zo is er voor de
consument onder meer een lagere bijtelling indien een waterstofauto wordt gekocht en/of
in geval van aanschaf hoeft er geen of minder BPM afgedragen te worden. Daarnaast zijn
er ook dergelijke regelingen voor bedrijven. De Nederlandse overheid (in verschillende
lagen) subsidieert diverse waterstof gerelateerde projecten binnen Nederland. Daarnaast
is er een subsidieregeling voor de periode tot 2012 om het rijden op waterstof te
stimuleren.
Min V&W – stimuleringsregeling bussen
Via een tenderregeling ‘Innovatieve bussen’ werd in 2008 een budget van 10 miljoen
toegekend aan vijf innovatieve en duurzame OV-projecten. Doel is de resultaten van de
projecten te gebruiken om de toekomstige concessie-eisen aan te scherpen. Het bedrag
van 10 miljoen euro maakt onderdeel uit van het project ‘Auto van de Toekomst gaat
Rijden’. Het kabinet heeft dit project in het leven geroepen om innovaties voor stille,
schone, zuinige, slimme en veilige mobiliteit versnelt in Nederland op de markt te
krijgen. In vier van de vijf regio’s worden hybride bussen getest. Hieraan doen de
provincie Zuid-Holland en regio Twente (beiden uitgevoerd door Connexxion),
Gelderland (uitgevoerd door Veolia) en de stadsregio Rotterdam (uitgevoerd door de
RET) mee. Het vijfde pilotproject betreft een project met een efficiëntere gasmotor. In
Eindhoven zullen twee bussen van Hermes Groep op aardgas/biogas rijden.
31-05-2010 | Nieuwe waterstofbus in Arnhem officieel onthuld
In het Autotechniekgebouw van de Hogeschool Arnhem Nijmegen is de waterstof-elektrische bus van
het HyMove-project onthuld. De bus wordt de rest van het jaar tijdens regionale evenementen als
rijdend visitekaartje van het HyMove-project ingezet. Vanaf 2011 rijdt de bus in de normale
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dienstregeling van het openbaar vervoer in Arnhem. De HyMove-bus is het eerste zichtbare onderdeel
van het project, dat naast de bus bestaat uit het eerste openbare waterstoftankstation van Nederland en
een aantal waterstofauto's. De onthulling van de waterstofbus was tevens het officiële startschot voor
het HyMove-project. Doel van het project is ervaring op te doen met het rijden op waterstof. De
initiatiefnemers, waaronder de provincie Gelderland, de stadsregio Arnhem Nijmegen en de gemeente
Arnhem zien rijden op waterstof als een veelbelovende manier om de uitstoot van CO2 en andere
uitlaatgassen te verminderen en zo het leefklimaat in de regio te verbeteren.

Min V&W - Subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen (TAB)
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en provincies, regio's en gemeenten kennen in
2010 gezamenlijk bijna 3,6 miljoen euro subsidie toe aan nieuwe vulpunten met groen
gas, ethanol (E85) en biodiesel (B30). Verreweg de meeste subsidie gaat naar 53
vulpunten met groen gas. Ook drie vulpunten met E85 en vier vulpunten met B30 krijgen
subsidie. Veel automobilisten en bedrijven zien op dit moment echter nog af van de
aankoop van een auto die rijdt op alternatieve brandstoffen omdat deze slecht
verkrijgbaar zijn. Het subsidieprogramma moet dit verbeteren. De 53 groen gas vulpunten
komen in Groningen (5), Friesland (2), Drenthe (3), Overijssel (5), Gelderland (10),
Flevoland (1), Utrecht (1), Noord-Holland (10), Zuid-Holland (5), Noord-Brabant (6) en
Limburg (5). De provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant krijgen alle drie
een E85 vulpunt. De provincie Zuid-Holland krijgt één B30-vulpunt en Noord-Brabant
drie B30 vulpunten.

15.3.3

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
Voor de verdere marktontwikkeling bestaan verschillende knelpunten en succesfactoren,
welke deels al in de SWOT-analyse zijn weergegeven. De belangrijkste succesfactoren
zullen het Europese stimuleringsbeleid zijn en de keuze voor een type aandrijving, hetzij
elektrisch hetzij via waterstof en/of brandstofcellen.
Barrières en instrumenten
Technische barrières zijn de kosten en levensduur van de brandstofcel, energiedichtheid
van opslagmedia, en systeemintegratie met acceptabel volume en gewicht. De autoindustrie maakt goede voortgang. Zo is de energiedichtheid de afgelopen 10 jaar gestegen
van ongeveer 500 watt per liter naar 1500 watt per liter. Verder ontbreekt een
infrastructuur van tankstations en distributiekanalen. Er zijn nog weinig
praktijkervaringen die verder gaan dan een afzonderlijk tankstation met een beperkt
aantal voertuigen. Grootschalige praktijkexperimenten zullen zicht geven op mogelijk
andere belemmeringen met betrekking tot vergunningen, veiligheid en dergelijke. Ook de
consumentenacceptatie (perceptie van gevaar, performance, imago) van
waterstofapplicaties, en in dit geval waterstofvoertuigen kan een barrière vormen.
Opvallend is dat Shell gestopt is met het doen van actief onderzoek naar de ontwikkeling
van waterstof, de productie ervan en mogelijke toepassingen. Wel is er nog steeds een
afdeling van ongeveer vijftien personen bezig de ontwikkelingen op de waterstof en
brandstofcel markt te monitoren. Dit kan er mogelijk toch op duiden dat waterstof binnen
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dit bedrijf een minder belangrijke rol aan het innemen is. Bronnen uit 2008453 geven aan
dat Shell in totaal maar $150 miljoen heeft geïnvesteerd in waterstof gerelateerd
onderzoek (op een jaarlijks R&D budget van ongeveer $1.2 miljard).
Ook verschillende automerken, waaronder Volkswagen en BMW, hebben aangegeven de
ontwikkeling van waterstofauto’s binnen het merk danig terug te schroeven. Praktijk
testen zullen door deze partijen niet meer worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat
alle ‘ogen’ gericht zijn op elektrische mobiliteit en niet op waterstofauto’s.454

15.4

Porter-analyse van de keten en kansen
Het Porter model zegt iets over de intensiteit van concurrentie en gaat na of er voor een
industrie factoren bestaan die hen belangrijke concurrentie voor- of nadelen opleveren ten
opzichte van bijvoorbeeld het buitenland.

15.4.1

Samenvatting Porter-analyse
De analyse is uitgevoerd op het niveau van waterstof auto’s, of de Nederlandse
automarkt, en meer specifiek zal die zich richten op de productie van waterstof en de
kennis betreffende brandstofcellen.

Tabel 15.3

Samenvatting Porter-analyse waterstof.
Porter

Krachten

Waarden

Aanbodzijde

Aanwezigheid grondstoffen

Geen (geen mijnbouw in NL)

Aanwezigheid toeleveranciers

Hoge marktmacht Chinese industrie

Vraagzijde

Kennisstructuur

Redelijk tot goed

Vraag thuismarkt

Beperkt; geen doelstellingen voor H2 . Wel liggen er
kansen voor de overheid als inkoper (voertuigen op
basis van waterstof vanuit e.g. het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat).

Exportmogelijkheden

Goed; vooralsnog wereldwijde groei

Toetreding

Nieuwe bedrijven

In het huidige klimaat niet waarschijnlijk

Substitutie

Nieuwe producten

Hoge substitutiedreiging

SDE subsidie

Proeftuin en innovatiesubsidies voor rijden op

Structuur
Beleid

Monopolie / oligopolie
waterstof moeten gedeeld worden met
alternatieven zoals elektrisch vervoer
Informatievoorziening

Gemiddeld

Regelgeving

Gemiddeld

Vergunningen

Geen groot knelpunt voor eindtoepassing; kan wel
een probleem zijn bij de aanpassing van de
infrastructuur.

455

Bron: ECORYS

453

Shell (2008). http://www.shell.com/home/content/hydrogen-en/about_shell/who_we_are_1208.html.
VerkeersPro (2010). http://www.verkeerspro.nl/verkeer/2009/12/08/ook-bmw-stopt-investeringen-met-waterstof/.
455
Recent is een nieuwe praktijk richtlijn opgesteld voor waterstoftankstations, dit verkort het vergunningstraject aanzienlijk.
454
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De verschillende factoren worden hieronder verder uitgewerkt:
Macht van leveranciers
De belangrijkste toeleveranciers zijn de leveranciers van de edelmetalen voor de
brandstofcellen, die vrijwel allemaal uit China komen. Doordat wereldwijd de vraag naar
edelmetalen sterk toeneemt, versterkt de positie van landen en bedrijven die edelmetalen
kunnen leveren. China dat een groot deel van de voorraad aan edelmetalen bezit, heeft al
gedreigd heeft met het limiteren van hun export van edelmetalen om de eigen groei te
kunnen accommoderen.456 Op korte termijn worden schaarste en oplopende prijzen van
de edelmetalen verwacht.
Macht van afnemers
Zoals hierboven al is aangegeven zijn er veel automerken die modellen ontwikkelen voor
de waterstofauto markt. Dit geeft de consument de mogelijkheid om te kiezen tussen
verschillende aanbieders en tegenover een individuele aanbieder kan er dus gedreigd
worden met het kopen van een elektrische auto van een ander merk of bij een andere
dealer. Echter op dit moment is het aanbod nog niet dusdanig dat de afnemers veel macht
is toe te schrijven, er is simpelweg op het gebied van waterstofauto’s nog niet veel te
kiezen.
Daarnaast heeft een in potentie grote afnemer als de overheid of een leasemaatschappij de
mogelijkheid om door de omvang van de order meer druk uit te oefenen. Een laatste
voordeel voor de consument zit hem in de beschikbaarheid van informatie. Naast de
informatie die de consument zal krijgen van de dealer is er op internet redelijk veel
informatie beschikbaar.
Substituten en complementaire goederen
Brandstofcellen kunnen ook op andere energiedragers draaien (methaan). Echter de
andere energiedragers ontberen de positieve karakteristieken die waterstof wel heeft.
Vandaar dat er op dit gebied weinig concurrentie is van mogelijke substituten. Op het
gebied van de brandstofcel zelf ligt dit anders. Waterstof zou ook toegepast kunnen
worden in een verbrandingsmotor, echter de voordelen van deze techniek zijn kleiner dan
de toepassing van waterstof met brandstofcellen. Daarnaast zou er in plaats van
waterstof/brandstofcel auto’s ook gekozen kunnen worden voor elektrische auto’s, ‘redox
flow’ auto’s in de toekomst, auto’s op biogas en/of de huidige auto’s met een verbeterde
conventionele brandstofmotor.
Dreiging van nieuwe toetreders
Waterstof kan geproduceerd worden als een bijproduct bij zware industriële processen.
Een bedrijf in deze industrie kan dan ook relatief eenvoudig waterstof produceren maar
de meeste bedrijven in de zware industrie doen dit al. Enkel waterstof produceren vergt
veel energie en zal daardoor ook niet snel worden gedaan door een nieuwe toetreder; het
vergt namelijk hoge kosten om de betreffende faciliteiten te bouwen en daarnaast is het
een zeer energieverslindend en dus kostbaar proces. De kennis met betrekking tot
brandstofcellen is momenteel in handen van een niet al te grote groep bedrijven/instituten.
456

Telegraaf (2010). http://www.telegraaf.nl/dft/7985277/__China_tart_wereld_met_exportban_aardmetaal__.html.
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Interne concurrentie op de markt
Op de markt voor brandstofcellen is het Nederlandse NedStack de Europese leider op dit
gebied, en nummer twee van de wereld na het Canadese bedrijf Ballard. Gezien de
omvang en de potentie van de markt is de concurrentie momenteel nog gering. NedStack
denkt nog steeds te kunnen groeien; er lijkt geen sprake van zeer sterke concurrentie.
Ook de vraag naar waterstof is de afgelopen jaren enkel toegenomen en de verwachting is
dat deze ook de komende jaren toe zal nemen. Op basis hiervan is de verwachting dan
ook dat de concurrentie de komende jaren minimaal zal zijn.
Overheidsbeleid
Het huidige overheidsbeleid kenmerkt zich vooral door de verschillende fiscale
regelingen die mogelijk zijn op het gebied van duurzaam transport. Zo is er voor de
consument onder meer een lagere bijtelling indien een waterstofauto wordt gekocht of in
geval van aanschaf hoeft er geen of minder BPM afgedragen te worden. De Nederlandse
overheid, in verschillende lagen, subsidieert diverse waterstof gerelateerde projecten
binnen Nederland. Daarnaast is er een subsidieregeling voor de periode tot 2012 om het
rijden op waterstof te stimuleren.

15.4.2

Potentie van de Nederlandse industrie
De verwachting is dat tot 2020 het aantal arbeidsplaatsen in de sector kan groeien richting
1000 tot 2000 arbeidsplaatsen. Hierbij wordt een omzet verwacht onder € 150 miljoen.
De potentie voor de Nederlandse industrie zit vooral rondom de productie van
brandstofcellen en de productie van de waterstof zelf.

15.4.3

Benchmarking van de waterstof technologie
Voor de horizontale analyse is het zinvol de ketens niet alleen onderling te vergelijken,
maar ook in internationaal perspectief te plaatsen. Deze kwalitatieve en kwantitatieve
indicatoren dienen ook als basis voor een nadere studie van het CBS.
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Tabel 15.4

Matrix waterstof keten.
Type indicator

Indicator

Waarde (beste

Benchmark (ten

Benchmark (ten

schatting

opzichte van

opzicht van

ECORYS)

andere

internationaal)

waardeketens)
Economisch

Aantal fte direct

150

Laag

Laag

Omzet

€ 10 miljoen

Laag

Laag
Gemiddeld

Bijdrage BNP

< 0,01%

Aanwezigheid clusters

Ja, regio Rijnmond

Gemiddeld

Groeipotentieel 2020

Factor 15

Hoog / zeer hoog

Exportwaarde

€ 9 miljoen

Laag (absoluut) /
Hoog
(percentueel)

Porter sterktes/zwaktes

Gemiddeld

Investering

R&D subsidies (BSRI/EOS)

7 M€ per jaar NL

Innovatie

R&D uitgaven bedrijven

n.b.

Aantal octrooien

4 tot 5 per jaar en

Gemiddeld

Laag (<2%)

Gemiddeld

Hoog (derde

derde plaats in

positie

Europa

Europees)

Bron: ECORYS

15.5

Conclusies voor het profiel waterstof technologie
De sector waterstoftechnologie kan als volgt worden samengevat:

Waterstof heeft veel potentie waar het gaat om de toepassing in de industrie; de
potentie voor de toepassing van waterstof in de transportsector wordt vooralsnog
lager geschat;

In Nederland is één van de grootste brandstofcelproducenten van de wereld
gevestigd, namelijk NedStack;

Het produceren van waterstof door middel van duurzame energiebronnen is nog in
ontwikkeling;

Qua waterstofproductie kan Nederland, in elk geval op Europees niveau, gezien
worden als een gemiddelde tot grote speler. Dit geldt ook voor het R&D niveau;

Het grootste deel van de brandstofcelproductie is bestemd voor export (>90%);

Het grootste deel van de waterstofproductie is bestemd voor de Nederlandse markt;

De sector heeft de potentie om in 2020 aan 1000 tot 2000 mensen werkgelegenheid te
bieden (de omzet is dan maximaal €150 miljoen);

Het fijnmazige gasnetwerk dat Nederland bezit biedt uitstekende mogelijkheden om
in de toekomst waterstof te transporteren en distribueren;

Een nadeel voor de Nederlandse markt is de afwezigheid van een grote
automobielproducent die zich richt op de ontwikkeling van waterstofauto’s. Een
dergelijke partij zou een extra stimulans kunnen geven aan de ontwikkeling van
waterstofgerelateerde toepassingen.
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16 Industrieprofiel CO2-afvang en -opslag

16.1

Introductie
Door toepassing van CO2-afvang en -opslag (Carbon Capture and Storage of CCS) kan in
principe een deel van de gewenste CO2-emissiereducties in Nederland worden
gerealiseerd.
Deze optie wordt ook wel ‘schoon fossiel’ genoemd. Toepassing van CCS kan extra tijd
geven aan alternatieven om zich verder te ontwikkelen. Om CO2 op te kunnen slaan moet
deze afgescheiden worden van de rookgassen (hiervoor bestaan verschillende
technologieën). Het afgescheiden CO2 kan vervolgens worden opgeslagen in lege
gasvelden, kolenvelden en/of watervoerende lagen.

16.1.1

Beschrijving van de waardeketen
De negatieve ecologische waarde van CO2 leidde tot het instellen van emissierechten; het
elimineren van het gas vertegenwoordigt dus een economische drijfveer. De waardeketen
van CCS bestaat vooralsnog uit R&D (in Nederland zijn er ongeveer 50 mensen binnen
het CATO project hiermee bezig), en het opzetten van demonstratieprojecten. Bij CCS
kan onderscheid gemaakt worden tussen de afvang (hier zijn tal van technologieën en
chemische toepassingen bij betrokken), het transport en de opslag (hierbij kan men
werkgelegenheid creëren door het vinden, voorbereiden, exploiteren en monitoren van
ondergrondse opslagruimten). Een extra potentiële waardeketen bestaat uit het hergebruik
van de (samengeperste) CO2, waar enkele toepassingen voor bestaan (o.a. glastuinbouw).

Figuur 16.1

Waardeketen voor CCS voor opslag.

Projectontwikkeling & financiering
Consultancy
R&DD

Afvang van CO2

Zuivering en
compressie van
CO2

Transport
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Een derde mogelijke keten is opslag in de Nederlandse kolenmijnen in combinatie met
aardgaswinning (CO2 neemt de plaats van het aardgas in waardoor er naast opslag
aardgas kan worden gewonnen), waar bureau TNO al enige tijd aan werkt.

16.2

Positie Nederlandse industrie
Nederland behoort tot de koplopers op het gebied van CCS, met name R&D en
demonstratieprojecten. Nederland heeft potentie voor het produceren van specifieke CCS
technologie in de sectoren afvang, transport en opslag van CO2, die zeker uitgebouwd kan
worden. De afvang draait om enkele bijzondere basistechnologieën (die vooral door
enkele buitenlandse bedrijven werden ontwikkeld), die echter ook omringd zijn door
meer standaardtechnologieën, waar de Nederlandse industrie een grote rol in kan spelen
als toeleverancier, vooral als het gaat om nationale projecten. Het gaat hier om complexe
verhoudingen tussen industriële consortia en het is dus niet eenvoudig informatie te
vinden over hoeveel Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij de toelevering van
componenten van CCS installaties.
In Nederland zijn er al verschillende projecten opgezet en in voorbereiding: De jaarlijkse
publieke R&D subsidie bedraagt € 20 tot 40 miljoen. Ook is er een vrijstelling van
300.000 ton emissierechten gereserveerd voor CCS. De Europese subsidie voor het
ROAD demonstratieproject in Rotterdam bedraagt € 180 miljoen; de Nederlandse
subsidie voor dit project is van vergelijkbare orde.
Enkele industriële spelers zijn onder meer Shell Pernis, Statoil, E.on, RWE, CORUS,
AkzoNobel en DSM. MKB partijen zijn Procede, Panterra en IF WEP.

16.2.1
Tabel 16.1

Kernindicatoren CCS
Kwantitatieve indicatoren voor CCS.
Indicator
Omzet cluster

± 26 M€ (2010 / schatting ECORYS)

Bijdrage aan BNP

0,00%

Aantal bedrijven

20 (ECORYS

Aantal MKB

15 (ca. 80%)

Productie

n.b.

Productiecapaciteit

Ca. 5 miljoen ton per jaar op termijn

457

)

Export

Niet van toepassing

Import cijfers

Niet van toepassing

Werkgelegenheid

- ± 130 in 2010 (voltijd)

457

- ± 325 in 2020 (beide schattingen ECORYS)
Bijdrage duurzaamheid

n.b.

Nieuwe bedrijven

n.b.

Investeringen

n.b.

Groei tot 2020

Factor 2 tot 3 (ECORYS)

Aantal patenten

n.b.

457
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Op basis van schattingen TNO, privé communicatie.
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Indicator
Mondiale octrooipositie

n.b.

Hoogte subsidies

- € 180 miljoen EU en € 150 miljoen vanuit de Nederlandse overheid voor het
E.on / Electrabel project (ROAD project Maasvlakte)
- In 2010 is een Rijksbijdrage van € 30 miljoen toegezegd voor het nationale
R&D programma CATO-2
- Opslagtenders te Buggenum, Geleen en Barendrecht

Kostprijs

Interval is € 0,03 tot 0,09 per kWh

Aantal vergunningen

Een aantal vergunningen zijn nodig, zoals milieu, bouw, MER studies, etc.

Enkele indicatoren worden in de volgende paragrafen beschreven:
Werkgelegenheid en omzet
ECORYS heeft op basis van lopende projecten schattingen gemaakt voor de
werkgelegenheid en omzet (zie de bijlage). Deze worden voor 2010 geschat op ruim 130
fte en € 26 miljoen. In 2020 kan mogelijk 5 miljoen CO2 per jaar worden opgeslagen; dit
geeft een indicatie van de omzet van ca. € 125 miljoen per jaar.457, 458
Kostprijs
Het IPCC schat de kosten van CO2-afvang en opslag bij elektriciteitsproductie op
ongeveer tot € 0,03 tot 0,09 per kWh, afhankelijk van de brandstof en de gebruikte
technologie. 459 Er is echter veel (maatschappelijke en academische) discussie en
onzekerheid over deze getallen. Het European Technology Platform voor Zero Emission
Fossil Fuel Power Plants (ZEP) voert momenteel een studie uit om de precieze kosten
voor CCS in kaart te brengen. Het rapport wordt verwacht in het begin van 2011.

16.2.2

Internationaal kader
Reeds lang geleden werd CO2 in Noord-Amerika gebruikt voor ‘Enhanced Oil Recovery’
(EOR), ofwel het makkelijker winnen van olie uit vrijwel uitgeputte olievelden. De CO2
werd (en wordt nog steeds) daarbij onder druk in deze olievelden geleid. Daarna bleven
grote hoeveelheden van de geïnjecteerde CO2 achter in deze ondergrondse reservoirs, wat
dus een impliciete vorm van CCS was. Het Weyburn-Midale CO2-Project te Canada doet
momenteel nader onderzoek van deze toepassing.460
Onder druk van de klimaatdiscussie is CCS nu één van de drie oplossingen geworden in
de strijd tegen CO2 uitstoot, de andere twee zijn energie-efficiëntie en hernieuwbare
energiebronnen.
In de EU heeft het Bellona Environmental CCS Team (BEST) een demonstratieprogramma voor 12 CCS installaties gestart met financiële steun van de EU.461 Daarnaast
is er het European Energy Recovery Plan (EERP) van de Europese Commissie waar 6
458
459
460
461

5 miljoen ton opgeslagen CO2 maal 25 € per ton is € 125 miljoen.
IPCC special report: Carbon dioxide Capture and Storage (Rubin et al, 2006)
http://www.ptrc.ca/weyburn_overview.php
http://ec.europa.eu/environment/climat/ccs/work_en.htm
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CCS projecten worden ondersteund met ca. €1 miljard, en de NER300, een financieel
instrument van de Europese Commissie, European Investment Bank en enkele lidstaten,
waar 300 miljoen emissierechten zijn vrijgemaakt voor CCS. Ook lopen er in het zevende
kaderprogramma (FP7) enkele CCS R&D projecten.

16.3

SWOT-analyse van de keten en belangen
In deze paragraaf voeren we een Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
(SWOT) analyse uit en beschrijven we de belangen van de diverse partijen. Het
perspectief is het industrieprofiel.

16.3.1
Tabel 16.2

SWOT-analyse
SWOT analyse CCS.

Sterktes
 CCS leent zich voor zeer grote bronnen, zodat
een beperkt aantal grote projecten genoeg is om
grote emissiereducties te realiseren
 De eerste stap voor CCS (afvangen van CO2) is

 CCS kost veel in termen van kapitaal en energie (nu
10-20% van de bij de verbranding omgezette
energie)
 Het genoemde schaalvoordeel van CCS zorgt dat dit

gemakkelijk te over te brengen naar andere

minder bijdraagt aan de werkgelegenheid dan de

projecten

andere twee pijlers van emissiereductie

 CCS kan tot CO2 -negatieve cycli leiden:
biobrandstoffen absorberen CO2 uit de
Interne dimensie

Zwaktes

(hernieuwbare bronnen en energie-efficiëntie)
 De subsidies voor CCS kunnen aan de steun voor

atmosfeer en deze wordt in een CCS installatie

de andere twee peilers voor duurzame energie

afgevangen en opgeslagen

(energie-efficiëntie en hernieuwbare

 Voor enkele reservoirs kan CO2 leiden tot
compensatie van de verminderende druk door
gas- of oliewinning
 CCS leidt tot een zeer forse reductie in CO2

energiebronnen) worden onttrokken
 De laatste stap voor CCS (opslaan van CO2) is
minder gemakkelijk over te brengen naar andere
projecten: voor elke nieuwe locatie is een zorgvuldig

uitstoot, in sommige gevallen tot 90% (meer

onderzoek naar de geologische eigenschappen

reductie is duurder)

nodig. Ook de tweede stap (transport) is niet altijd

 CCS leent zich in tegenstelling tot

eenvoudig over te nemen van bestaande projecten.

verduurzaming/efficiency verbetering ook voor

Als pijpleidingen niet mogelijk zijn, moet overslag

industriële toepassing (waarbij de CO2 niet het

naar tankauto’s of schepen plaatsvinden

bijproduct van de energie vraag is, maar van het
productie proces)
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Kansen


CCS is een tijdswinner in de strijd tegen CO2

lekkende CO2 kunnen tot dodelijke ongevallen leiden

meer reductie realiseren dan hernieuwbare

en voor een negatieve omslag in de publieke opinie

De toepassing van CO2 als nuttig product kan

Externe dimensie

zorgen
 CCS vereist een grootschalige, vaak internationale

niet alleen een economische waarde toevoegen

aanpak en voor de demonstratieprojecten moeten

maar ook het imago als langdurig opgeslagen

grote bedragen worden gevonden

afval verzachten. De schaalgrootte van CCS


 De publieke opinie is niet positief. Problemen met

emissie en kan waarschijnlijk op kortere termijn
bronnen en energie efficiëntie


Bedreigingen

 Emissierechten brengen (nog) niet genoeg geld op

maakt dat pure CO2 ruimschoots voorhanden is

voor CCS, en het is onzeker of ETS (nog) lang blijft

Nederland kan van de boven genoemde kans

bestaan.

(nuttige toepassing van CO2) profiteren doordat
er innovatie en kennis voor nodig is. Nederland
is al vooruit op enkele toepassingen


Er zijn mogelijkheden voor omzet uit transport
en distributie van CO2 uit het buitenland



Zonder CCS kunnen we mogelijk niet alle
bekende voorraden fossiele brandstoffen
gebruiken; dit heeft ook mogelijk economische
gevolgen voor Nederland (waarde van de
resterende aardgasvoorraad en eventueel zelfs
kolenvoorraden).

Bron: ECORYS

16.3.2

Belangenkaart
Rond CCS zijn er veel tegenstrijdige belangen:

De Overheid heeft een klimaatverplichting en CCS biedt mogelijk een afkorting langs
duurzame energie (hernieuwbare bronnen en energie-efficiëntie);

De (energie-) Industrie heeft een manier om met een enkel project een forse reductie
te bereiken voor een installatie;

De Glastuinbouw door een hoge vraag in de sector naar zuivere CO2;

De Bevolking is bezorgd om de effecten van lekken bij transport en opslag: deze
kunnen tot dodelijke ongevallen leiden (CO2 zoekt het laagste punt en leidt tot
verstikking);

De Belangengroepen voor duurzame energie (zowel hernieuwbare bronnen als
energie-efficiëntie) verwachten dat de aandacht en de middelen voor de eigen
sectoren zullen verslappen;

De Belangengroepen voor CCS-technologie en -diensten hebben kansen om in zowel
Nederland als in het buitenland veel nieuwe economische activiteit te ontwikkelen.
Nederland staat sterk in multidisciplinaire projecten;

Milieugroeperingen waarschuwen voor de gevaren van CO2 opslag voor mens en
milieu, tegen het verslappen van de aandacht voor duurzame energie. Sommigen zien
CSS als het langdurig wegstoppen van afval (zoals kernafval); Stichting Natuur en
Milieu en Stichting Noordzee zitten daarentegen in het CATO-2 programma.
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Rol overheid versus sector
Het Klimaat- Energieakkoord tussen het Rijk en de provincies van januari 2009 vermeld
dat “In de Taskforce CCS bevorderen de provincie Zuid-Holland en de samenwerkende
provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Noord-Holland samen met het Rijk de
ontwikkeling en toepassing van CCS. Zij werken aan het realiseren van grootschalige
proefopstellingen voor CCS. Aan de hand van een businesscase besluiten deze partijen of
er een rol is voor de overheidsparticipatie in CCS en hoe deze kan worden
vormgegeven.” En ook dat “Het Rijk stelt wet- en regelgeving op om grootschalige
demonstratieprojecten voor CCS mogelijk te maken”.

16.3.3

Weerstanden, knelpunten en succesfactoren
Zoals aangegeven, is CCS één van de drie oplossingen in de strijd tegen CO2 uitstoot in
de atmosfeer. De voorstanders voeren aan dat de energie-efficiëntie en hernieuwbare
bronnen niet snel genoeg tot een verlaging van de CO2 uitstoot zullen leiden en dat CCS
dus noodzakelijk is om tijd voor die twee sectoren te winnen. Een belangrijk argument
tegen CCS is dat het aanzienlijke kosten met zich meebrengt (kapitaal en verlaging van
het energierendement van centrales, nu tussen 10 en 20%) terwijl het beperkte
toegevoegde waarde heeft: het komt in feite overeen met het langdurig wegstoppen van
afval. Hierbij komt nog de bezorgdheid over de duurzaamheid van de opslagplaatsen
(mogelijk gevaar van weglekken) zodat permanent monitoren van opslagplaatsen
(mogelijk) nodig is.
Een mogelijk tegenargument (voor deze kosten) en succesfactor is het nuttige gebruik van
althans een deel van CO2, waar zelfs nu al diverse toepassingen voor zijn. Op deze manier
kan een economische waarde hieraan worden toegekend, zodat een deel van de kosten
worden gecompenseerd. Het vermeerderen van het aantal CO2 toepassingen en de
verbreding van elk daarvan (replicatie) kan dit hergebruikte deel vergroten. Een andere
succesfactor is de prijs op de (emissie-)markt van CO2. Deze is afhankelijk is van de
internationale druk op emissievermindering en van het succes van de
klimaatonderhandelingen.
Het is nodeloos te vermelden dat het huidige regeerakkoord waarin de ontwikkeling van
kernenergie (in termen van vergunningen) en CCS worden gekoppeld geen stimulans is
voor de sector. Wellicht heeft dit ook gevolgen voor de NER-300 procedure, waar de te
verwachten opbrengst van 300 miljoen ton emissierechten van de veiling van Europese
CO2-rechten wordt verdeeld. Anderzijds wijzen wij erop dat opslag in lege gasvelden op
zee bij het huidige kabinet waarschijnlijk geen probleem is, en dat ook de voortgang met
demonstratie projecten in onder meer het Noorden doorgang lijkt te krijgen

16.4

Porter-analyse van de keten en kansen
Het Porter model zegt iets over de intensiteit van concurrentie en gaat na of er voor een
industrie factoren bestaan die hen belangrijke concurrentie voor- of nadelen opleveren ten
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opzichte van bijvoorbeeld het buitenland. Omdat de sector nog aan het begin staat van de
ontwikkeling hebben wij de Porter-analyse verkort uitgevoerd.

16.4.1

Concurrentieanalyse
Voorlopig worden CCS-projecten nog (deels) gefinancierd uit Europese gelden, zoals
BEST, EERP, FP7 Energy of de NER300. In het totaal gaat het om enkele tientallen
miljarden euro’s, waar de lidstaten met CCS ambities om concurreren. Nederland heeft
een sterke concurrentiepositie voor deze CCS-gelden om twee redenen:
1. In Nederland wordt CCS met name toegepast bij nieuwe kolencentrales en H2fabrieken. Omdat de vergunningen voor deze centrales en fabrieken al verleend
zijn kan CCS in Nederland direct van start gaan. Deze situatie is naast Nederland
alleen in het Verenigd Koninkrijk te vinden;
2. Door de geografische ligging van Nederland liggen er kansen om CCS toe te
passen in de Noordzee, bijvoorbeeld in gasvelden. Dit geldt overigens ook voor
het Verenigd Koninkrijk.
Een mogelijke barrière ten opzichte van andere lidstaten zijn de huidige discussies en
negatieve publieke opinie in Nederland tegenover CCS.
Momenteel vormen alternatieve toepassingen van CO2 – zoals gebruik in de landbouw of
industrie – geen externe bedreigingen voor CCS.
Uit deze Porter-analyse concluderen wij dat de Europese CCS-markt interessant voor
Nederland is, waar het Verenigd Koninkrijk de grootste concurrent vormt voor het
verkrijgen van de beschikbare EU-subsidies.

16.4.2

Potentie van de Nederlandse industrie
De mogelijkheden voor toepassing van CO2 hergebruik kunnen niet alleen worden
verbreed, maar er kunnen ook nieuwe mogelijkheden worden gevonden. Reeds in de CO2
toepassing voor productieverhoging in de glastuinbouw is Nederland een voorloper. Ook
in het vinden van nieuwe toepassingen kan de Nederlandse R&D een bijdrage leveren.
Naast afvang en hergebruik van CO2, kan ook transport & opslag werkgelegenheid
scheppen voor Nederlandse bedrijven. Vooral voor opslag is niet alleen geologische
kennis nodig (aanwezig in Nederland), maar zijn er ook ondergrondse reservoirs, die
gebruikt kunnen worden, mits dat veilig is in een dichtbevolkt land als Nederland. Voor
enkele reservoirs zou er zelfs het positieve effect kunnen zijn van compensatie van de
verminderende druk door gas- of oliewinning.

16.4.3

Benchmarking van de keten CCS
Voor de horizontale analyse is het zinvol de ketens niet alleen onderling te vergelijken
maar ook in internationaal perspectief te plaatsen. Deze kwalitatieve en kwantitatieve
indicatoren dienen ook als basis voor een nadere studie van het CBS.
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Een samenvattende matrix voor CCS kan er dan als volgt uit komen te zien:
Tabel 16.3

Matrix CCS
Type indicator

Indicator

Waarde (beste

Benchmark (ten

Benchmark (ten

schatting

opzichte van

opzicht van

ECORYS)

andere

internationaal)

waardeketens)
Economisch

Aantal fte direct

130

Laag

Omzet

€ 26 miljoen

Laag

Bijdrage BNP

0,00%

Aanwezigheid clusters

Ja, in het Noorden

Hoog

en nabij Rotterdam
Groeipotentieel 2020

Factor 2,5

Gemiddeld

Exportwaarde

Geen

Laag
Hoog

Porter sterktes/zwaktes

Hoog

Investering

R&D subsidies

€ 30 miljoen per

Innovatie

R&D uitgaven bedrijven

> € 30 miljoen

jaar
Gemiddeld

(bijdrage CATO-2)
Milieu & energie

Aantal patenten

n.b.

Vermeden primaire energie

Geen

Laag

Bijdrage 14% doelstelling

Geen

Laag

voor 2020

Bron: ECORYS

16.5

Conclusies voor het profiel CCS
De sector kan als volgt worden samengevat:

Internationaal gezien is Nederland nu al een sterke R&D speler en er liggen kansen
voor Nederland in de gehele keten;

Voor 2010 schatten wij de werkgelegenheid en de jaarlijkse omzet in Nederland op
130 banen voltijd, en € 26 miljoen, respectievelijk;

Door twijfel over het ETS systeem, onzekerheid betreffende de publieke opinie en de
koppeling met kernenergie in het regeerakkoord verwachten wij een beperkte groei
van de sector tot 2020;

Anderzijds biedt onze geografische ligging, en het gegeven dat al veel projecten in
Nederland zijn vergund wel weer veel mogelijkheden (comparatief voordeel ten
opzichte van het buitenland);

Het economische potentieel van CCS in termen van handel, transport en distributie
van CO2 en innovatieve ketens (opslag in Nederlandse kolenvelden; hergebruik van
CO2 in bijvoorbeeld de glastuinbouw) is echter zeer groot.
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Tabel 16.4

Bijlage: detail overzicht bedrijven en werkgelegenheid voor CCS
Schattingen voltijds werkgelegenheid CO2-afvang en -opslag voor 2010 en 2020.
Project

Schatting aantal

Schatting aantal

fte 2010

fte 2020

Gasunie-RWE in Eemshavencentrale 2015

5

Buggenum, Nuon/Vattenfall centrale 2010

15

30
30

Nuon Magnum power plant Groningen 2015

3

10

GDF K12 B gasveld nu voor CO2 opslag en gaswinning

10

20

SEQ IJmond 200 MWe

15

30

TAQA P15 P18

10

20

Wintershall Q08

10

20

Chemelot CO2 opslag dat bij ammoniakproductie vrijkomt

5

5

R&D medewerkers (CATO, CACHET-II, etc.)

40

100

Overig

20

60

Totaal aantal

133

325

De omzet voor 2010 wordt door ECORYS geschat op ca. € 26 miljoen.462 Zowel de
werkgelegenheid als de omzet ligt hoger dan de waarden van BerendsBallast
Consultancy, circa 50 voltijdbanen in 10 bedrijven en circa € 10 miljoen omzet,
respectievelijk. 463

462
463

133 medewerkers x ca. 200 k€ is ruwweg € 26 miljoen omzet per jaar.
BerendBallast Consultancy, ‘Onderzoek naar economische kengetallen voor duurzame energiesectoren in Nederland’, juni
2010.
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