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Steeds meer bedrijven en particulieren produceren duur-
zame energie. Op dit moment wordt nog maar 5% van de 
energiebehoefte uit duurzame energie gehaald. De ambitie 
van de Nederlandse overheid is om dit in 2020 naar 14% te 
hebben verhoogd. Een sterke groeimarkt dus en hiervan 
willen steeds meer bedrijven mee profiteren. Ze wekken 
energie op voor eigen gebruik of leveren energie aan het 
net of buren. De Rabobank heeft al enkele jaren  duurzame 
energie als een belangrijk speerpunt benoemd en is de 
grootste financier in Nederland op dit terrein. 
Maar welke vormen van duurzame energie groeien nu het 
hardst en welke hebben voor de komende jaren de beste 
vooruitzichten?

Deze thema-update geeft een compact overzicht van de 
omvang, ontwikkeling en aandachtspunten per duurzame  
energievorm.
Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren, informatie 
over nieuw te realiseren projecten, technologische ontwikkelin-
gen en vergunningverlening is een inschatting gemaakt van de 
groei t/m 2020.
•  Wind energie is in 2020 absoluut gezien het hardst gegroeid, 

maar het aandeel wind in de duurzame energiemix zal nage-
noeg gelijk blijven. Vergunningverlening en lange doorloop-
tijden kunnen de groei beperken. Wind op land is en blijft een 
goedkoop alternatief. De grootste uitdaging zit in offshore 
wind. Offshore wind is voorlopig nog één van de duurste duur-
zame energievormen, maar zal nodig zijn om de doel stelling 
van 14% in 2020 te halen. In het energie akkoord zijn afspraken 
gemaakt voor reservering van SDE-gelden voor offshore.

•  Zonne-energie is de runner up. Het aandeel zal ook na 2020 
blijven groeien. De verwachtingen van verdere kostprijsdaling 
zijn nog steeds hoog gespannen. De grootste kostprijsdaling 
is echter al gerealiseerd en zal in een lager tempo doorzetten.

•  Geothermie en WKO (warmte koude opslag) zijn sterke 
nieuwkomers. De leercurve en de bedrijfszekerheid zijn  
bepalend voor de groeiverwachtingen van geothermie. 

WKO zal vooral bij nieuwbouw steeds vaker worden gekozen 
voor zowel bedrijven als woonhuizen. Maar ook warmte-
terugwinning uit buitenlucht maakt een opmars.

•  Biogasproductie stabiliseert zich sinds 2010 en we zien 
vooral een verschuiving naar grotere inzet van laagwaardige 
biomassareststromen. 

•  Bij (houtachtige) biomassaverbranding zal procentueel 
steeds meer op duurzame warmte worden ingezet. Door 
beperkte lokale beschikbaarheid van geschikte biomassa en 
een afname van de inzet biomassa voor elektriciteitsproductie 
met bio-wkk’s zal slechts beperkte groei plaatsvinden.

•  Stroomopwekking met biomassa kan alleen concurreren 
met andere vormen wanneer de restwarmte tot waarde kan 
worden gebracht. Het aandeel groene stroom uit biomassa 
gaat door de verslechterde concurrentepositie dalen.  
De biomassa zal steeds vaker ingezet worden voor warmte  
en/of groen gas.

Deze update kan gebruikt worden als hulpmiddel om, afhanke-
lijk van de locatie, visie en ambities te bepalen welke energie-
vorm het best past bij een bedrijf. Voortschrijdend inzicht is 
belangrijk wanneer er wordt gewerkt met technieken die nog in 
de leercurve zitten. 

Rabobank Cijfers & Trends
Thema-update: Duurzame Energie

De energiemix in Nederland wordt steeds diverser. Naast energiecentrales 

op aardgas of kolen vindt opwekking van duurzame energie in vele 

vormen plaats. In deze thema-update ligt de nadruk op opwekking van 

duurzame energie op middelgrote en kleine schaal (< 10 MW). Duurzame 

energie uit bijstook van biomassa in energiecentrales, biobrandstoffen en 

afvalverbranding valt buiten beschouwing. Niettemin zorgen deze drie 

vormen op dit moment voor ruim 40% van de in Nederland opgewekte 

duurzame energie. Hoe hard individuele vormen gaan groeien is 

afhankelijk van vele factoren. Learning curves van technieken zoals 

offshore wind, geothermie, ontwikkeling van brandstofprijzen,  

CO2 -emissierechten en subsidiebeleid worden verder in de tijd onvoor-

spelbaarder. Dit bericht schetst daarom hoofdzakelijk de verwachtingen 

tot 2020. 

Welke duurzame energie win(d)t?
Een doorkijk naar de ontwikkelingen in Nederland tot 2020
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De massa van wind, de kracht van warmte en de potentie van zon
Om de Nederlandse ambities van 14% in 2020 te kunnen behalen zullen alle duurzame 
energievormen nodig zijn. In 2012 zit Nederland op bijna 5%, waarbij vooral het aan-
deel verbranding van biomassa opvalt (figuur 1). Voor verdere  stijging van 
 biomassa verbranding is een toename van import van biomassa nood zakelijk. Figuur 2 
laat zien hoe de verdeling in toepassing van duurzame energie er op dit moment uit 
ziet. Door de verwachte groei in windenergie zal het  aandeel  elektriciteit toenemen. 

Een belangrijke indicatie voor welke vormen voor de langere termijn bedrijfsecono-
misch het meeste bestaansrecht hebben is de ontwikkeling van de kostprijs. Figuur 3 
laat zien hoe de kostprijs van verschillende duurzame energievormen zich heeft  
ontwikkeld en de komende jaren zal gaan ontwikkelen. Voor het opwekken van  
duurzame warmte zijn zoveel verschillende vormen dat zij met een bandbreedte zijn 
aangegeven. Onder duurzame warmte valt benutting restwarmte, wkk’s, houtstook, 
warmte koude opslag (WKO), warmteterugwinning etc. Duurzame warmte is bedrijfs-
economisch eerder en dus zonder of met weinig subsidie rendabel.

De figuur toont gemiddelden, maar de verschillen tussen projecten zijn groot. Vooral de 
lokale situatie kan sterk van invloed zijn op de kostprijs. Voor wind spreekt dit voor zich. 
Alle initiatieven waar warmtebenutting van toepassing is, is het matchen van vraag en 
aanbod bepalend voor het succes. Of een wkk of warmtepomp 3000 of 7000 uur per 
jaar zijn (rest)warmte tot waarde kan brengen bepaalt sterk het rendement. Biomassa-
projecten hebben weer te maken met onzekerheid over beschikbaarheid, prijs en de 
kwaliteit van de biomassa. Bedrijven met eigen biomassareststromen hebben daardoor 
vaak een voorsprong. Zo kent iedere vorm zijn uitdagingen. 

Bron: Rabobank
* Mestcovergisting, stroom met 40% nuttige aanwending van warmte.
** Houtkachels, WKO’s, Verbranding ruw biogas voor stoomketels etc.

Figuur 3
Ontwikkeling kostprijs per hernieuwbare energievorm in € / GJ
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Figuur 1
Hernieuwbare energievormen in 2012
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Figuur 2
Toepassing van hernieuwbare energie in 2012
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De transitie van een fossiele energievoorziening naar een mix van wind, zon,  
geothermie, biomassa en fossiel kent vele uitdagingen. Overheidsbeleid kan zeer  
bepalend zijn welke energievorm jaarlijks voor de grootste groei gaat zorgen. Op 
de langere termijn zal uiteindelijk de economische duurzaamheid en beschikbaarheid 
van locaties doorslaggevend zijn. De verwachting voor 2020 is gebaseerd op inschattin-
gen van Rabobank op basis van huidig beleid, verwachte kostprijsontwikkeling en 
inzicht in projecten in ontwikkeling (zie figuur 4). Vooral de ontwikkeling van windener-
gie is sterk afhankelijk van vergunningverlening en uitvoering van allocatie van SDE-
gelden voor offshore, zoals afgesproken in het energieakkoord. Dit zal bepalend zijn of 
de verwachte stijging met 65% gerealiseerd gaat worden. De groei in windenergie zal 
hard nodig zijn om de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 te behalen.

Duurzame warmte is jarenlang onvoldoende onderkend als interessante duurzame 
energievorm. Warmteopwekking is relatief goedkoop en kan bijvoorbeeld worden 
opgewekt door het simpel verbranden van hout, andere biomassa of ruw biogas. Maar 
ook benutting restwarmte van bijv. wkk’s of thermische processen, geothermie, WKO’s 
(warmte koude opslag) en ‘buitenluchtenergie’ is sterk in opkomst mede door de  
gunstige kostprijs en toenemende aandacht voor verduurzaming. 

Zonne-energie heeft de wind in de zeilen. Door de recente sterke daling van de kost-
prijs en het huidige energiebelastingregime is het voor een groeiend aantal bedrijven 
en particulieren interessant. De meer dan 100.000 installaties zorgen voor een olievlek-
werking. Iedereen kent wel iemand met zonnepanelen. Er wordt een verdere daling van 
de kostprijs verwacht, maar die zal vanaf nu minder snel gaan dan de afgelopen jaren.

De belangrijkste conclusie voor decentrale opwekking in Nederland is dat op basis van 
huidig beleid en praktijkervaring wind op land, bodemenergie (WKO, geothermie) en 
zon tot 2020 de winnaars zijn.

Wanneer wint duurzame stroom het van fossiel opgewekte stroom? 
De kostprijsontwikkeling van energie opgewekt met fossiele brandstoffen is niet alleen 
afhankelijk van de prijsontwikkeling van kolen en gas maar ook van de internationale 
keuzes in het belasten van ‘CO2 uitstoot’.

In deze paragraaf kijken we over 2020 heen en nemen in 2030 als uitgangspunt dat 
zowel de fossiele brandstofprijzen als de prijs voor CO2-rechten fors zijn opgelopen.
Figuur 5 toont de kostprijzen van stroomproductie van wind en zon in vergelijking 
met een moderne en oude kolencentrale in 2030. Kenmerkend bij zonne- en wind-
energie zijn de hoge vaste kapitaalslasten (CAPEX) en juist lage variabele operationele 
kosten (OPEX). In geval van klassieke opwekvormen (kolen of gas gestookt) hebben 
vooral de variabelen kosten zoals brandstof invloed op de kostprijs. Voor 2030 is gere-
kend met een stijging van de prijs voor kolen van nu ca. € 100/ton naar € 140/ton en 
een CO2-emissierechtprijs van € 60/ ton. De prijs voor CO2 is nu vrijwel nihil, in 2008 lag 
deze nog op ca. € 25. Politieke keuzes kunnen ervoor zorgen dat de CO2-prijs de driver 
wordt in de energietransitie.
De omvang van kostprijsverlaging van wind- en zonne-energie bepalen uiteraard ook 
de concurrentiepositie in 2030. 

De figuur illustreert goed dat wind op land bij genomen uitgangspunten in 2030 kan 
concurreren met fossiel. Voor moderne energiecentrales op kolen is vooral de prijs-
ontwikkeling van de kolen bepalend. Moderne centrales werken met opslag van CO2 
(CCS: carbon capture storage) en hebben daardoor beperkte CO2-emissielasten. 
De oudere kolen- en gascentrales zijn sterk afhankelijk van zowel de brandstofprijs 
als de prijsontwikkeling van CO2-rechten.

Bron: CBS
* verwachting Rabobank

Figuur 4
Omvang hernieuwbare energievormen 
in energieopwekking in PJ/jaar
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Figuur 5
Kostprijs van stroomproductie in 2030 (€/MWh)
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Omdat zowel de prijs voor kolen, gas en CO2-rechten in 2030 zich lastig laten voor-
spellen, kan ook niet worden aangegeven wanneer duurzame stroom wint van  
fossiel. Dit maakt het interessant om de parameters zoals hierboven beschreven goed 
te blijven volgen. 

Voor de komende decennia ligt er een grote uitdaging om het elektriciteitsnet geschikt 
te maken voor meer decentrale energieopwekking die de fluctuaties in aanbod beter 
op kan vangen. Ook zullen ‘smart grids’ pieken en dalen in aanbod kunnen opvangen. 
Het zal een diepte-investering vragen in het net om voor de langere termijn decentrale 
duurzame energie voorrang te blijven geven op het net.

De verwachtingen per duurzame energievorm
Per energievorm wordt aangegeven hoe de historische ontwikkeling is geweest en 
welke uitdagingen en kansen er liggen tot 2020.

Wind 
Wind is op dit moment goed voor ca. 42% van de duurzaam opgewekte stroom. 
De lage kostprijs van wind op land heeft hier vooral voor gezorgd. Bijstook van bio-
massa in kolencentrales en afvalverbrandingsinstallaties produceren samen evenveel 
groene stroom als wind.
Wind op land is de afgelopen jaren steeds concurrerender geworden en we verwachten 
dat de kostprijsverlaging zich door zet. Voor offshore wind zien we daarentegen de kos-
ten de eerste jaren nog iets oplopen. De beste locaties zijn als eerste benut en actuele 
investeringsbedragen liggen hoger dan enkele jaren geleden. Na 2020 verwachten we 
dat de leercurve voor offshore gaat zorgen voor een substantiële daling van de 
kostprijs.

De Nederlandse overheid heeft hoge ambities met wind. Van nu 2500 Mw voornamelijk 
op land naar 13.000 Mw in 2023. Daarbij verwacht de overheid dat het aandeel wind op 
zee hierin tussen de 35-40% ligt.

De Rabobank heeft haar verwachting gebaseerd op inventarisatie van projecten in 
 ontwikkeling en ervaringen met doorlooptijden. Ondanks de stevige groei komt deze 
verwachting lager uit dan de ambities van de overheid met wind. Om deze ambities 
te kunnen halen is een snelle en eenduidige besluitvorming nodig over vergunning-
verlening door overheden. 

Zon
Zonne-energie is bezig aan een stevige opmars. Behalve het goede imago is de recente 
forse daling van de kostprijs een steun in de rug geweest. Waar zonnewarmte de laatste 
jaren een redelijk stabiele productie laat zien is de productie van zonnestroom de  
laatste twee jaar verviervoudigd. De sterke kostprijsdaling van zonnestroom is de  
afgelopen jaren ingegeven door het in productie komen van grootschalige efficiënte 
zonnepanelen fabrieken en daardoor hevige concurrentie op prijs vanuit vooral China.

Verdere prijsdaling zal vooral moeten komen van technologische innovatie (meer 
stroom per paneel). Door prijsdaling van zonnepanelen is het opwekken van zonne-
stroom voor eigen gebruik bij steeds meer bedrijven en particulieren interessant 
geworden. De salderingregels, de opgewekte stroomproductie op jaarbasis kunnen 
verrekenen met de stroomnota, zijn hierin cruciaal. Op dit moment is het toegestaan 
om bij een netaansluiting < 3*80 A te salderen met de eigen stroomrekening. Bij instal-
laties met een jaarproductie tussen de 25.000-50.000 kwh stroom ligt de kostprijs 
gemiddeld op ca. € 0,13/kwh. Installaties bij particulieren (< 10.000 kwh) hebben 
een hoger investeringsbedrag per opgewekte eenheid, maar zij kunnen salderen 
tegen stroomprijzen van ca. € 0,22, zodat de terugverdientijd < 10 jaar kan bedragen. 
De korting op energiebelasting van 7,5 cent/kwh voor gezamenlijke initiatieven,  

Figuur 6

Bruto eindverbruik* Windenergie in PJ

2000 2005 2010 2012 2020**

Wind op l  and 6,4 17,4 30,3 33,1 55

Wind op zee 0 0 2,8 2,8 11

Bron: CBS
*  Bruto eindgebruik: bruto energie productie conform 

EU-richtlijn duurzame energie uit 2009
** verwachting Rabobank

Figuur 7 

Bruto eindverbruik Zonne-energie in PJ

2010 2011 2012 2020*

Opgesteld vermogen 
zonnestroom (MW)

88 145 340 4000

Zonnewarmte boilers 1,0 1,0 1,1 2

Zonnestroom 0,2 0,4 0,9 10

Bron: CBS
* verwachting Rabobank
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bijvoorbeeld in coöperatief verband, kunnen een gedeelte van de verwachte groei voor 
hun rekening nemen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld gunstig gelegen daken, zoals 
sporthallen, gebruikt worden in plaats van ongunstig gelegen daken bij particulieren. 
Deelnemers van deze ‘coöperaties’ moeten dan wonen binnen een zogenaamde post-
coderoos. De administratieve lasten en bijkomende kosten van deze opzet lijken echter 
hoog uit te vallen. De wil om samen groene stroom op te wekken zal daarom moeten 
prevaleren boven financieel voordeel.

Bodemenergie
Geothermie
De verwachtingen voor geothermie zijn hooggespannen. Ultimo 2013 zijn acht  
projecten in bedrijf. Door de relatief gunstige kostprijs zijn geothermieprojecten in staat 
om de concurrentie aan te gaan met andere duurzame energievormen voor SDE 
beschikkingen. Ervaringen uit het buitenland leren dat in 5-10% van de gevallen de 
 productiecapaciteit van de bron tegenvalt. Het investeringsrisico zit dus vooral in 
de bedrijfszekerheid van de installatie, maar ook in de afnamezekerheid van de warmte. 
Een beperking van deze duurzame energieopwekking is namelijk de beperkte 
transport mogelijkheid van warmte. In Nederland zullen langjarige afnamecontracten 
voor warmte vooral moeten komen van glastuinbouwbedrijven. Omdat het track 
record van geothermie nog pril is laat de situatie voor 2020 zich moeilijk voorspellen. 
We verwachten dat in 2020 tussen de 40-50 installaties zijn gerealiseerd. De overheid 
streeft naar 100 projecten in 2020. Het succes van geothermie is van veel factoren 
afhankelijk en voor een succesvolle en snelle verzilvering van het potentieel is een 
steile leercurve van essentieel belang.

WKO: warmte koude opslag
Het mooie aan WKO’s is dat ze niet afhankelijk zijn van subsidies. Vooral bij grotere 
gebouwen zijn de terugverdientijden kort. Een goed ontwerp én een goede exploitatie 
zijn essentieel om de beoogde prestatie van WKO’s waar te maken. Belangrijk is dat in 
het eerste jaar het totale systeem goed ingeregeld wordt zodat alle onderdelen in elk 
seizoen goed op elkaar zijn afgestemd. Kortom, alleen goed beheer en monitoring 
resulteren in ‘beloofd’ rendement. Dit vraagt om ervaren installatiebedrijven met een 
goed track record.
Met de toenemende ervaringen en zeker bij eventuele stijgende gas- en olieprijzen  
verwachten we dat de groei van WKO’s versterkt doorzet. Wanneer er de komende jaren 
meer nieuwbouw gaat plaatsvinden zal de stijging nog groter zijn.

Biomassaverbranding
Houtkachels
In Nederland staan ongeveer 1 miljoen houtkachels. Bedrijfsmatig staan ze vooral in de 
houtindustrie (30%) en de agrarische sector (36%). In laatstgenoemde heeft de laatste 
jaren de grootste stijging plaatsgevonden. Opvallend zijn ook de regionale verschillen. 
In Gelderland en Noord Brabant staat bedrijfsmatig > 40% van het opgesteld 
vermogen.
Hoe interessant verwarming met hout is wordt door veel factoren bepaald en is dus 
maatwerk. Naast houtpellets die al jaren een vrij constante prijs hebben van € 7-8/ GJ 
wordt bij grotere installaties vaak lokaal snoei- en afvalhout gebruikt. De prijzen van 
snoei- en afvalhout zijn de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. De grootste onzekerheid 
zit dan ook in de ontwikkeling van de prijs, beschikbaarheid en kwaliteit van goedkope 
alternatieven voor de gebruiksvriendelijke houtpellets. Bij de inzet van goedkope hout-
soorten mogen extra onderhoudskosten en mogelijk lager rendement niet worden 
onderschat. De verhouding tussen de verwachte hout- en fossiele brandstofprijzen 
bepalen uiteindelijk het rendement. In totaal is de energieproductie met hout de  
laatste jaren redelijk stabiel. Gelet op de importafhankelijkheid van hout, noodzakelijk 
voor verdere groei in Nederland, verwachten we een stabiele tot matige groei.

Figuur 8

Bruto eindgebruik Geothermie en WKO in PJ

2005 2010 2012 2020*

Geothermie 0 0,3 0,5 8

WKO 0,6 2,1 2,9 6

Buitenlucht warmtepomp 0,2 0,9 1,3 3

Bron: CBS
* verwachting Rabobank

Figuur 9

Bruto eindverbruik Houtverbranding in PJ

2005 2010 2012 2020*

Houtverbranding 
huishoudelijk

11,1 12,3 12,7 14-15

Houtverbranding 
bedrijven

2,1 2,8 2,9 3-4

Bron: CBS
* verwachting Rabobank
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Overige biomassaverbranding
Onder deze categorie valt vooral stroomopwekking door verbranding van houtafval, 
kippenmest of papierslib. Sinds 2010 zijn er nagenoeg geen installaties bijgekomen en 
door beperkte beschikbaarheid en opgelopen biomassaprijzen wordt voor stroom-
opwekking geen groei voorzien. Alleen locaties waar de restwarmte tot waarde kan 
worden gebracht zijn voor de toekomst kansrijk. Daarnaast moet nog rekening worden 
gehouden met het feit dat installaties, die nu onder de oude MEP-subsidie draaien, voor 
2020 stil kunnen vallen wanneer zij na de MEP-periode de restwarmte niet tot waarde 
kunnen brengen. 

Biogas
Voor de perspectieven van biogas is het van belang om niet te generaliseren. De diver-
siteit in biogasinstallaties is groot. Voor de langere termijn zullen alleen ‘laagwaardige’ 
biomassareststromen ingezet gaan worden voor de productie van energie. Een sterk 
punt van biogas is de multi-inzetbaarheid:
• Duurzame warmte door directe verbranding van ruw biogas (voor bijv. stoomketel)
• Opwerken tot aardgaskwaliteit (groen gas)
• Vloeibaar maken voor bijvoorbeeld transportsector (Bio-LNG)
• Groene stroom en benutting restwarmte met wkk

Typerend voor biogas is de continue productie 24/7 van energie. Hierdoor is het vooral 
geschikt voor de basis energiebehoefte of de productie van groen gas.
Door het oplopen van de biomassakosten, is de concurrentiepositie van biogas ten 
opzichte van andere energiebronnen afgenomen. Daardoor is er nog maar beperkt 
ruimte voor nieuwe projecten. Het meest kansrijk zijn projecten die insteken op de  
productie van duurzame warmte door directe verbranding van biogas en grootschalige 
productie van groen gas. Eigen of regionaal aanwezige laagwaardige biomassa en 
(warmte) synergie op de locatie maken projecten sterker. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
• RWZI’s (rioolwaterzuiveringsinstallaties). 
•  Foodbedrijven met voldoende eigen biomassareststromen en bestaande 

waterzuivering. 
Bij groen gas projecten moet warmte en stroom aangevoerd worden. Wanneer  
restwarmte aanwezig is op de locatie geeft dat een financieel duurzaam voordeel.

Benchmark Biogas 
Figuur 11 laat de opbouw en ontwikkeling van de kostprijs van stroom uit biogas zien. 
De stijging wordt volledig veroorzaakt door de opgelopen grondstofkosten. De grond-
stofkosten van een gemiddelde vergister zijn opgelopen tot > 50% van de kostprijs. 
De meeste vergisters betreffen mestcovergisters. Bij vergisters zonder mest liggen de 
inputkosten doorgaans lager maar de kosten van voor- en nabewerking van biomassa 
resulteren uiteindelijk in een vergelijkbare kostprijs. RWZI’s zijn hierop een positieve 
uitzondering.

Vanwege de opgelopen grondstofkosten staat 100% mestvergisting weer in de belang-
stelling. De praktijk toont tot op heden aan dat de kostprijs van 100% mestvergisting 
nog steeds beduidend hoger ligt dan bij het gebruik van de huidige biomassarest-
stromen. De energie-inhoud van mest is simpelweg te laag in relatie tot de kosten die 
worden gemaakt. 

Voor Bio-LNG voor de transportsector is het een goede zaak dat nu door diverse  
partijen wordt geïnvesteerd in de infrastructuur voor fossiel LNG. Hierdoor is voor de 
toekomst de 24/7 productie van Bio-LNG qua infrastructuur geregeld. De grootste  
uitdaging ligt in de compensatie van de meerkosten van Bio-LNG ten opzichte van  
fossiel LNG. Voor de producent van biogas zullen deze meerkosten, voor een periode 
vergelijkbaar met de SDE, vergoed moeten worden in de markt. Hiervoor zal een  

Figuur 10

Bruto eindgebruik Overige biomassaverbranding in PJ

2005 2010 2012 2020*

Verbranding overige 
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Bron: CBS
* verwachting Rabobank

Bron: Rabobank

Figuur 11
Kostprijs stroom uit biogas geleverd aan het net 
in EUR/kWh
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Figuur 12

Bruto eindverbruik Biogas in PJ

2005 2010 2012 2020*

Mestcovergisting 0,06 4,0 3,8 3,5

Allesvergisting 1,1 2,1 2,5 3,0

RWZI’s 1,7 1,8 1,9 2,5

Stortgas 0,9 0,7 0,5 0,2

Totaal 3,76 8,6 8,7 9,2

Bron: CBS
* verwachting Rabobank
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alternatief moeten komen voor het volatiele en onzekere bio-ticket1 systeem.  
Een voorspelling van de  Bio-LNG productie in 2020 is daarom nog niet te geven.

Het merendeel van biogas wordt nog omgezet in groene stroom en warmte. Sinds 2010 
groeit de productie van groen gas dat op het aardgasnet wordt ingevoed. In 2012 is 
ca. 30 mln. m3 groen gas geproduceerd. Voor 2020 verwachten we dat ca. 50 mln. m3 
groen gas wordt geproduceerd.

Tot slot
Duurzame energie is een sterke groeimarkt. Ontwikkelingen gaan snel en het uitwerken 
van grotere projecten vraagt lange doorlooptijden. Bespreek uw plannen in een vroeg 
stadium met ervaringsdeskundigen en blijf met hen in contact voor voortschrijdende 
inzichten. Papier is geduldig, maar laat u vooral overtuigen in de praktijk. Welke vorm is 
het meest kansrijk en past het beste bij uw bedrijf? De Rabobank ondersteunt u graag 
bij het vinden van de juiste antwoorden.

Meer informatie?

rabobank.nl/agrarisch 

of download de Rabo Kennis app,  

ga naar Duurzame Energie
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Ronald de Vries (IKT)

Disclaimer: deze publicatie is met zorg samengesteld, maar beoogt niet volledig te zijn. 
Deze informatie is gebaseerd op de situatie van januari 2014. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

1  Bioticket: ‘vergoeding’ voor productie  
biobrandstof voor vervoer
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