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Groen Gas Nederland?

Stichting Groen Gas Nederland is een tijdelijke publiek/privateStichting Groen Gas Nederland is een tijdelijke publiek/private
samenwerking opgericht binnen de Green Deal om de markt voor groen

gas te versnellen en aan te jagen.
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Werkwijze - objectieve kennis beschikbaar stellen



Doel

De ontwikkeling van een sjabloon voor de realisatie van Groen
Gas Hubs

Het sjabloon is een handleiding die geïnteresseerden stap voor stap door
het proces leidt dat uiteindelijk resulteert in de realisatie van een Groenhet proces leidt dat uiteindelijk resulteert in de realisatie van een Groen
Gas Hub.

De ervaringen van Groen Gas Hubs die al bezig zijn met realisatie worden
hierin opgenomen.

Dubbelwerk kan hiermee voorkomen worden.



Groen gas waardeketen

Afbakening



Het sjabloon dat we ontwikkelen beschouwt de feitelijke productie
van het biogas als een gegeven. Hiervoor worden andere
stappenplannen / sjablonen ontwikkeld.

De systeemgrens van dit sjabloon begint bij de flens op de vergister

Afbakening

De systeemgrens van dit sjabloon begint bij de flens op de vergister
en eindigt op het moment dat het gas is omgezet in een eindproduct.
(biogas, stroom, warmte, groen gas, CBM of LBM)

De stappen die voor of na de systeemgrens plaatsvinden worden
daarom slechts summier besproken.



1. Biogasproductie

2. Biogasinfrastructuur

3. Verstroming en warmtelevering

5 werkpakketten

4. Opwaarderen en invoeden

5. CBM & LBM



Biogasinfrastructuur – meetkosten (CAPEX)
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Andere afnemers – duurzame warmte

In sommige gevallen kan het energetisch & financieel interessanter
zijn om het biogas rechtstreeks te leveren aan een stookketel of via
een WKK om te zetten in warmte en stroom.

In situaties waarbij de warmte nuttig kan
worden gebruikt (en iets oplevert) dient dezeworden gebruikt (en iets oplevert) dient deze
optie altijd overwogen te worden.

De warmteatlas van Agentschap NL is een
waardevol hulpmiddel om snel inzage te
krijgen in de warmtevraag in een regio.

http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/warmteatlas-nederland



Technologie - de stookketel

Het verbranden van biogas in stookketelsystemen is verreweg de
eenvoudigste toepassing. In vergelijking met gebruik in WKK en
turbine worden lagere eisen gesteld aan de kwaliteit van het gas.

Onderscheid kan gemaakt worden in:

• Vlampijpketels, geschikt voor processtoom tot 20 bar• Vlampijpketels, geschikt voor processtoom tot 20 bar

• Waterpijpketels, geschikt voor hogedruksstoom tot 300 bar

• Thermische olieketels, geschikt voor warmteoverdracht.

Voor een installatie van 3 MWth bedragen de investeringskosten
€ 810/kWth, de operationele kosten bedragen zo’n € 45 / kWth.



Biotickets - waardeontwikkeling
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Status



Vragen?



Ruud Paap
E: ruud.paap@groengas.nl

M: 06 – 10 57 99 84

www.groengas.nl

Voor team en functies:
http://groengas.nl/ggnl/team-ggnl-2/


