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Essent en Groen Gas: een goede match!
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> Historie in Groen Gas binnen RWE/Essent

> Hoeveelheid Groen Gas per jaar in NL is ongeveer 100 mcm. Jaarlijks gasgebruik 

in NL is jaarlijks ongeveer 40 bcm. De gasvraag wordt Groen ingevuld voor 0,25%

> Essent is ook groot voorstander mono-mest vergisting (op boerderijschaal)! (Ook 

Essent was erg blij met de media aandacht voor de HoSt Microferm in Den 

Bommel.)

> Essent is het enige energiebedrijf dat NTA8080 gecertificeerd is als handelaar. 

Duurzaamheid hoort geen moeilijke discussies te hebben en de klant is voor 

Essent leidend: ‘u vraagt, wij draaien’.



Op naar de 1 miljard m3 Groen Gas!
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> Essent schaart zich graag achter de visie van Groen Gas Nederland. 

> Huishoudelijk gasgebruik (van 40 bcm dus) is ongeveer 320 PJ (9 bcm).

> 10% van huishoudelijk gasgebruik zou ingevuld moeten worden door mestvergisting.

> Enorm lange weg tot 2030, maar de potentie is er!



Inkoop van Groen Gas – wat komt er bij kijken?
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> SDE+ is veelal leidend voor Groen Gas projecten, echter voor RWZI’s is deze laag.

> Opbrengsten Groen Gas projecten: SDE+ subsidie, geproduceerd gas (maar die 

wordt gecorrigeerd door het correctiebedrag), Groen Gas certificaten, digestaat

en andere residuen indien die nog te vermarkten/gebruiken zijn.

> Essent sluit graag langjarige overeenkomsten met Groen Gas producenten.

> Basisenergieprijs is 

2/3e lange termijn 

energieprijs

> Correctiebedrag is 

gelijk aan TTF Year

Ahead Index



De (Groen) Gasmarkt is op dit moment één grote slijtageslag

…maar niemand heeft iets aan korte termijn visie...
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> Niemand voorziet daling tot ~13 

EUR/MWh in de wintermaanden.

> Zachte winters in combinatie met 

energiebesparing drukken gasprijzen. 

> SDE+ zorgt voor een verminderd risico.



Year Ahead versus Day Ahead, wat zijn de verschillen?
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> SDE+: De SDE+ regeling gaat ervanuit dat ondernemers in hun leveringscontract de 

ICE/ENDEX TTF Year Ahead-index als basis kiezen. Binnen de Year Ahead-index 

wordt gas verhandeld dat een jaar later geleverd wordt.

> Year Ahead: De groene kolommen geven de hoogte van het definitieve 

correctiebedrag weer. Bij Year Ahead weerspiegelt het correctiebedrag de 

gemiddelde waarde over het voorafgaande jaar.



Risico’s bij gas-shippers, zoals Essent
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> Een voorbeeld waarom risicoafslagen bij Year Ahead hoger zijn dan bij Day Ahead

> Een producent wil op 1 april 2016 een Year Ahead-index voor een levering in 

kalenderjaar 2017 vastzetten. De opbrengsten hiervoor zijn minder hoog dan 

wanneer hij dit op 1 januari 2016 had gedaan. Op de groothandelsmarkt zullen 

namelijk de prijsverschillen in de periode tussen de start van het kalenderjaar 1 

januari 2016 en 1 april 2016 voor de Year Ahead-index 2017 ingelopen moeten 

worden. De perfecte Year Ahead-index 2017 kan niet meer gemaakt worden, de 

afslag wordt daarom hoger. De factoren die de afslag bepalen lopende de periode 

minder dan twaalf maanden voorafgaand aan de levering zijn onder andere 

periode, gasprijs op het moment van sluiting en risico per installatie. 

> Risico’s bij shippers zijn dan nog: 1) wat als er minder geproduceerd wordt dan 

beloofd? 2) wat als de producent buiten de bandbreedte gaat (winst / verlies) en 3) 

hoe eenvoudig kan het geproduceerde gas verkocht worden als fossiel gas?



Verkoop van Groen Gas – wat komt er bij kijken?
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> Kwaliteit van Groen Gas bepaalt voor Essent 

de prijs van het Groen Gas certificaat

> Vertogas systeem(informatie) altijd leidend

> NTA8080/ISCC/REDCert etc. marktwaarde

> ‘Food vs. Fuel’ discussies (maïs, mest)

> Trias Energetica: lange termijn verkoop is 

aantrekkelijker door meer gedekte zekerheid

> Essent houdt niet van spot markt fluctuaties: 

risico voor de markt op de lange termijn

> Klanten die alles of niets willen wordt 

afgeraden: er is gewoon te weinig Groen Gas



That’s it!
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> Neem gerust contact met me op bij meer vragen over Groen Gas…of voor concrete 

prijsvoorstellen betreffende de invoeding van Groen Gas in het (regionale) gasnet en 

de mogelijkheden die Essent biedt m.b.t. Groen Gas certificaten .

> Binnenkort via groengas.nl meer

informatie over SDE+ en de

financiële aspecten

Roland Kok

Developing Markets Manager – afdeling Retail Energy Management

T: 06 11 91 71 95 

E: roland.kok@essent.nl 

I: www.essent.nl/groen



Back up slides
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Groen Gas Routekaart volgens Groen Gas Nederland
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Veelgestelde vragen over Groen Gas met de antwoorden van 

Essent
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> Dubbelklik op de document hieronder


