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voor elektriciteit en warmte productie op emissies naar lucht”.  
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Het rapport “Gevolgen van de inzet van biomassa voor elektriciteit en warmte productie op emissies 
naar lucht” d.d. 16 september 2019 (DNV GL 2019)1 beoogt duidelijkheid te verschaffen over de 
gevolgen voor de luchtkwaliteit als wordt overgegaan van kolenstook naar het stoken van biomassa. 
Ondanks dat het rapport geen technische of rekenkundige onjuistheden bevat, roept het rapport ten 
onterechte een negatief beeld van de bioenergie opties op. We willen graag ingaan op drie punten:  

1. CO2: schoorsteenemissies versus levenscyclus emissies; 
2. SOx emissies biomassa tabel 5-1 en figuur 5-1 veel hoger dan theoretisch maximale uitstoot;  
3. NOx, stof en SOx: emissie case 4 juist lager bij de zeer gebruikelijke WKK-toepassing.  

 
1. CO2: Schoorsteenemissies versus levenscyclus emissies 
Het rapport richt zich uitsluitend op de schoorsteenemissies. Dit is geen probleem voor NOx, SOx en 
stofemissies, maar geeft in het geval van CO2 een verkeerd beeld omdat CO2 uit biomassa uit de kort-
cyclische kringloop komt. Het DNV GL rapport vermeldt “(…) dat de CO2 afkomstig van de inzet van 
biomassa in cases 2, 3, 4, en 5 wordt aangemerkt als kort-cyclisch CO2. In dit rapport wordt voor deze 
cases steeds de actuele emissie van CO2 berekend en vermeld”. Deze formulering is weliswaar feitelijk 
juist, maar er wordt geen inzicht gegeven in de gevolgen van het kort-cyclische karakter van biomassa. 
Namelijk: de biomassaketel stoot bij de verbranding CO2 uit, maar die wordt weer opgevangen door 
bomen (of andere planten). Het beeld van de fontein in de vijver helpt soms bij het begrip van deze 
korte CO2-cyclus: er komt wel water omhoog, maar de vijver blijft even vol. Er wordt met 
biomassastook netto geen CO2 toegevoegd aan de atmosfeer, zoals met het gebruik van olie, gas of 
kolen. Met behulp van de National Inventory Reports van IPCC kan worden nagegaan dat de opslag 
van CO2 in bossen in Europa inderdaad niet afneemt, maar zelfs toeneemt. 
 
Een ander effect dat niet is meegenomen is de CO2-emissie bij de productie van de brandstoffen. In 
het geval van biomassa bij- en meestook en biomassa installaties met een input van meer dan 20 
MWth eist de Europese Renewable Energy Directive (RED II) een netto CO2-emissiereductie van 
minstens 70% t.o.v. een vastgestelde fossiele referentie. In het geval van bio-elektriciteit wordt 
gewerkt met een fossiele referentie van 183 gCO2/MJ elektriciteit, ofwel 658,8 kgCO2/MWh 
elektriciteit (RED II, Annex V, part C, point 19). 70% emissiereductie betekent maximaal 30% emissies, 
dus een uitstoot van 30% van 658,8 kg CO2/MWh, ofwel een netto uitstoot over de gehele levenscyclus 
van maximaal 197,64 kg CO2/MWh. Voor warmte gebruikt de RED II een fossiele referentie van 80 
gCO2/MJ (ofwel 288 kgCO2/MWh); in dat geval resulteert 70% emissiereductie in een maximale 
emissie voor de productie en transport van de biomassa van 86,4 kg CO2/MWhth. De CO2-emissies van 
de productie van kolen en gas zoals toegepast voor energieopwekking in Nederland zijn te vinden in 
de Ecoinvent database versie 3.5 (nov 2018)2 en bedragen respectievelijk 133 kg CO2/MWhe en 24 kg 
CO2/MWhth. 
  

 
1 https://www.infomil.nl/publish/pages/126414/19-1033_dnv_gl_rapport_miw_-
_emissies_bij_inzet_van_biomassa_eindrapport.pdf 
2 https://www.ecoinvent.org/database/older-versions/ecoinvent-35/ecoinvent-35.html. Toegang verkregen 
tot de database via SimaPro.  

https://www.infomil.nl/publish/pages/126414/19-1033_dnv_gl_rapport_miw_-_emissies_bij_inzet_van_biomassa_eindrapport.pdf
https://www.infomil.nl/publish/pages/126414/19-1033_dnv_gl_rapport_miw_-_emissies_bij_inzet_van_biomassa_eindrapport.pdf
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Tabel 1: CO2 schoorsteenemissies zoals berekend door DNV versus CO2 levenscyclus emissies berekend met data uit 
Ecoinvent data en maximale emissies biomassaproductie volgens de Renewable energy Directive II. (in kg CO2/MWhe (case 
1-4) of kg CO2/MWth (case 5-6) 

Case 1  
100% 
kolen 

2  
30% 
meestook 
biomassa 

3  
100% 
conversie 
biomassa 

4  
biomassa 
centrale 

5 
biomassa 
warmte 

6  
aardgas 
warmte 

Schoorsteenemissies CO2 volgens DNV GL 
(2019) 

726 732 749 867 305 189 

+ Emissie brandstofproductie en transport 133a) 152b) 198c) 198c) 86c) 24d) 

+ Opname kort-cyclische CO2 (alleen 
biomassa) 

0 -219 -749 -867 -305 0 

= CO2 emissies volledige levenscyclus 859 664 198 198 86 212 
a) Bron: berekening BTG op basis van Ecoinvent versie 3.5, nov 2018 "Electricity production NL, hardcoal" 
b) Bron: berekend op basis van emissie brandstofproductie en transport case 1 en 3.  
c) Bron: berekening maximale CO2 emissies biomassa volgens Renewable Energy Directive II. Zie hoofdtekst.  
d) Bron: berekening BTG op basis van Ecoinvent versie 3.5, 20 nov 2018, "Market for natural gas, high pressure, NL" 

 
 

 
Figuur 1: CO2 schoorsteenemissies zoals berekend door DNV versus CO2 levenscyclus emissies berekend met data uit Ecoinvent 
data en maximale emissies biomassaproductie volgens de Renewable energy Directive II. 

De resultaten zijn samengevat in Tabel 1 en Figuur 1. Over de gehele levenscyclus gerekend vallen de 
emissies van energieopwekking met kolen en gas hoger uit dan de schoorsteenemissies, terwijl 
bioenergie over de gehele levenscyclus een substantiële emissiereductie t.o.v. kolen en gas 
realiseert. 
 
  



2. SOx emissies biomassa 
Het DNV GL rapport geeft in een tabel 5-1 en figuur 5-2 aan wat de maximale uitstoot van SO2 zou zijn 
waarbij men nog binnen de emissiegrenswaarden (EWG) van het Activiteitenbesluit blijft. In de tekst 
wordt vervolgens aangegeven dat het theoretisch maximale SOx emissies van bioenergie zo’n 70-75% 
lager liggen, en dus niet hoger kunnen zijn! Het had de opsteller van het rapport gesierd om deze juiste 
informatie direct op te nemen in de prominent weergegeven Tabel 5-1 en Figuur 5-2 van het DNV GL 
rapport. De correcte getallen staan nu in Tabel 2 en Figuur 2.  
 
3. Biomassa WKK-installaties  
In DNV GL (2019) zijn een zestal cases opgenomen, waaronder een 40 MWe biomassacentrale (case 
4) welke qua emissies slechter scoort dan alle andere cases. 
 
Het rapport stelt in paragraaf 2.1 dat er vanzelfsprekend er vele andere denkbare cases mogelijk zijn, 
maar dat alleen cases met ofwel elektriciteit ofwel warmteproductie zijn opgenomen om een zo zuiver 
mogelijk beeld te schetsen van de invloed van de inzet van biomassa in vergelijking tot de inzet van 
kolen en aardgas. Naar mening van BEON resulteert dit in het geval van case 4 niet bepaald een zuiver 
beeld op. Kleinere (niet bij- en meestook) biomassa installaties wekken in de meeste gevallen niet 
alleen elektriciteit op maar ook warmte, waardoor het totale rendement niet 38% is maar 90%. Met 
dezelfde hoeveelheid biomassa kan dus veel meer energie worden opgewekt! De Renewable Energy 
Directive eist dat bio-elektriciteitscentrales ook warmte opwekken. Daarmee is case 4 niet realistisch, 
en hebben we hier een bio-WKK installatie met dezelfde biomassa input naast gezet (case 4a).  
Op exergie basis, waarbij rekening wordt gehouden met de hoogwaardigheid van de warmte (hoe 
hoger de temperatuur hoe hoogwaardiger de warmte) wordt een rendement van 48% bereikt 
(conservatief uitgaande van een elektrisch rendement van 30% en een thermisch rendement van 50% 
bij een temperatuur van 150 °C). Dit betekent dat de emissies per MWh elektriciteit in case 4a met 
20% dalen t.o.v. case 43. Tabel 1 en Figuur 2-4 laten zien wat die betekent voor de specifieke NOx, SOx 
en stof emissies per MWh. 
 
Tabel 2: Specifieke emissies op basis van output in kg/MWh elektriciteit of warmteproductie, waarbij in tegenstelling tot 
Tabel 5-1 van het DNV-GL (2019) wel rekening is gehouden met de maximale uitstoot van SOx op basis van het 
zwavelgehalte van de biomassa. BTG heeft case 4a toegevoegd. 

Case 1  
100% kolen 

2  
30% 

meestook 
biomassa 

3  
100% 

conversie 
biomassa 

4  
biomassa 

centrale 
(alleen 

elektriciteit) 

4a 
biomassa 

centrale 
WKK 

5 
biomassa 

warmte 

6  
aardgas 
warmte 

SO2 0,423 0,324 0,09306 0,1269 0,101 0,080 - 

NOx 0,282 0,285 0,295 0,341 0,272 0,120 0,063 

Stof 0,014 0,014 0,015 0,017 0,014 0,006 - 

 

 
3 Het overall rendement op exergie basis is immers 48%, i.p.v 38%. Dezelfde emissies kunnen worden verdeeld 
over een grotere hoeveelheid geproduceerde energie.   



 
Figuur 2: Specifieke SO2 emissies op basis van output (kg SO2/MWh). BTG heeft case 4a toegevoegd. 

 

 
Figuur 3: Specifieke NOx emissies op basis van output (kg NOx/MWh). BTG heeft case 4a toegevoegd 

 
Figuur 4: Specifieke stofemissies op basis van output (kg stof/MWh). BTG heeft case 4a toegevoegd.  



 
Uit Figuur 2 concluderen we dat alle biomassa opties een substantieel lagere SO2 emissie hebben dan 
de opties met kolen. Uit Figuur 3 en 4 blijkt dat ook de specifieke NOx en stof emissies van een 
biomassa WKK (case 4a) lager zijn dan die van elektriciteitscentrales (1-3). Het DNV GL rapport schetst 
ten onterechte het beeld dat bio-energiecentrales die kleiner zijn dan kolencentrales een hogere 
uitstoot van NOx en stof hebben. 
 
Conclusie  
Wij concluderen dat - over de gehele levenscyclus gerekend - met bio-energie een grote CO2-
emissierductie van minstens 70% ten opzichte van kolenstook en aardgas wordt bereikt, en dat de 
SO2-emissies van biomassa 70-75% lager liggen dan kolenstook. Tevens concluderen we dat de 
specifieke emissies van NOx en stof lager dan zijn dan die van kolenstook, mits gecombineerde opwek 
van warmte en elektriciteit (WKK) wordt toegepast, zoals feitelijk verplicht wordt vanuit Europese 
regelgeving. 
 


