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Welke inzet van biogas geeft meeste 

CO2-reductie tegen laagste kosten? 
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Beleid en acties 



CO2-uitstoot wegverkeer (Energieagenda ‘16) 

SER-akkoord  2050: -60% CO2  

  2025: <25 Mton CO2  
  2035: alle nieuwverkoop ZEV  
 

SER 

Huidig pad 

- 60% 
 

- 95% 
 



Welke inzet van biogas geeft meeste 

CO2-reductie tegen laagste kosten? 

  WKK biogas – versus: 

elektriciteit uit net + warmte uit aardgas 

Ketel biogas – versus: 

 aardgas 

 Bio-CNG personenauto – versus: 

 diesel personenauto 

Bio-LNG truck – versus: 

 diesel truck 



Uitgangspunten voor vergelijking 

 

– Recente, gezaghebbende bronnen (CONCAWE, SDE+) 

– GFT-vergisting 

– Gehele keten (well-to-wheel) 

 





Vergisting 1 

GJ biogas 

0.42 GJ 

warmte 

WKK op biogas - versus: 

elektriciteit uit net + warmte uit aardgas 

Fossiel: 

96 kg 

Bio: 

12 kg 

Bio: €15 

Fossiel: 

€5 

Extra kosten = €10 CO2 reductie = 84 kg 

Verbranding 

in een WKK 

103 kWh 

elektricteit 



Vergisting 1 

GJ biogas 

Biogas in ketel – versus: aardgas 

Fossiel: 

61 kg 

Bio: 

12 kg 

Bio: €15 

Fossiel: 

€4 

Extra kosten = €11 CO2 reductie = 49 kg 

Verbranding 

in een WKK 

0.85 GJ 

warmte 



Vergisting 1 

GJ biogas 

Upgrade 

netkwaliteit 
afstand 

Bio-CNG personenauto - versus: diesel 

Fossiel: 

73 kg 

Bio: 

15 kg 

Fossiel: €13 

Transport in 

gasleiding 

Compressie 

en vulpunt 

Extra kosten toz. van fossiel = €16 Emissiebesparing toz. van fossiel = 58 kg CO2e 

Verbranding 

auto motor 

Bio:€29 
Obv. 

huidige 

pompprijs 



Vergisting 1 

GJ biogas 
Liquefactie afstand 

Bio-LNG truck - versus: diesel 

Fossiel: 

77-87 kg 

Bio: 

24 kg 

Fossiel:   

€13-15 

Transport in 

trucks 
Vulpunt 

Extra kosten toz. van fossiel = €13-€16 Emissiebesparing toz. van fossiel = 53-63 kg CO2e 

Verbranding 

truck motor 

Klein-

schalige 

liquefactie: 

€29-31 



300 

Vergelijking: 4 opties inzet biogas 

Kosten emissiereductie (€/ton CO2e) 

WKK= 

€123/ton 

Ketel= 

€208/ton 

Bio-CNG 

obv. huidige 

pompprijs  

= €272/ton 

200 

100 

  0 

Bio-LNG 

kleinschalige 

liquefactie= 

€246-291/ton 



Discussie en conclusie 

• WKK en ketel makkelijkst vervangbaar door andere duurzame opties 

• Personenauto’s kunnen omschakelen naar elektrisch 

• Zwaar wegverkeer kan dat niet! 

• HVO voor trucks is alternatief 

– HVO nog niet vergeleken met Bio-LNG 

– Op termijn grote HVO vraag door o.a. luchtvaart 

– HVO kent andere grondstoffen, met andere duurzaamheids-issues 
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Dank voor uw aandacht! 


