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CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving.  

Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met onze kennis 

van techniek, beleid en economie helpen we overheden, NGO’s en bedrijven structurele 
veranderingen te realiseren. Al ruim 35 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij 

CE Delft om dit waar te maken. 
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1 Inleiding 

De fractie Water Natuurlijk in AGV heeft CE Delft gevraagd om advies uit 
brengen over vragen rond duurzame energie en groene stroom die spelen bij 
het waterschap AGV (Amstel Gooi en Vechtstreek): 
1. Wanneer kan de inkoop van energie als duurzaam worden beschouwd en 

wanneer niet?  
2. Hoe beoordeelt CE Delft de inkoop door AGV van groene stroom van AEB en 

grijze stroom van Eon met groencertificaten van AEB?  
3. Hoe moeten we dit zien in relatie tot 55% eigen opwekking? 
 
Na een samenvatting van de hoofdpunten uit deze notitie (Paragraaf 2) gaat 
CE Delft in op de discussie over groene stroom (Paragraaf 3). In de bijlage 
vindt u de referenties en een afkortingen- en begrippenlijst. 

2 Hoofdpunten uit dit advies 

De volgende punten zijn de kernpunten uit dit advies: 
1. Koop op dit moment geen GvO’s van de markt om inkoop van grijze stroom 

te vergroenen. In de huidige markt hebben GvO’s geen effect op het 
aanbod van groene stroom.  

2. De voor GvO’s gereserveerde bedragen in de begroting kunnen beter 
worden aangewend voor projecten die leiden tot daadwerkelijke 
additionele energiebesparing of duurzame energie. Dit zou kunnen in de 
richting van meer water gerelateerde duurzame energie waar ook ervaring 
en kennis van waterzuivering bij gebruikt kan worden. Als toch gezocht 
wordt naar uitgaven in de compensatiehoek dan is de aankoop van 
klimaatcompensatie met green gold labels een alternatief waarmee wel 
aantoonbaar klimaatvoordelen kunnen worden ingekocht. 

3. Introduceer een additionaliteitstoets voor de inkoop van duurzame energie 
die garandeert dat inspanningen van AGV op duurzaam energiegebied echt 
het verschil maken. Extra groene energie kan gerealiseerd worden door 
zelf of met partners additionele groene energie te ontwikkelen. 

4. Een claim van 100% duurzaam met 54% eigen duurzame energie en voor de 
rest inkoop van GvO’s komt helaas er op neer dat AGV zich groener 
voordoet dan het werkelijk is. Een claim van 54% zelfvoorzienend zijn is 
wel reëel en ook al heel goed. AGV scoort als tweede van alle water-
schappen. Nu al een 100% claim doen maakt dat het streven naar 
energiebesparing en extra additionele duurzame productie niet meer 
wordt aangejaagd. 

5. Om de energiebalans te verbeteren, kan AGV wind- of zonne-energie 
produceren op eigen terrein of extra biogas/groen gas produceren. 
De andere voorgestelde opties voldoen niet aan de additionaliteitseis.  

6. Vergeet energiebesparing niet. Energiebesparing is altijd additioneel en 
dus milieukundig buiten discussie en levert ook vaak op termijn geld op.  

7. Inzet van biogas of groen gas in een WKK is milieukundig de meest 
efficiënte route omdat dan een hoogwaardige energievorm wordt gemaakt 
(elektriciteit) en de restwarmte ook gebruikt wordt.  
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3 Wanneer is de inkoop van energie duurzaam? 

Een belangrijk punt voor veel bedrijven en waterschappen is het verminderen 
en verduurzamen van het energiegebruik. Met name op het gebied van groene 
stroom worden veel vragen gesteld. In Paragraaf 3.1 proberen we dit 
technische onderwerp te verduidelijken. In Paragraaf 3.2 bekijken we 
vervolgens de huidige energiebalans van AGV en opties om deze te verbeteren.  

3.1 Groene stroom in Nederland 

Sinds een jaar of tien bestaat er in Nederland veel verwarring over groene 
stroom en met name over het begrip Garantie van Oorsprong (GvO).  
Een GvO is een bewijsstuk dat aangeeft waar een bepaalde hoeveelheid 
geproduceerde energie vandaan komt. Wanneer deze afkomstig is van 
hernieuwbare bronnen is het een groen GvO. Het systeem van GvO’s kan 
gebruikt worden om te waarborgen dat subsidies die worden uitgekeerd om de 
meerkosten van duurzame energie te vergoeden ook daadwerkelijk 
terechtkomen bij de producenten van duurzame energie. Immers, groene 
stroom en grijze stroom maken gebruik van hetzelfde elektriciteitsnet. 
Een GvO is nodig om onderscheid te maken tussen beiden.  
 
Er zijn diverse aandachtspunten met betrekking tot de groene stroommarkt in 
Nederland. Deze worden hierna achtereenvolgens besproken. 

GvO’s uit Nederland zeggen weinig 
Een aantal jaren geleden waren er veel GvO’s op de markt die afkomstig zijn 
van Noorse waterkrachtcentrales die daar al tientallen jaren draaien.  
Zij leveren geen bijdrage aan nieuwe duurzame energie in Noorwegen of 
Nederland (en zijn daarmee niet additioneel). Door NGO’s werd dit al snel 
‘sjoemelstroom’ genoemd. Als reactie hierop is er meer belangstelling 
gekomen voor GvO’s van duurzame energie geproduceerd in Nederland. 
Helaas worden de duurzame energie initiatieven momenteel nog steeds niet 
gestimuleerd door de GvO-handel omdat hiermee zeer lage bedragen gemoeid 
zijn. Als gevolg daarvan is het vooral de SDE+-subsidieregeling die bepaalt in 
hoeverre er meer duurzame energie wordt geproduceerd in Nederland. 
Het kopen van een GvO van een Nederlandse producent van groene stroom 
leidt dus nauwelijks tot meer groene stroom. In figuur 1 is dit geïllustreerd.  
 
De gele balk is de prijs voor fossiele energie.  
De lichtblauwe balk is de SDE+-subsidie die het grootste deel van de meerprijs 
van duurzame energie dekt en de donkerblauwe balk geeft de waarde van de 
GvO weer.  
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Figuur 1 Prijsopbouw duurzame energie NL 2016. Meerprijs vooral door SDE+-subsidie gefinancierd 

 
Bron: CE Delft. (ORT=onrendabele top) 

 
 
Figuur 1 illustreert dus dat partijen die GvO’s kopen slechts marginaal 
bijdragen aan de meerkosten van duurzame energie. Producenten van 
duurzame energie mogen GvO’s verkopen aan derden. Met deze GvO’s mogen 
partijen die zelf geen duurzame energie produceren, toch claimen dat ze 
duurzame energie gebruiken. Hoewel dit administratief gezien klopt, dragen 
deze partijen slechts voor een kleine gedeelte bij aan de kosten van duurzame 
energie. De prijs van GvO’s is dusdanig laag dat het overgrote deel van de 
meerkosten bij de overheid blijft liggen.  
Verder wordt een verschuiving van het recht op een groene claim bij verkoop 
van GVO’s vaak niet consequent doorgevoerd, zo leert het voorbeeld in Box 1. 
 

Box 1 Voorbeeld van handel in GvO’s en mogelijkheid van claims en dubbeltelling 

Bedrijf A produceert groene energie in Nederland en krijgt hiervoor SDE+-subsidie.  

De stroom verkoopt zij aan bedrijf B. De GvO behorende bij deze groene stroom verkoopt zij 

apart aan bedrijf C. Bedrijf C koopt haar stroom bij fossiele leverancier D. Bedrijf C meldt in 

haar jaarverslag dat zij groene stroom gebruikt. Bedrijf B meldt in haar jaarverslag dat zij 

stroom afneemt van groene leverancier A. Bedrijf A meldt ook dat zij groene stroom 

produceert. Eigenlijk is deze groene stroom mogelijk gemaakt door de SDE+-subsidie 

opgebracht door kleinverbruikers via de SDE+-bijdrage. Netto zijn er in dit voorbeeld dus drie 

bedrijven die allemaal goede sier maken met één portie groene stroom die mogelijk is 

gemaakt door de SDE+-regeling op basis van een bijdrage van burgers. Eigenlijk zou bedrijf B 

moeten melden dat zij fossiele stroom inkoopt van bedrijf A. Het recht op de groene claim is 

immers overgegaan naar bedrijf C. In de praktijk gebeurt dit vaak niet. (In dit voorbeeld zijn 

bedrijven anoniem gemaakt om niet een enkel bedrijf of organisatie aan de schandpaal te 

nagelen voor een praktijk die velen (vaak met goede bedoelingen) toepassen.) 

 
 
In Duitsland, waar de meeste duurzame energie van Europa geproduceerd 
wordt, spelen bovengenoemd aspecten niet. Een producent die subsidie 
ontvangt voor de opgewerkte duurzame energie krijgt in Duitsland geen GvO’s 
en kan deze dus ook niet verkopen. Deze GvO’s komen de subsidieverlener, de 
overheid toe. Omdat de overheid de meerkosten van groene stroom betaalt, 
beschouwd men groene stroom als behorend aan de staat of aan alle burgers 
van Duitsland. Iedereen gebruikt daarom dezelfde stroommix. Het aandeel 
duurzame energie in deze mix neemt, door de tijd heen, steeds verder toe.  
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GvO uit afval ook in discussie (recycling heeft beleidsvoorkeur) 
Een deel van de energie uit afvalverbranding wordt in Europa en Nederland 
gerekend als duurzame energie. Het gaat om het biologisch deel van het afval. 
Milieukundig levert het echter meer voordeel op als dit biologische deel 
gerecycled wordt via: 
� aparte inzameling (GFT) en vergisting; of  
� nascheiding en vergisting als organisch natte fractie (ONF) (second best)1. 
Ook voor andere materialen als plastic, papier en drankenkarton is het beter 
voor het milieu als ze worden gerecycled in plaats van verbrand.  
Het ligt dan ook niet voor de hand om GvO’s van een afvalverbrander te 
kopen. De overheid zet met haar Vang-programma ook in op meer recycling 
van afval en minder verbranden.  
 
Naast het stimuleren van verbranding in plaats van recycling door aankoop van 
AVI-GVO’s is het onzeker of de aankoop van GvO’s zorgt voor meer duurzame 
energie. Een afvalverbrander kan de opbrengsten uit GvO’s: 
� uitkeren als winst aan aandeelhouders;  
� gebruiken om de poortprijs voor afvalverwerking te verlagen; 
� inzetten om meer energie uit afval te produceren, bijvoorbeeld door 

uitbreiding van een warmtenet.  
In de praktijk maken afvalverbranders geen koppeling tussen inkomsten uit 
GvO’s en investeringen in extra energieproductie. Deze laatste worden apart 
getoetst op rentabiliteit zonder inkomsten uit GvO’s mee te nemen. Voor de 
verkoop van GvO’s is dit immers ook geen voorwaarde. Wanneer de afval-
verbrander het verbranden van afval goedkoper maakt, zal de concurrentie-
positie van afvalrecyclers vermoedelijk verslechteren.  

Europese Commissie gaat systeem GvO’s veranderen 
De Nederlandse discussies over groene stroom zijn ook in Brussel opgemerkt. 
Op 30 november 2016 heeft de Europese Commissie een uitgebreid voorstel 
gedaan voor aanpassing van de groene stroom markt met specifiek aandacht 
voor de Nederlandse discussie, zie Box 2. 
  

Box 2 EC voorstel aanpassing GvO 

 
 

Dit is de tekst van de huidige EU-regeling, de doorgestreepte tekst wordt geschrapt en de 

grijze tekst tussen de pijlen zal toegevoegd worden na 2020. 

 
 
De EU2 wil vanaf 2020 instellen dat overheden GvO’s innemen bij subsidiering 
van duurzame energie. Dat is voor Nederland echt een beleidswijziging.  
De GvO’s kunnen nog wel via een veiling verkocht worden aan de hoogste 
bieder. Op deze manier gaat de prijs van GvO’s hopelijk stijgen en zal het 
GvO-systeem echt gaan bijdragen aan een toename van duurzame energie.  

                                                 
1
  Dit doet, bijvoorbeeld, het Friese afvalbedrijf Omrin. 

2
  Zie http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_1.pdf  

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_1.pdf
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Tot die tijd is het systeem nauwelijks bruikbaar om groene stroom claims te 
doen. Een claim van een bedrijf dat zij 100% draait op duurzame energie enkel 
door het aankopen van GvO’s is vrijwel niet hard te maken. 

Vergelijking met compenseren van CO2-uitstoot 
Soms wordt de aankoop van groene stroom vergeleken met het compenseren 
van CO2-uitstoot. Ook daarover is discussie. Voor CO2-compensatie is er 
echter een ‘Gold Standard’ ontwikkeld die behoorlijk goed garandeert dat 
investeringen in CO2-compensatieprojecten daadwerkelijk leiden tot extra 
(additionele) CO2-reductie. GVO’s voldoen niet aan die Gold Standard.  
CO2-compensatie is, ondanks haar tekortkomingen, dus effectiever qua 
milieueffect dan GvO’s aankopen.  

Allocatie van milieueffecten  
Binnen de milieuwetenschap (o.a. levenscyclusanalyse) is grote ervaring met 
het toerekenen van milieuvoordelen of -nadelen van aan bepaalde actoren of 
processen. Dit heet allocatie van milieueffecten. De principes daarvoor zijn 
door ISO en EU (ILCD en PEF) in oorsprong ontwikkeld voor fabrieken die 
meerdere producten maken. Daarbij worden de milieueffecten van die fabriek 
verdeeld over die producten volgens de volgende principes: 
� Causaliteit: wat veroorzaakt wat, hoe liggen de relaties? 
� Economisch allocatie: wat is wat waard, wie betaalt wat? 
� Milieuvoordeel in de keten wordt verdeeld over ketenpartijen of 100% aan 

één partij toegerekend. 
Het begrip causaliteit is te vertalen naar additionaliteit; leidt een keuze voor 
groene stroom in plaats van grijze stroom ook daadwerkelijk tot meer groene 
stroom. 
 
De groene stroom kwestie is met de begrippen causaliteit en additionaliteit 
goed aan te pakken. In het 100 ideeënboek 2015 van Waternet is op pagina 20 
het idee opgenomen “Inkoop betere groencertificaten voor elektriciteit en 
gas” dat “als criterium het begrip additionaliteit mee zou moeten worden 
genomen zodat extra windmolens en groengasinstallaties worden gebouwd.” 
Voor een goede groene stroom balans is het volgen van dit idee een goede 
eerste start.  
 
Het principe van economische allocatie kan daarbij ook zeer behulpzaam zijn. 
Het is immers nu zo dat in Nederland vooral kleinverbruikers betalen voor 
duurzame energie. Via de Opslag Duurzame Energie (ODE)-heffing moeten 
huishoudens ongeveer 2/3 van de SDE+-bijdragen betalen, waarmee de meeste 
meerkosten voor duurzame energie worden vergoed. Dat komt omdat 
overheidsheffingen op energieverbruik (energiebelasting en ODE) degressief 
van aard zijn ; hoe hoger het energieverbruik, hoe lager het tarief (eurocent 
per kWhe). Dit betekent dat huishoudens een hoger tarief betalen. Figuur 2 
laat zien dat heffingen gerelateerd aan elektriciteit en gas vooral door 
huishoudens gedragen worden.  
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Figuur 2 Financiering SDE+ met ODE-heffing en eerder belastingen 

 
 
 
Grootverbruikers, zoals waterschappen, betalen daarentegen per kWhe veel 
lagere SDE+-bijdragen en betalen met elkaar maar 1/3 van de SDE+-pot terwijl 
ze wel meer stroom gebruiken. Voor een grootverbruiker als het waterschap 
zou het daarom logisch kunnen zijn om, op basis van het principe “de vervuiler 
betaalt”, alleen duurzame energie naar zich toe te rekenen als ze daarvoor de 
meerkosten zelf betaalt en dus geen subsidie ontvangt. (Daarbij moet worden 
vermeld dat de biobrandstoffenverplichting geldt als een indirecte subsidie; de 
inzet van biogas voor transport dat meetelt voor de 
biobrandstoffenverplichting is via biotickets indirect ook gesubsidieerd). 

Interessante mogelijkheden duurzame energie uit water 
Om de Nederlandse energievoorziening duurzaam te maken, zijn alle vormen 
van duurzame energie nodig. Naast windenergie, zon-PV en aardwarmte, die 
nu steeds meer toegepast worden, is energieproductie met behulp van water 
(blue-energy en getijde-energie) ook welkom als aanvulling. Een waterschap 
zou met haar waterkennis bij kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van 
water gerelateerde duurzame energie in Nederland, bijvoorbeeld inzake het 
voorkomen van het dichtslibben van filters bij blue-energy.  

Conclusie 
Op basis van bovenstaande inzichten, formuleren wij het volgende advies voor 
AGV met betrekking tot GvO’s en groene energie: 
 

1. Koop op dit moment geen GvO’s op de markt om de inkoop van grijze stroom te 

vergroenen. In de huidige markt hebben GvO’s geen effect op het aanbod van groene 
stroom. 

2. De voor GvO’s gereserveerde bedragen in de begroting kunnen beter worden aangewend 
voor projecten die leiden tot daadwerkelijke additionele energiebesparing of duurzame 

energie. Dit zou kunnen in de richting van meer water gerelateerde duurzame energie 

waar ook ervaring en kennis van waterzuivering bij gebruikt kan worden. Als toch 

gezocht wordt naar uitgaven in de compensatie hoek dan is de aankoop van klimaat-

compensatie met green gold labels een alternatief waarmee wel aantoonbaar klimaat-

voordelen kunnen worden ingekocht.  

3. Introduceer een additionaliteitstoets voor de inkoop van duurzame energie die 

garandeert dat inspanningen van AGV op duurzame energiegebied echt het verschil 

maken. Extra groene energie kan gerealiseerd worden door zelf of met partners 

additionele groene energie te ontwikkelen. 
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3.2 Energiebalans van AGV 

Huidige energiebalans 
Als er in een energiebalans zowel warmte, elektriciteit en gas moeten worden 
opgeteld (of van elkaar afgetrokken) is het zaak warmte en elektriciteit terug 
rekenen naar energie die benodigd is om elektriciteit te maken (GJ primair). 
Voor 1 GJ elektriciteit wordt nu immers ongeveer 2,5 GJ gas gebruikt in 
Nederland. Elektriciteit is energetisch hoogwaardiger. Om dit verschil goed 
mee te nemen, heeft het waterschap in haar berekening terecht de energie-
balans terug gerekend naar GJ primair. 
 
In het ‘Programma voor onderzoek en projecten gericht op een energie-
neutrale bedrijfsvoering’3 van AGV wordt gepresenteerd dat er 530.000 
GJprimair energie wordt gebruikt door AGV en dat er 289.000 GJprimair 
energie wordt geproduceerd in de vorm van of biogas) Netto wordt zo 54% van 
de energievraag gedekt door eigen productie en 46% wordt netto ingekocht.  
 
Vergeleken met anderen waterschappen heeft AGV een goede energiebalans. 
Arcadis rapporteert in haar Klimaatmonitor Waterschappen 2016 (Arcadis, 
2016) dat een waterschap gemiddeld 29,7% van haar eigen energievraag zelf 
produceerde in 2015. Voor 2020 is de doelstelling 40%, zie Figuur 3.  
 

Figuur 3 Aandeel duurzame energie waterschappen Nederland gemiddeld 

 
Bron: (Arcadis, 2016). 

 
 
AGV zit ruim boven de doelstelling, met 54% eigen productie, en staat 
daarmee op nummer 2 van alle waterschappen. De nummer 1 (Vallei en 
Veluwe) scoort 71% en nummer 3 (Delfland) zit net iets lager, 52%. 
Andere waterschappen scoren tussen de 4 en 40%. 
 
Bepalend voor de duurzaamheid van de energiebalans is vooral de hoeveelheid 
zelf opgewekte energie minus de hoeveelheid energie die ingekocht moet 
worden, tenzij de ingekocht stroom echt duurzaam is. Daarbij dient 
elektriciteit, vanwege het omzettingsverlies uit fossiele bronnen, zwaarder 
mee te tellen dan gas en warmte. Aankoop van GvO’s van AEB leidt niet tot 
meer duurzame energie. Deze GvO’s kunnen op basis van de principes van 
additionaliteit en economische allocatie niet gebruikt worden om inkoop van 
energie groen te noemen. In de huidige markt leidt aankoop van GVO’s niet tot 
meer productie van duurzame energie. 

                                                 
3
  Februari 2016 - Programma voor onderzoek en projecten gericht op een energieneutrale 

bedrijfsvoering. 
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Conclusie 
Op basis van bovenstaande inzichten, formuleren wij het volgende advies voor 
AGV met betrekking tot de energiebalans en groene energie: 
 
 

4. Een claim van 100% duurzaam met 54% eigen duurzame energie en voor rest inkoop van 

GvO’s komt helaas er op neer dat AGV zich groener voordoet dan het werkelijk is. 

Een claim van 54% zelfvoorzienend zijn is wel reëel en ook al heel goed. AGV staat op 

nummer 2 van alle Nederlandse waterschappen. Nu al een 100% claim doen, maakt dat het 

streven naar energiebesparing en extra additionele duurzame productie niet meer wordt 

aangejaagd.  
 

Verbeteropties energiebalans 
In het AGV-programma voor energiebesparing en duurzame energie worden 
een aantal opties genoemd om de energiebalans te verbeteren. Deze opties, 
en een aantal varianten daarop, hebben we beoordeeld qua additionaliteit en 
economische allocatie. Tabel 1 toont de resultaten. 
 
Om een additioneel milieueffect te bereiken, is het noodzakelijk dat:  
� het waterschap de meerkosten voor duurzame energie betaalt; 
� of het waterschap productie op eigen terrein realiseert waardoor het 

aantal potentiele locaties voor opwekking van duurzame energie 
toeneemt;  

� en de duurzame energie niet naar een sector gaat die een vaste 
verplichting heeft. In plaats van een toename, leidt dit dan enkel tot een 
verschuiving in de inkopen van duurzame energie.  

 
Op dit moment is zowel schaarste aan locaties voor duurzame energie (wind en 
zon) als aan de financiering van de meerkosten ten opzichte van fossiele 
energie. Als AGV beide levert dan is de duurzame energie volledig additioneel 
en mag zij de credits daarvan volledig naar zich toerekenen. Als AGV alleen de 
locatie of alleen de meerkosten levert is de additionaliteit beperkter omdat de 
additionaliteit wordt bereikt in samenwerking met of de rijksoverheid (SDE+) 
of met een andere grondeigenaar. Dan is het netjes om over het toerekenen 
van de duurzaamheid afspraken met die partij te maken.  
 
Of het krijgen van SDE+ subsidie voor activiteiten op eigen terrein 
additionaliteit aantast is open voor discussie. Formeel is de lijn van de 
rijksoverheid om met de SDE+ bijdragen de meerkosten van DE te dragen 
zodanig dat in 2022 precies 14% duurzame energie wordt geproduceerd. In 
deze lijn leidt een extra project met SDE+ tot elders een project minder en is 
er dus geen additionaliteit. Op basis van rapporten van PBL en ECN kan echter 
geconcludeerd worden dat het zeer onzeker is of met de SDE+ regeling de 14% 
gehaald gaat worden. Waarschijnlijk wordt het doel niet gehaald. Op basis van 
deze inschatting is duurzame energie gerealiseerd met een SDE+ subsidie wel 
additioneel maar zou het wel netjes zijn om over de groene claim afspraken te 
maken met de subsidieverlener (de rijksoverheid).  
 
Het bieden van financiering aan duurzame energie, terwijl de SDE+-regeling de 
meerkosten ervan betaalt, is geen additionele bijdrage omdat leningen voor 
duurzame energie over het algemeen geen groot knelpunt zijn. Banken en 
investeringsfondsen willen graag hierin investeren. 
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Tabel 1 Voorgestelde opties voor energiebalans verbetering en beoordeling additionaliteit 

Voorgesteld opties Aanname Additioneel? 
Zonnepanelen op eigen 

terrein 

Geen subsidie Ja 

Zonnepanelen op eigen 

terrein 

SDE+-subsidie Ja, als uitgegaan wordt van niet halen 

DE doel 14%. Afspreken met 

rijksoverheid (subsidieverlener SDE+) 

hoe credits te verdelen. 

Zonnepanelen elders  Subsidie en andere 

initiatiefnemer 

Nee 

Drie windmolens in 

havengebied gefinancierd 

door waterschap 

SDE+-subsidie  Nee, omdat meerkosten duurzame 

energie gedragen worden door 

overheid en financiering van wind in 

Nederland ook door andere partijen 

kan worden verzorgd 

Extra biogasproductie Geen subsidie Ja,  

Extra biogasproductie SDE+-subsidie Ja, als uitgegaan wordt van niet halen 

DE doel 14%. Afspreken met 

rijksoverheid (subsidieverlener SDE+) 

hoe credits te verdelen. 

Andere opties    
Windmolen op eigen terrein SDE+-subsidie Ja, als uitgegaan wordt van niet halen 

DE doel 14%. Afspreken met 

rijksoverheid (subsidieverlener SDE+) 

hoe credits te verdelen. 

Extra groengas productie  Biotickets Nee. Alleen toerekenen naar 

waterschap als de bijbehorende 

biotickets niet verkocht worden. en 

als de kopende partij geen claims van 

duurzame energie doet. Zolang er nog 

dubbeltelling is, is er netto geen 

milieuvoordeel.  
 
 
Economische allocatie speelt met name een rol bij groen gas productie. 
Dubbele claims zouden zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Wanneer 
groen gas wordt ingezet in transport, komt ook de additionaliteitsvraag weer 
naar voren. In de volgende subparagraaf besteden wij aandacht aan de 
specifieke aspecten rondom de optie biogas/groen gas. 
 
Tot slot speelt er nog de vraag hoe er omgegaan moet worden met projecten 
in samenwerking. Vaak is het nu zo dat de samenwerkingspartners het 
milieuvoordeel van deze projecten allemaal helemaal claimen. De principes 
van additionaliteit en causaliteit vragen echter om een verdeelsleutel. 
Samenwerkingsprojecten horen daarom te worden voorzien van een clausule 
hoe de milieuvoordelen verdeeld worden. Dat kan natuurlijk heel goed naar 
financiële bijdrage. 

Energiebesparing 
Naast het produceren van energie uit slib of het plaatsen van windmolens of 
zonnepanelen is het ook mogelijk om minder energie te gebruiken. Veelal is 
dit maatschappelijk goedkoper dan duurzame energie omdat het of al 
economisch rendabel is of maar heel weinig extra kost. Energiebesparing leidt 
in de huidige energiemarkt in Nederland direct tot het minder gebruik van 
kolen en gas zonder lastige additionaliteitsdiscussie. Duurzame energie opties 
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als wind en zon zijn namelijk aanbod gestuurd en elke vermindering in de 
vraag wordt met fossiele centrales gecorrigeerd.  
Voor energiebesparing gelden is er geen systeem met een vaste doelstelling. 
Daardoor wordt een inspanning op de ene plek niet te niet gedaan met extra 
emissies elders.  
 
Ook als het waterschap in de toekomst helemaal zelfvoorzienend zou worden 
(nu 54%) dan is voor het voor heel Nederland nog zeker tot 2050 heel nuttig als 
AGV energie bespaart. AGV wordt dan een netto energieleverancier zoals 
bijvoorbeeld de vastafvalverwerkers (AVI’s) al jaren zijn en voorkomt dan 
elders in de economie het gebruik van fossiele energie. Nederland heeft als 
doel om in 2030 ongeveer 50% van haar energie duurzaam te produceren en in 
2050 100%. Minstens tot 2050 leidt energiebesparing bij AGV zeker tot een 
verduurzaming  zonder additionaliteitsdiscussie.  

Conclusie 
Op basis van bovenstaande inzichten, formuleren wij het volgende advies voor 
AGV met betrekking tot de opties om de energiebalans te verbeteren: 
 

5. Om de energiebalans te verbeteren, kan AGV wind- of zonne-energie produceren op eigen 

terrein of extra biogas/groen gas produceren. De andere voorgestelde opties voldoen niet 

aan de additionaliteit-eis. 

6. Vergeet energiebesparing niet. Energiebesparing is altijd additioneel en dus milieukundig 

buiten discussie en levert ook vaak op termijn geld op. 
 

Biogas of groen gas 

Keuze biogas of groen gas  
Soms speelt de vraag of biogas als biogas gebruikt of verkocht moet worden 
(zoals nu in de WKK bij AEB gebeurd) of dat deze opgewerkt moet worden tot 
groen gas. Biogas is gas dat direct uit een vergister komt. Het bestaat uit 
methaan (CH4), CO2 en andere gassen. Biogas kan direct gebruikt worden om 
warmte en of elektriciteit te maken. Biogas kan niet ingevoed worden in het 
gasnet. Het moet daarvoor bewerkt worden. Vooral de concentratie methaan 
wordt hoger gemaakt. Na deze stap heet biogas groen gas.  
 
Milieukundig zijn de verschillen van afzet van biogas of groen gas over het 
algemeen klein. Als biogas verkocht wordt aan een andere partij zal deze dit 
vaak opwerken tot groengas. Deze stap kost energie en de hoeveelheid is 
afhankelijk van de techniek en schaalgrootte waarmee dit gebeurt. Of je 
biogas als biogas of als groen gas verkoopt is vooral een commerciële keuze. 
Of je investeert in opwerking naar groen gas ook. 

Commerciële keuze inzet in warmtekrachtkoppeling of transportsector 
Wanneer groen gas wordt verkocht als biobrandstof voor transport kunnen ook 
de bijbehorende biotickets verkocht worden. Biotickets zijn certificaten die 
door de Nederlandse overheid en de EU worden uitgegeven en aangeven dat de 
hoeveheelheid biobrandstof meetelt voor de 7,75% biobrandstofverplichting in 
de transportsector. Wanneer groen gas wordt bijgemengd in het gasnet voor 
vervanging van aardgas, kan SDE+-subsidie verkregen worden.  
 
Wat betreft AVG kunnen we allereerst constateren dat het goed is dat een 
waterschap zoveel mogelijk biogas produceert in haar processen. Verder kan 
gas in het algemeen (dus ook biogas of groen gas) het best worden ingezet in 
een warmtekrachtinstallatie waar zowel warmte als elektriciteit geproduceerd 
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wordt. In het algemeen wordt de toepassing van WKK echter beperkt door de 
vraag naar warmte. Pas als aan de warmtevraag voldaan is, is het zaak zoveel 
mogelijk biogas of groen gas te verkopen aan andere vragers die hiermee 
aardgas, benzine of diesel vervangen.  
 
Zodra biogas of groen gas verkocht wordt aan een andere partij is het van 
belang goede afspraken met die andere partij te maken wie het groene aspect 
van het gas mag claimen in haar jaarverslag, energiebalans en klimaatbalans. 
Als bij de verkoop aan een andere partij ook een premium gevraagd wordt dan 
is het logisch dat de bijbehorende credits verschuiven naar de aankopende 
partij. Als zowel het waterschap als de koper bijdragen aan de realisatie van 
duurzame energie dan is het logisch om hiervoor een 50%/50%-verdeling te 
maken. Zonder afspraken en bij de verkoop van biotickets aan een andere 
partij is het logisch dat de claim van groen ook mee overgaat naar die andere 
partij.  

Dubbeltelling biotickets in transport  
Op dit moment (2017) is het nog zo geregeld dat biogas uit afval of rest-
stromen ingezet voor transportbrandstof dubbel tellen voor de duurzame 
energie doelstelling van de transportsector. Biotickets van groen gas uit RWZI 
slib zijn dan ook tweemaal zoveel waard als biotickets van bijvoorbeeld 
biodiesel uit koolzaad. Dit staat echter ter discussie en de verwachting is dat 
deze dubbeltelling ergens tussen 2018 en 2020 wordt afgeschaft in Nederland 
en andere Europese landen. De biotickets premium gaat dan substantieel in 
prijs dalen.  

Additionaliteit bij groen gas in de transportsector 
Een lastig aspect is nog de additionaliteit-discussie in transport. Als je groen 
gas inzet in de transportsector zorgt het overheidsbeleid ervoor dat er ergens 
anders minder biobrandstoffen worden gebruikt. Er geldt namelijk een vast 
aandeel verplichte biobrandstoffen voor oliemaatschappijen in Nederland 
(7,75% in 2017).Een extra hoeveelheid levering groen gas aan de transport-
sector is niet additioneel: Oliemaatschappijen zorgen dat ze precies die 7,75% 
halen want ze willen zo goedkoop mogelijk opereren en groen gas en 
biobrandstoffen zijn duurder dan fossiele brandstoffen.  
 
Dit effect wordt versterkt door de dubbeltelling van groengas als transport-
brandstof. 1 GJ groen gas in transport uit RWZI slib zorgt er daarmee voor dat 
er 2 GJ minder conventionele biobrandstoffen zullen worden ingezet. 
Extra groen gas in de transportsector zorgt dus netto door de dubbeltelling 
voor een afname van de totale hoeveelheid GJ hernieuwbare energie in 
transport. Groen gas inzet in transport verlaagt dus het aandeel duurzame 
energie in Nederland.  
 
Conventionele biobrandstoffen hebben een CO2-reductie die varieert tussen 
netto 0% (vooral biodiesel) en 80% en gemiddeld uitkomt op 40 à 50%. De CO2-
reductie van groengas uit RWZI slib is met ongeveer 90% veel hoger waardoor 
de dubbeltelling hier tegenover wegvalt. Netto is het dus zo dat bij verkoop 
van biotickets en de dubbeltelling van groengas het uit de markt drukken van 
andere biobrandstoffen vrijwel geen milieuvoordeel oplevert.  
 
Zodra de dubbeltelling in de komende jaren wordt afgeschaft vervangt 1 GJ 
groengas 1 GJ conventionele biobrandstof en zal er wel een milieuvoordeel 
zijn omdat groengas milieukundig beter scoort dan veel andere biobrand-
stoffen. Tegelijkertijd zal dan echter de financiële premium veel lager zijn.  
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Tabel 2 Voorgesteld opties voor biogas groen gas en beoordeling additionaliteit 

Voorgestelde opties Aanname Additioneel? 
Groengas productie (in plaats 

van huidige biogasproductie) 

Biotickets Nee, omdat de milieuwinst wegvalt 

tegen het milieuverlies van de WKK. 

Nee. Alleen toerekenen naar water-

schap als de bijbehorende biotickets 

niet verkocht worden en als kopende 

partij geen claims van duurzame 

energie doet.  

Zolang er dubbeltelling is, is er netto 

geen milieuvoordeel 

Groengasproductie (in plaats 

van huidige biogasproductie) 

SDE+-subsidie Nee, omdat milieuwinst wegvalt 

tegen het milieuverlies van de WKK. 

 

Conclusie 
Op basis van bovenstaande inzichten, formuleren wij het volgende advies voor 
AGV met betrekking tot biogas/groen gas: 
 

7. Inzet van biogas of groen gas in een WKK is milieukundig de meest efficiënte route 

omdat dan een hoogwaardige energievorm wordt gemaakt (elektriciteit) en de 

restwarmte ook gebruikt wordt  
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Bijlage Afkortingen en begrippenlijst 

AEB: Amsterdam Afval en Energiebedrijf, beheerder 
afvalverbrandingsinstallatie 
 
AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek 
 
Bioticket: Certificaat dat aangeeft dat een hoeveelheid brandstof door de 
Nederlandse overheid en de EU gezien wordt als biobrandstof dat meetelt voor 
de 7,75% biobrandstofverplichting in transportbrandstof 
 
Biogas: Brandbaar gas gemaakt uit vergisting van biologisch materiaal als slib 
of GFT (bevat methaan maar ook CO2 en andere gassen) 
Blue-energy: het winnen van energie uit het verschil in zoutconcentratie van 
zout en zoet water 
 
Duurzame energie: Energie (elektriciteit, warmte, transportbrandstof) 
geproduceerd zonder noemenswaardige milieueffecten 
 
ECN: Energieonderzoek Centrum Nederland 
 
Getijde-energie: energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het 
verschil in waterhoogte tussen eb en vloed 
 
GJ: GigaJoule, maat voor energie, 109 Joule 
 
Green gold label: Certificeringsysteem voor CO2-compensatie met regels voor 
duurzaamheid en additionaliteit van CO2-compensatie 
 
Groen gas: Opgewerkt biogas met hogere concentratie methaan vergelijkbaar 
met aardgas 
 
Groene stroom: Elektriciteit geproduceerd zonder noemenswaardige 
milieueffecten (meestal met een windmolen, zonnepanelen of uit een bio-
energiecentrale) 
 
GvO: Garantie van Oorsprong van duurzame energie 
 
ILCD: Europees Handboek over levenscyclusanalysemethodiek 
 
ISO: Internationale standaarden systeem 
 
kWhe: maat voor elektrische energie (=3,6 MJ) 
 
ONF: Organisch natte fractie (deel van het huisvuil dat vergist kan worden) 
 
ORT: Onrendabele top (Bedrag benodigd aan subsidie om project economisch 
rendabel te maken.  
 
PBL: Planbureau voor de Leefomgeving 
 
PEF: Product Environmental Footprint, Europees programma om te komen tot 
geharmoniseerde beschouwing van groenere producten 
 
RED: Renewable Energy Directive, Europese richtlijn die gaat over duurzame 
energie 
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RWZI: Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
 
SDE+ en eerder SDE: Subsidieregeling Duurzame Energie (Regeling die 
bijvoorbeeld windmolens 10 jaar subsidie toekent om de meerprijs ten 
opzichte van fossiele energie te dekken. Het geld voor deze regeling wordt in 
rekening gebracht bij energiegebruikers (vooral bij kleinverbruikers). 
 
Sjoemelstroom: door milieu organisaties gebruikte term voor bepaalde typen 
groene stroom die eigenlijk niet bijdraagt aan meer duurzame energie.  
 
VANG-programma: Van Afval naar Grondstof, Programma van het ministerie 
van I&M en gemeenten dat de hoeveelheid restafval wil halveren in 10 jaar 
tijd en streeft naar meer recycling van afval.  
 
WKK: Warmte Kracht Koppeling, gelijktijdig produceren van warmte en 
elektriciteit uit een brandstof. Dit is efficiënter dan het apart produceren 
omdat bij apart produceren er bij elektriciteitsproductie warmte verloren 
gaat.  


