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Ruw biogasleidingen van diverse invoeders 
naar één centrale opwerkingslocatie

• Producenten: 30 geïnteresseerden waarvan 15 intentieverklaring 

getekend, 10 realisatie intentieverklaring getekend

• Leiding: 35 km hoofdleiding, 37 km aansluitleiding

• Stiens: centrale opwerkinstallatie (COI) en invoeding Groen Gas

• Volume scenario’s:
1. 3450 m3/u, 27.6 miljoen m3/j

2. 6400 m3/u, 51 miljoen m3/j

3. 10.000 m3/u, 80 miljoen m3/j



Visuele weergave



Ruw biogasleidingen van diverse invoeders 
naar één centrale opwerkingslocatie

• Deel 1: Lokale opwerkinstallatie (LOI); drogen, comptabele 

meetinstallatie, compressie op aansluitleidingen

• Deel 2: Aansluitleiding en hoofdleiding

• Deel 3: Centrale opwerkinstallatie (COI), aansluiting op GTS net, 

comptabele meting
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Meten bij de producent 

• Flow en energiewaarde (CH4)
– voor afrekening Essent aan producenten

– Gecorrigeerd naar druk en temperatuur

• Gaskwaliteit voor invoedingseis biogasnet
– Zuurstof

– Zwavelwaterstof

– Dauwpunt  

– Methaan 

– (Ammoniak)

• Inzichtelijk voor producent



Eisen biogas van de producent

Bij ingang LPI (lokale behandel unit)

Water Condens vrij

Zwavelwaterstof 230 mg/Nm3 (160 ppm)

Zuurstof nihil (<2 %)

Ammoniak 15 mg/Nm3 

Hogere koolwaterstoffen 325 mg/Nm3

Minimale inlaatdruk 20 mbar

Bij ingang biogas leiding

Methaan Min 40%

Dauwpunt -3oC

Gas temperatuur Max 40oC



Onderbouwing keuze van meting

• H2S meting
– Aanslag in reactie met zuurstof
– Zwavelzuur in reactie met water
– Dodelijk bij hoge concentraties

• O2 meting
– Voldoen aan specs GTS
– Kostbaar centraal te reinigen

• Dauwpunt
– Verkleinen van de kans op water in de leiding (ruw biogas is verzadigd)

• CH4 om energiewaarde te bepalen. 
– Energiewaarde goed te bepalen ahv methaanmeting
– Goedkoper in aanschaf dan calorische meter*
– Nauwkeurigheid nvt plaatsen van gelijke meter



Voorstel meetinrichting BioNOF
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F = flow meting

Q = kwaliteitsmeting



Communicatiesysteem BIONOF

Essent

Enexis/Stedin

Producent biogas

Communicatie server

Verbinding

Uitlezing meters/bewaking



Rolverdeling

• Project partijen: 
– Essent B2B, projecteigenaar 

– E kwadraat advies, smeerolie en vertegenwoordiger producenten

– Gasunie en provincie Friesland, potentiële mede-investeerder

– Overige projectleden: gemeente Leeuwarden, producenten

• Scope Enexis/Stedin
– In opdracht van Essent…

– …Ontzorgen in voorbewerking, infrastructuur en eindopwerking

– Geen eigenaar van het gas
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Marktprijs – afslag

Transporttarief biogas

Uitleg
Marktprijs: vergoeding in Euro per kuub biogas 
in a.e.

Afslag: risicopremie per kuub a.e.

Transporttarief biogas: vergoeding voor gebruik 
biogasleiding in Euro per kuub biogas

Capaciteitstarief biogas: vergoeding voor 
beschikbaarheid biogasnetwerk in Euro/jr per 
maximale transportcapaciteit

SDE+ correctiebedrag: aanvulling in Euro per  
ingevoede kuub groen gas in a.e.

Kwaliteit afspraken

Geld- en productstromen



Tijdsbalk

April 2011
SDE+ tarieven en eisen bekend

September 2011
SDE+ aanvraag indienen

December 2011
SDE+ toegekend

Maart 2012
Start aanleg

Q2 2013
Start invoeding

September 2011
Biogascontracten tussen 
Essent en producenten

Mei 2011
netwerktarief 
biogas +/- 20%

Najaar 2008
Idee BioNoF, start 
haalbaarheidsstudies 
3 fases

Najaar 2009
8 biogasproducenten toegezegd 
Eerste kostenraming Enexis

Januari 2011
Essent LOI’s door  
producenten getekend; 
exclusiviteit biogas

Februari 2010
LOI getekend met 
projectpartners

Januari 2011
Fiscaal voordeel Groen Gas 
Hub €3 Mlj (investering)

December 2010
Waddenfonds subsidies: €5 Mlj
(investering),  KoersNrd €100 k 
(ontwikkeling)

December 2011
Investeringsbeslissing RNB’s

November 2011  
Netwerkcontracten tussen 
RNB’s en producenten

Apr - dec 2010
Conceptontwerp BioNoF, 
netwerktarief biogas +/- 30%

Juli 2011                   
Start risico sessies 
Essent

Najaar 2009
Stedin betrokken, ondertekening 
samenwerkingsoverenkomst
Enexis en Stedin

Oktober 2011
Final risicoverdeling 
Essent en RNB’s

Juli 2010
MoU getekend met 
projectpartners

Najaar 2009
Laatste fase 
haalbaarheidsonderzoek gereed

Augustus 2011
netwerktarief 
biogas +/- 10%

Januari 2012
Aanbesteding detail 
engineering

vertrouwelijk



Successen

• Enthousiasme en inzet deelnemende partijen (personen)

• Bindende partij richting producenten 

• Motivatie en geduld van de producenten

• Rolverdeling sluit aan op kernactiviteiten partijen



Leermomenten

• Onbekende activiteit
– Vergunningen

– Techniek

– Financiën

• Veel volume nodig bij start, 

volume = + BC

• SDE+ hubs sluit niet aan bij praktijk



2012 het jaar van BioNOF ? !

• Korte termijn:
– Lobby digistaat handel

– Gezamenlijke inkoop biomassa

– Garantiedepot voor tekort business case producenten?

– Gefaseerde uitrol?

• Lange termijn
– Regulering biogas (controleren / reguleren / socialiseren)

– SDE+ wijziging

– …


