
Haalbaarheidsonderzoek aardwarmte

GEMEENTE KAMPEN
INGEKOMEN

- 6 FEB 2009

Ciass.nr.:

iUfd:

Koekoekspolder

ONDERDEEL: Energietechnisch en economisch onderzoek

In opdracht van:

Gedeputeerde Staten van Overijssel
t.a.v. mevrouw drs. M.P.E. Stouten
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Uitgevoerd door:

Jan Ammerlaan
Bedrijfskundig adviseur glastuinbouw
Zwartendijk 11
2671 LL Naaldwijk

PGMi - Petrogas Minerals International B.V.
Vechtstraat 29
9725 CS Groningen

Flynth adviseurs en accountants BV
ing. P.J.M. Engelen en ing. V. de Koning
Postbus 572
2700 AN Zoetermeer

PanTerra Geoconsultants B.V.
Weversbaan 1-3
2352 BZ Leiderdorp

FLYNTH
adviseurs • accountants



Inhoudsopgave

Voorwoord 3

1. Beschikbaar en ontsluitbaar geothermische vermogen 4
1.1 De geologische quickscan 4
1.2 Het uitgevoerde gedetailleerde geologisch onderzoek 4
1.3 Samenvatting PanTerra 5

2. Energieprofiel van het tuinbouwgebied de Koekoekspolder 6
2.1 Inventarisatie referentiesituatie 6
2.2 Concluderend 6
2.3 Referentieberekening 6

3. Rol aardwarmte in het energieprofiel nu en in de toekomst 7
3.1 Doorontwikkeling WKK versus aardwarmte bij het huidige glasareaal 9
3.2 Doorontwikkeling WKK versus aardwarmte bij 100 ha uitbreiding van het glasareaal 11
3.3 Ontwikkeling van twee aardwarmtebronnen t.b.v. de twee geselecteerde clusters
versus opvoeren van het WKK vermogen tot 0,6 MW per ha. 12

4. Welke mogelijkheden zijn er en hoe dient de ontsluiting en het beheer van het
(gezamenlijke) aardwarmte systeem georganiseerd te worden? 15

5. Energietechnische en economische overwegingen ten aanzien van de benutting

van aardwarmte in de Koekoekspolder 17

6. Conclusies en advies 20

7. Wat zijn de vervolgstappen die genomen moeten worden? 21

Bijlagen I
Doorontwikkeling WKK versus aardwarmte bij het huidige glasareaal 23
Doorontwikkeling WKK versus aardwarmte bij 100 ha uitbreiding van het glasareaal 26
Ontwikkeling van twee aardwarmtebronnen t.b.v. de twee geselecteerde clusters
versus opvoeren van het WKK vermogen tot 0,6 MW per ha. 31
Inzet aardwarmte cluster 1 32
Inzet aardwarmte cluster 2 36

Bijlagen II
Voorbeeld bedrijf Aardwarmte 39
Voorbeeld bedrijf WKK 40
Voorbeeld bedrijf Aardwarmte en WKK 41



Voorwoord

De Koekoekspolder is een duurzaam tuinbouwgebied in ontwikkeling.
In het kader van het streven naar duurzaamheid is het onderwerp geothermie en de betekenis voor
tuinbouwbedrijven aan de orde gesteld.
Mede op initiatief van de al gevestigde ondernemers en de gemeente Kampen, heeft de Provincie Overijssel
de opdracht verstrekt om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar de inzet van aardwarmte in het gebied
de Koekoekspolder.

Onder leiding van Jan Ammerlaan, Bedrijfskundig adviseur glastuinbouw, hebben de volgende bedrijven dit
onderzoek uitgevoerd:
PanTerra Geo Consultants BV, geologische onderzoek;
Petrogas Minerals International BV, boortechnische adviesbureau (PGMi);
Flynth adviseurs en accountants BV, haalbaarheidsonderzoek en subsidieaanvragen.

In deze rapportage vindt u een schatting van de hoeveelheid warmte die er via geothermie beschikbaar kan
komen. Vervolgens is geïnventariseerd wat de warmtebehoefte van de huidige glastuinbouwbedrijven is nu
en in 2011. Deze informatie wordt gebruikt om een aantal opties uit te werken. De effecten van aardwarmte
op de bestaande bedrijven, op 100 ha uitbreiding en de mogelijke aardwarmte-infrastructuur. Hierbij kan men
denken aan een centrale opstelling met een ringleiding of een decentrale opstelling.
Naast de cijfermatige benadering van de opties wordt ook ingegaan op de economische aspecten rond
aardwarmte in het gebied. Ook de organisatie van de inzet van aardwarmte komt aan de orde waarbij vooral
gekeken wordt naar de ervaringen bij andere gelijksoortige projecten.
Tot slot treft u een aanzet voor het vervolgtraject aan. Dit om de opdrachtgevers een beeld te geven wat
gedaan moet worden om met het project verder te kunnen gaan.



1. Beschikbaar en ontsluitbaar geothermische vermogen

1.1. De geologische quick-scan

De conclusie op basis van de uitgevoerde geologische quick-scan is dat er goede mogelijkheden zijn voor het
ontwikkelen van meerdere aardwarmtebronnen in of nabij het tuinbouwgebied in de Koekoekspolder.
Op basis van dat onderzoek is begroot dat, gegeven het (horizontale) ondergrondse ruimtebeslag per
doublet, er vanuit de glastuinbouw locatie, 6 tot 8 doubletten geïnstalleerd zouden kunnen worden.

Het vermogen per doublet wordt voorlopig geschat op: 6,5 tot 8,6 MWth
Voor 6 doubletten ligt dat tussen 39 en 52 MWth wat overeenkomt met 35 tot 46 miljoen a.e.q./jaar.
Voor 8 doubletten ligt dat tussen 52 tot 69 MWth wat overeenkomt met 46 tot 62 miljoen a.e.q./jaar.

Uitgaande van het verwachte glasareaal in 2010 van ca 110 ha betekent dat een mogelijke warmtedekking
van 83% (6 doubletten; debiet 150) tot 148%.(8 doubletten; debiet 200).

Uitgaande van het maximaal mogelijk areaal in 20XX van 200 ha betekent dat een mogelijke warmtedekking
van 46% (6 doubletten; debiet 150) tot 81% (8 doubletten; debiet 200).

Door een extra uitkoeling van 5°C (42° C totaal) toe te passen kan dit voor het (toekomstige) glasareaal van
200 ha worden vergroot naar 52 % (6 doubletten; debiet 150) respectievelijk 92 % (8 doubletten; debiet 200).

1.2. Het uitgevoerde gedetailleerde geologisch onderzoek

Door het uitgevoerde geologische onderzoek is het vervolgens aannemelijker geworden dat er in totaal 8
doubletten ontwikkeld zouden kunnen worden. Er resteert ook dan nog een bepaalde geologische
onzekerheid.

Het debiet wordt geschat op: 150 - 200 m3/uur en de gemiddelde temperatuur in de bron van 67°C.

Het geothermisch vermogen, de daarmee overeenkomende warmtelevering per jaar en de warmtedekking
worden, bij een delta T van 37°C, geschat op:
• Bij 1 doublet: 6,5 tot 8,6 MWth of 5.8 tot 7.7 miljoen aeq/jaar.
• Bij 8 doubletten: 46 tot 62 miljoen aeq/jaar.
• Uitgaande van 110 ha glas in 2010: 111 tot 148 % warmtedekking.
• Uitgaande van het maximale areaal van 200 ha glas: 61 tot 81 % warmtedekking.

Het geothermisch vermogen kan worden vergroot door een extra uitkoeling toe te passen.
Bij een grotere delta T van 5° respectievelijk 10° kan de warmtedekking worden vergroot:
• Bij 200 ha glas (en delta T 42°C) wordt de warmtedekking afhankelijk van het debiet: 69 tot 92%.
• Bij 200 ha glas (en delta T 47°C) wordt de warmtedekking afhankelijk van het debiet: 77 tot 103%.



1.3 Samenvatting PanTerra

Voor dit project is een geologisch onderzoek gedaan voor geothermische toepassing in de Koekoekspolder
door PanTerra Geoconsultants B.V. Het onderzoeksgebied bevindt zich ten oosten van Kampen in de
provincie Overijssel.

De enige goede poreuze en permeabele zandsteen laag voor diepe geothermische exploitatie is de
Slochteren Formatie uit het Perm. De top van deze laag is geïnterpreteerd op 2D seismiek, ontvangen van de
NAM B.V.. In het onderzoeksgebied varieert de top van de laag tussen 1790 meter en 1940 meter diepte.
Door interpretatie van de top van het onderliggend Carboon is een diktekaart van de Slochteren Formatie
gecreëerd. De dikte van de Slochteren Fm. varieert tussen de 50 en 170 m over het onderzoeksgebied.
De verwachte temperaturen van de top van de Slochteren zandsteen variëren tussen de 65.5 °C en 70.1 °C.

Een porositeit-permeabiliteit relatie is vastgesteld op basis van kernen informatie van 4 putten, waarvan de
Kampen-01 put in het onderzoeks gebied is geboord; de drie andere zijn geboord in de directe omgeving van
de Koekoekspolder. Na petrofysisch onderzoek van de Kampen-01 boring, is gebleken dat de Slochteren
Formatie op te delen is in 3 intervallen met verschillende porositeit en permeabiliteit waarden. Het bovenste
interval, met een dikte van 63 meter, heeft in de top lage porositeiten en permeabiliteiten, maar deze worden
hoger met diepte. Het middelste interval, met een dikte van 35 meter, heeft zeer goede porositeit en
permeabiliteit waarden. Het onderste interval, met een dikte van 24.5 meter dikte, bestaat uit conglomeraten
en heeft slechte porositeiten en permeabiliteiten.

Op basis van de diktekaart van de Slochteren Formatie en de breuken in deze formatie is een mogelijke put
configuratie gecreëerd. Hieruit blijkt dat het positioneren van 8 thermische doubletten in de Koekoekspolder
zeer goed mogelijk is.



2. Energieprofiel van het tuinbouwgebied de Koekoekspolder

2.1. Inventarisatie referentiesituatie

De inventarisatie heeft een referentiesituatie opgeleverd op basis van 19 bedrijven, welke een substantiële
omvang en gasverbruik hebben. Deze bedrijven zijn te verdelen in 7 komkommer, 2 tomaten, 8 paprika,
1 aardbei en 1 rozenbedrijf. Overige bedrijven zijn buiten beschouwing gelaten.
De huidige oppervlakte bedraagt 94,25 ha glasoppervlak en zal naar verwachting in 2011 op de huidige
bedrijven zijn gegroeid naar circa 110 hectare.
Het huidige opgestelde WKK vermogen bedraagt 35 MW en staat op 82,5 hectare (0,42 MW per ha). Dit is
inclusief nog te plaatsen WKK's welke definitief zijn. Het betreft 14 bedrijven met een WKK.
Het huidige gasverbruik bedraagt totaal circa 56 min m3. Gemiddeld betekent dit 37,7 m3/m2 voor warmte en
CO2.
Het zuivere CO2 verbruik bedraagt circa 3.000 ton op jaarbasis. Dit wordt door slechts 4 bedrijven
gerealiseerd.
Het elektra verbruik, inkoop en verkoop, varieert sterk tussen de bedrijven door WKK en type teelt, zoals
rozen.

2.2. Concluderend

Het gebied kenmerkt zich door middelgrote tot grote glasgroentebedrijven met een relatief laag WKK
vermogen per ha ten opzichte van andere glasgroentebedrijven. Dit resulteert in gebruik van relatief veel
ketelgas. Verdere terugdringing van ketelgas zal economisch gezien noodzakelijk zijn.
De referentiecijfers worden deels bepaald door uitersten zoals roos en aardbei. De spreiding in energiekosten
tussen de bedrijven is vrij groot.

2.3. Referentieberekening

Op basis van de referentiesituatie zijn de totale energiekosten berekend uitgaand van een integrale gasprijs
van € 0,35 en € 0,26 per m3 WKK gas. De gasprijs is normatief gesteld om in de berekening te kunnen
vergelijken. In werkelijkheid zullen de bedragen, als gevolg van de toegepaste inkoop- en verkoopstrategie,
onderling aanzienlijk kunnen afwijken.
De gas- en elektraprijs van € 0,26 resp. € 0,076 is gebaseerd op ENDEX prijzen voor 2011 (opgaaf eind
november 2008).
De energieberekening resulteert in energiekosten per m2 van circa € 13,75 en € 10,67 bij respectievelijk een
gasprijs van € 0,35 en € 0,26.



3. Rol aardwarmte in het energieprofiel, nu en in de toekomst

Inleiding

In de opzet van de economische berekeningen zijn de diverse optie van energievoorziening in hoofdlijnen
berekend. Hieruit is geconcludeerd dat de ontwikkeling van de Koekoekspolder economisch gezien kan
doorontwikkelen door optimalisatie van het WKK vermogen naar 0,6 MW per hectare. Deze economische
berekeningen zijn afgezet tegen ontwikkeling van aardwarmte en zijn in detail terug te vinden in de bijlagen.
Hieronder wordt volstaan met de samenvatting van de berekeningen en toelichting.

Samenvatting berekeningen gebieds- en clusternivo Koekoekspolder

Hoe ziet het energieprofiel van het huidige tuinbouwgebied Koekoekspolder en zijn omgeving eruit?
Referentie

Oppervlakte glas
WKK capaciteit/ electrisch vermogen
Gasverbruik totaal
Electra- verbruik
Electra-inkoop
Electra verkoop
CO2 inkoop
CO2 produktie
CO2 verbruik

m2
MW
m3
kWh
kWh
kWh

kg
kg
kg

942.500
34,79

56.006.750
33.203.350
6.902.050

118.788.700
3.064.200

100.812.150
18.850.000



Wat kan de rol van aardwarmte in het energieprofiel van het gebied zijn, nu en in de toekomst?

Investering
€ per m2 €*1000

Energiekosten bij 35 et
€perm 2 €*1000

Energiekosten bij 26 et
€perm 2 €*1000

Gasverbruik CO2 uitstoot
index ton

Referentiesituatie gebiedsnivo

1.1: Doorontwikkeling WKK versus aardwarmte
Optie 1: 2 aardwarmtebronnen op huidige glastuinbouw
Optie 2: huidige WKK vermogen opvoeren naar 0,6 MW per ha

2. 2: Doorontwikkelen WKK versus aardwarmte nieuwbouw
Optie 1: 6 doubletten op 100 ha nieuwbouw
Optie 2: 8 doubletten op 100 ha nieuwbouw
Optie 3: 60 MW aan WKK op 100 ha

3.3: Referentiesituatie clusternivo zonder ringleidingsysteem

Cluster 1
Referentiesituatie
Optie 1: WKK vermogen opvoeren naar 0,6 MW per ha huidig
Optie 2: Ontwikkeling 1 aardwarmtebron na uitbreiding
Optie 3: WKK vermogen 0,6 MW per ha na uitbreiding

Cluster 2
Referentiesituatie
Optie 1: WKK vermogen opvoeren naar 0,6 MW per ha huidig
Optie 2: Ontwikkeling 1 aardwarmtebron na uitbreiding
Optie 3: WKK vermogen 0,6 MW per ha na uitbreiding

0,00

20,69
12,70

42,50
55,00
33,00

0

19.500
12.000

42.500
55.000
33.000

13,76

12,39
11,40

12,33
12,09
9,14

12.968

11.675
10.741

12.325
12.085
9.135

10,67

10,48
8,98

11,26
11,35
7,34

10.053

9.878
8.467

11.259
11.354
7.344

100

76
123

111
103
234

100.800

76.608
123.984

111.888
103.824
235.872

17,07
22,98
21,77

18,18
17,43
22,94

2.800
5.700
5.400

4.000
5.700
7.500

12,52
9,52

10,30
9,15

14,02
10,67
9,62

10,11

2.053
1.561
2.550
2.270

3.084
2.347
3.127
3.306

9,61
7,47
8,92
7,25

10,91
8,52
8,24
8,09

1.576
1.225
2.208
1.800

2.399
1.874
2.679
2.645

100 18.360
132 24.235
73 13.403

203 37.271

100 28.800
133 38.304
62 17.856

191 55.008



3.1. Doorontwikkeling WKK versus ontwikkeling aardwarmte

Optie 1:2 aardwarmtebronnen op het huidige glastuinbouw/areaal
Uitgangspunten berekening:
• De doubletkosten zijn gebaseerd op de offerte van PGMI van 13 oktober 2008 en aanvullende kosten.

Verder wordt verwezen naar het projectplan "Aardwarmtebron Koekoeksbron 1 en 2"
• De MEI subsidie is gebaseerd op de huidige maximale (€ 2 min) toe te kennen subsidie voor aardwarmte

voor de eerste 2 bronnen. De resterende bronnen hebben eveneens de maximale MEI subsidie van € 1,5
min (maximale bijdrage in 2009) toegerekend gekregen.

• Het ringleidingsysteem (op gebiedsniveau) bedraagt ca. 10 km. Er is uitgegaan van een globale indicatie
van de kosten per m. Deze zijn van veel factoren afhankelijk zoals diameter, type materiaal, gebied. Het
aangehouden kostenniveau is gecheckt bij 3 terzake kundige bronnen.

• Per individueel bedrijf zijn ook eenmalige aansluitkosten op het huidige verwarmingssysteem
opgenomen.

• Er is in de berekening aangenomen dat het warmteverlies door gebruik van leidingen zeer gering is.
• Het collectieve CO2 systeem gaat uit van aansluit- en gebruikskosten op bedrijfsniveau. Het is gebaseerd

op de kosten van vergelijkbare systemen zoals bij het OCAP-systeem in West-Nederland. De
investeringskosten van de CO2-infrastructuur zijn dus niet apart meegenomen.

• Circa 5% aan onvoorzien en bouwrente is meegenomen.
• De afschrijvingstermijn is op 10 jaar gesteld zonder restwaarde. Gezien de snelle ontwikkelingen op

gebied van schaalvergroting en energie is de horizon van een tuinbouwbedrijf 10 jaar. Zeker voor
bestaande bouw is 10 jaar ons inziens een goed uitgangspunt. Voor nieuwbouw waarbij moderne, maar
wel al bewezen technieken, worden toegepast zou circa 15 jaar gehanteerd kunnen worden.
De technische levensduur van een aardwarmtebron is naar verwachting circa 30 jaar. Indien met 15 jaar
afschrijvingstermijn wordt gerekend voor aardwarmte dalen de jaarkosten met grofweg € 1,50 per m2.

• De rente is gebaseerd op 10 jaars IRS rente met een opslag van 1,5% resulterend in 5,5%. De rente is
berekend over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen over 10 jaar. Er is niet gerekend met eventuele
Groen Label Kas rentekorting, omdat dit van meer factoren dan alleen aardwarmte afhankelijk is.

• Het energieverbruik van de huidige WKK's wordt in eerste instantie gelijk gehouden
• Op basis van het gemiddelde jaarverbruik voor warmte van 38 m3 a.e.q. per m2 is de warmtebehoefte

per maand voor een gemiddeld "Koekoekspolderbedrijf" geprognotiseerd. De beschikbare aardwarmte is
maximaal ingezet om deze warmtebehoefte aanvullend op de WKK te leveren. Een minimum aan
ketelgas is (vooralsnog) noodzakelijk om aan de grootste pieken in warmtevraag te kunnen voldoen. De
gasprijs bij dit lage verbruik per m2 bedraagt € 0,45 per m3 door de vaste lasten voor de gasaansluiting
en capaciteit.

• Het debiet van de aardwarmtebron is gesteld op 150 m3 per uur, delta T van 37 C, 1 kW = 8,79 m3 gas,
1 m3 1 C = 0,132 m3gas.

• De elektra die benodigd is voor de aardwarmtepomp is berekend op basis van de huidige ervaringen met
betrekking tot aardwarmtepompen.

• De onderhoudskosten zijn geschat.
• De CO2-voorziening wordt deels door de WKK's en deels aanvullend door dosering van zuivere CO2

verzorgd.
• Er is uitgegaan van 3% uitval van de aardwarmtepomp.
• Er is uitgegaan van voldoende buffercapaciteit op de bedrijven.
• Bij aardwarmte is geen rekening gehouden met eventuele besparing op CO2 emissierechten ten opzichte

van WKK.

Resultaat
Bij het huidige glasareaal is met 2 aardwarmtebronnen de besparing op het gasverbruik circa 13,4 miljoen m3
per jaar (24.000 ton CO2). De energiekosten dalen uitgaande van een gasprijs van € 0,35 met€ 1,37 per m2
ten opzichte van de referentiesituatie.



Optie 2: Huidige WKK vermogen opvoeren naar 0,6 MSN per ha.
Het WKK vermogen wordt vergroot per hectare, zodat het ketelgasverbruik afneemt en de WKK warmte levert
en elektriciteit teruglevert.

Uitgangspunten WKK berekeningen:
• Het WKK gasverbruik is gesteld op 270 m3 per uur (per MW), waarvan 50% beschikbaar is voor warmte.
• De rente en afschrijvingskosten zijn gebaseerd op een investering van € 550.000 per MW inclusief

aansluiting etc. Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen en rente is gebaseerd op 13% van de investering
uitgaande van 10 jaar.

• De onderhoudskosten bedragen € 10,- per MW per uur.
• Op jaarbasis wordt 4300 uur met de WKK gedraaid.
• De gemiddelde stroomprijs is gebaseerd op 75% in de piekuren en 25% in weekenduren terugleveren.
• De CO2 wordt middels vloeibare CO2 ingekocht tegen €0,10 per kg.
• De WKK heeft 5% uitval door onderhoud en storing.

Resultaat
Bij het huidige glasareaal dalen door vergroting van het WKK-vermogen de energiekosten uitgaande van een
gasprijs van € 0,35 met € 2,36 per m2 ten opzichte van de referentiesituatie.

Conclusies
Hoewel de beschikbare aardwarmte maximaal wordt benut is de economische haalbaarheid ten opzichte van
het alternatief waarin het WKK-vermogen wordt vergroot, onvoldoende. De optie van de WKK levert lagere
jaarkosten op dan de optie met aardwarmte. Dit op basis van de gekozen uitgangspunten. De uitkomsten
kunnen veranderen doordat het vermogen van de aardwarmtebron hoger of lager is. Daarnaast is de
investering in de bron en de ringleiding aan de orde. Kan dit goedkoper dan zullen de kosten voor rente en
afschrijvingen dalen.
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3. 2. Doorontwikkeling WKK versus ontwikkeling aardwarmte t.b.v. het nieuw te bouwen
glasareaal

Optie 1: 6 Doubletten op ca 100 hectare nieuwbouw.
In deze optie wordt de aardwarmte ingezet voor de uitbreiding van 100 ha glas. Er wordt ook weer uitgegaan
van een ringleidingsysteem op gebiedsniveau.
De jaarkosten worden specifiek gericht naar de nieuwbouw en de bestaande kassen worden buiten
beschouwing gelaten.

Optie 2: 8 Doubletten op ca 100 hectare nieuwbouw.
In deze optie wordt de aardwarmte ingezet voor de uitbreiding van 100 ha glas. Er wordt ook weer uitgegaan
van een ringleidingsysteem op gebiedsniveau.
De jaarkosten worden specifiek gericht naar de nieuwbouw en de bestaande kassen worden buiten
beschouwing gelaten.

Optie 3: 60 MW'aan WKK's op ca 100 hectare nieuwbouw.
De WKK's worden decentraal opgesteld en er is geen ringleiding in het gebied.

Toelichting
Voor de nieuwbouw worden per bedrijf de benodigde WKK's opgesteld. Voor deze rapportage is het
benaderd als een totaal.

Conclusie
Uitgaande van de warmtevoorziening van het nieuw te bouwen glasareaal verdient louter op economische
gronden de (decentrale) toepassing van WKK's de voorkeur boven de (centrale) warmtevoorziening vanuit 6
tot 8 aardwarmtebronnen. In de vergelijking tussen 6 of 8 bronnen kunnen wij stellen dat meer bronnen dus
meer warmteaanvoer iets gunstiger is als 6 bronnen bij een gasprijs van € 0,35. Het effect van een hogere of
lagere gasprijs is beperkt bij de opties met de warmtebronnen. Een belangrijk deel van de jaarkosten voor de
bronnen wordt bepaald door de kosten voor rente en afschrijvingen. Kortom in de opbouw van de kosten voor
de aardwarmte zit een belangrijk deel aan vaste kosten.
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3. 3. Ontwikkeling van 2 aardwarmtebronnen t.b.v. de twee geselecteerde clusters versus
opvoeren van het WKK vermogen

Op initiatief van de kwekers zijn er twee clusters van bedrijven gevormd. Cluster 1 telt 4 bedrijven en cluster 2
bestaat uit 6 bedrijven. In de bijlagen is de referentiesituatie weergegeven.
Voor de beide clusters zijn de effecten weergegeven van de hoge en lagere energieprijzen.

Inzet aardwarmte Cluster 1

Optie 1: Huidige WKK vermogen opvoeren naar 0,6 MWperha op bestaande oppervlakte.
Voor de beide clusters zijn de effecten weergegeven van het toepassen van meer WKK vermogen per ha.
Doordat er meer elektra verkocht kan worden en het aandeel keteigas daalt nemen de jaarkosten ten
opzichte van de referentie af.

Optie 2: Ontwikkeling 1 aardwarmtebron na uitbreiding.

Optie 3: WKK vermogen opvoeren naar 0,6 MWperha na uitbreiding.

Inzet aardwarmte Cluster 2

Optie 1: Huidige WKK vermogen opvoeren naar 0,6 MW per ha op bestaande oppervlakte.

Optie 2: Ontwikkeling 1 aardwarmtebron na uitbreiding.

Optie 3: WKK vermogen opvoeren naar 0,6 MWperha na uitbreiding.

Conclusies
Door de extra inzet van WKK vermogen dalen de jaarkosten voor de bedrijven. De inzet van aardwarmte laat
een zelfde beeld zien. Doordat de investeringen in de ringleiding voor het gebied zijn weggevallen nemen de
vaste kosten af. Anders gezegd: benutting van aardwarmte in een decentrale opstelling lijkt aantrekkelijker
dan in een gebiedsopstelling.
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Gevoeligheidsanalyse

Uitgaande van de referentiesituatie is vooreen aantal onderdelen een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.
De WKK laat sterke gevoeligheid voor stijging of daling van gas en elektraprijzen zien.

Gasprijs

Optie 1: 6 doubletten op 100 ha nieuwbouw
Optie 2: 8 doubletten op 100 ha nieuwbouw
Optie 3: 60 MW aan WKK op 100 ha

Electraprijs

Optie 1: 6 doubletten op 100 ha nieuwbouw
Optie 2: 8 doubletten op 100 ha nieuwbouw
Optie 3: 60 MW aan WKK op 100 ha

ECOS CO2 versus vloeibare CO2

Optie 1: 6 doubletten op 100 ha nieuwbouw
Optie 2: 8 doubletten op 100 ha nieuwbouw
Optie 3: 60 MW aan WKK op 100 ha

Afschrijvingstermijn 20 jaar

Optie 1:6 doubletten op 100 ha nieuwbouw
Optie 2: 8 doubletten op 100 ha nieuwbouw

Investering exclusief ringleiding

Optie 1: 6 doubletten op 100 ha nieuwbouw
Optie 2: 8 doubletten op 100 ha nieuwbouw

Debiet

Optie 1: 6 doubletten op 100 ha nieuwbouw
Optie 2: 8 doubletten op 100 ha nieuwbouw

-20%/€ 0,076 per kWh

26 et

11,26
11,15
8,32

kWh

11,87
11,41
14,65

Referentiesituatie

35 et

12,33
12,09
9,14

12,33
12,09
9,14

ECOS

12,33
12,09
9,14

10 jaar

12,33
12,09

incl.

12,33
12,09

150m3/uur

12,33
12,09

45 et

14,94
12,69

11,1

20%/€0,114perkWh

14,18
12,36
5,12

vloeibare CO2

13,13
12,89
9,34

20 jaar

10,43
9,49

Excl

11,42
10,98

200 m3/uur

10,39
11,08
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Conclusies economische berekeningen

Gebiedsniveau

• De referentiesituatie laat op individueel niveau grote verschillen in energiekosten zien.
• De jaarkosten van energie uit aardwarmte zijn op basis van de gekozen uitgangspunten onvoldoende

concurrerend ten opzichte van WKK's.
• Het investeringsbedrag voor collectieve warmtevoorziening middels een ringleiding resulteert in hogere

energiekosten in relatie tot WKK's. Het ringleidingsysteem biedt geen voordeel in warmteverdeling.
• Het verschil in jaarkosten tussen 6 en 8 doubletten is nihil bij nieuwbouw, waardoor een voorkeur ontstaat

voor 6 doubletten gezien het lagere investeringsniveau.
• De gevoeligheidsanalyse laat zien dat dalende elektraprijzen bij gelijkblijvende gasprijs zeer nadelig zijn

voor de energiekosten van WKK's.
• De gevoeligheidsanalyse laat een forse daling van de energiekosten zien uitgaande van een 20-jarige

afschrijvingstermijn voor een aardwarmte-installatie
• Het gasverbruik (op gebiedsniveau) kan bij optimaal gebruik van aardwarmte ongeveer op het huidige

niveau blijven na uitbreiding van 100 hectare.
• Om aardwarmte te kunnen gebruiken is een additionele CO2 voorziening uitermate belangrijk. Zuivere

CO2 middels een gemeenschappelijke voorziening op gebiedsniveau resulteert in terugdringing van de
CO2 uitstoot. Wanneer dat niet haalbaar is zullen vooralsnog de WKK's voor de CO2 voorziening moeten
zorgen.

Clusterniveau

• De energiekosten bij de toepassing van aardwarmte op clusterniveau zijn voor cluster 2 concurrerend
met WKK's.

• De juiste verhouding in oppervlakte en beschikbaarheid van aardwarmte levert economisch gezien de
laagste energiekosten op. Een optimale verhouding oppervlakte glas in combinatie met aardwarmte en
WKKzou de energiekosten nog kunnen verlagen.

• Cluster 1 resulteert in hogere energiekosten bij aardwarmte dan bij WKK's.
• Door een meer gedetailleerd onderzoek uit te voeren, waarbij ook eventuele technische aanpassingen

worden meegenomen, kan blijken dat een hoger rendement mogelijk is.

Advies
• Decentraal aardwarmte winning en verdeling verdient de voorkeur boven centraal.
• Aardwarmte is gezien de grote variatie tussen de (bestaande) bedrijven in, met name WKK vermogen,

niet voor alle bedrijven (direct) economisch interessant.
• Clusters (of individuele bedrijven) met een minimum omvang van 10 tot 15 ha zullen vanuit hun eigen

situatie de economisch mogelijkheden moeten beoordelen op basis daarvan de finale
investeringsbeslissing moeten nemen.

• Een centrale, collectieve en daardoor ook prijstechnisch aantrekkelijke, zuivere-CO2 voorziening zou de
overschakeling naar aardwarmte sterk stimuleren.

• Aardwarmte is bij de huidige prijsverhoudingen geschikt voor bedrijfs- of clustergrootte vanaf 10 hectare
zonder belichting. De belangrijkste teelten zijn dan met name glasgroenteteelten met gewassen zoals
tomaten, paprika en komkommer.
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4. Welke mogelijkheden zijn er en hoe dient de ontsluiting en het beheer van het
(gezamenlijke) aardwarmte systeem georganiseerd te worden?

Inleiding

Over een periode van ca 10 jaar hebben we (FLYNTH) ervaring met clustervormen in de glastuinbouw. Het
doel van de clusters is om bijvoorbeeld de energiekosten, bij de individuele kwekers te verlagen. Door
gezamenlijk te investeren kan door schaalvergroting voordelen behaald worden die een individueel bedrijf
niet kan behalen. Hieronder bespreken wij de vormen die in de praktijk in gebruik zijn. Dit alles vanuit het
perspectief van de kwekers. Wij nemen aan dat de verbintenis met de overheid in alle gevallen gelijk zal zijn.

Opbouw binnen een cluster

De opbouw van een cluster geeft inzicht in de gebieden waarover men met wie afspraken moet maken.
Daarnaast wordt duidelijk wie belanghebbende is.
a. Bedrijfsniveau. De individuele bedrijven blijven verantwoordelijk voor de investeringen in hun

warmtevoorziening op hun locatie.
b. Niveau buren. Bedrijven faciliteren voor hun buren dat er warmte getransporteerd kan worden. Wij

denken hier aan het recht om een leiding op het perceel van de buurman te leggen.
c. Clusterniveau, alle zaken die in het belang zijn van het gehele cluster. Dit is bijvoorbeeld de

aardwarmtewinning.

Cluster als organisatie

Het cluster vertegenwoordigt de belangen van de deelnemende partijen. Zij richt zich in de dagelijkse gang
van zaken vooral op het clusterniveau. Met de deelnemende bedrijven (bedrijfsniveau) worden afspraken
gemaakt voor een langere termijn. In het cluster is een directie of bestuur actief wat de beleidslijnen van de
belanghebbende uitvoeren en de dagelijkse bedrijfsvoering in het oog houden.

Rechtsvorm van het cluster

Er zijn nu twee rechtsvormen waarin de clusters gevoerd worden, de stichting of in een besloten
vennootschap. Door de beperkte mogelijkheden van de stichting is deze vorm nu niet populair. Op dit
moment wordt dus alles via de BV opgezet.

Besloten vennootschap, Aardwarmte B.V.

De laatste jaren wordt uitsluitend met deze vorm gewerkt. De BV is een aparte rechtpersoon met een directie
en aandeelhouders. De BV is eigenaar van de grond waar de aardwarmte geoogst wordt (plek voor de
pompen enz). De afnemers worden aandeelhouder. Met de aandeelhouders wordt een afname contract
afgesloten. De BV voert de exploitatie en levert de warmte tegen een bepaalde prijs. In de BV wordt winst
gemaakt. De BV dient reserves aan te houden maar overwinst kan terug gegeven worden aan de
aandeelhouders.
De directie wordt gevoerd door één van de aandeelhouders eventueel met ondersteuning van derden. De BV
voert een administratie en moet ook maandelijks facturen opstellen naar zijn afnemers. Voor dit onderdeel is
professionele ondersteuning van groot belang.
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Traject tot de opzet van de Aardwarmte B.V.

In de aanloop tot de clustervorming moeten nog verschillende onderwerpen uitgewerkt worden. Dit is
noodzakelijk om een beeld te krijgen van de opzet van de organisatie. Er zijn vele mogelijkheden. Zo kan een
gebiedscluster opgezet worden, er kan gekozen worden voor decentrale clusters al of niet onafhankelijk van
elkaar of individuele bedrijven gaan aan de slag met de aardwarmte. De ontwikkeling van de ringleiding en
het al of niet beschikbaar komen van een CO2 voorziening voor het gehele gebied spelen hier in een rol.
Als de randvoorwaarden duidelijker zijn kan gestart worden met de inventarisatie van de belangstellende
kwekers. Op basis van de samenstelling van de belangstellenden kan een cluster specifieke uitwerking
gemaakt worden. Zowel technische als economische aspecten zullen hier aan de orde komen. Uiteindelijk zal
dit resulteren in een ondernemingsplan per cluster waarin de betrokkenen hun visie geven op de
mogelijkheden van aardwarmte. Met dit plan wordt een financier gezocht. De overheden kunnen deel uit
maken van het cluster of als derden betrokken zijn bij het ondernemingsplan.
Na goedkeuring van het plan zal de samenwerking tussen de kwekers en eventueel de overheid
geformaliseerd worden in een rechtsvorm waarbij wij de besloten vennootschap adviseren.
Als wij het traject overzien kunnen wij stellen dat voor het gebied in de breedte kennis en kunde gedeeld zal
worden om tot een optimaal resultaat te komen. Het ligt dan voor de hand om te start met een organisatie
waar vanuit de ontwikkelingen worden gefaciliteerd. Dat kan zijn op het gebied van kennis, ervaringen en het
ontwikkelen van het juiste netwerk. Deze organisatie kan de ontwikkeling in aardwarmte begeleiden waarbij
ook het belang van het totale gebied nadrukkelijk een stem heeft. De organisatie vormt een overkoepelend
orgaan over het gebied. De opgerichte clusters zullen autonome organisaties zijn met eigen financiële
verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid binnen het cluster.

Aandachtspunten voor de opzet van een aardwarmte B.V.

a. Opzet facturen.
b. Afname plicht.
c. Betalingen en wat te doen bij achterblijvende betalingen.
d. Formule voor de berekening van de prijs voor de warmte.
e. Wie investeert in de leidingen naar de bedrijven?
f. Overname van de aandelen als een bedrijf wordt overgedragen aan een derde.
g. Garantiestelling van de individuele aandeelhouders.
h. Aandeelhouders moeten betrokkenheid tonen, ook als er in de loop van de tijd aanvullende investeringen

gedaan moeten worden.
i. Ondernemers willen optimale vrijheid in ondernemen. In deze constructie wordt deze vorm enigszins aan

banden gelegd. In de voorbereidende besprekingen moet ook aan de orde komen wat de gevolgen zijn
van de keuze voor een andere teelt of sterke uitbreiding van een van de clusterleden.

Op gebiedsniveau dient er daarnaast nog een organisatie te worden opgezet waarbinnen de
gemeenschappelijke belangen op polderniveau kunnen worden behartigd.
Vooral ten aanzien van het regelen van een structurele externe CO2 voorziening lijkt het noodzakelijk om
tegelijk met de ontwikkeling van de eerste aardwarmtebron per individueel bedrijf een overeenkomst met de
leverancier aan te gaan.
Gedurende de uitvoering van het langdurige uitvoeringstraject ligt het ook voor de hand om deze
polderorganisatie ook te benutten om elkaar tijdig te informeren over de concrete plannen en de voortgang bij
de uitvoering van de clusterprojecten.
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5. Energietechnische en economische overwegingen ten aanzien van de benutting van
aardwarmte in de Koekoekspolder

Andere energiebronnen

Het benutten van een aardwarmtebron voor de glastuinbouw is in Nederland een nieuw fenomeen. Het
berekende niveau van de exploitatiekosten van een aardwarmtebron laat zien dat deze op een vergelijkbaar
niveau als die van een WKK-installatie kunnen komen te liggen.
Andere energiebronnen welke dat niveau op de wat langere termijn kunnen benaderen zijn die welke
gebaseerd zijn op het extra oogsten (en opslaan) van de warmte (zonne-energie) uit een kas. Dit principe is
aan de orde bij de diverse "gesloten kas" systemen welke gebruik maken van een warmtepompinstallatie en
een "Koude Warmte Opslag-systeem".
Bij de prijsverhoudingen zoals we de laatste jaren hebben ervaren is de (maximale) inzet van WKK's in het
algemeen de meest rendabele optie gebleken. Dat geldt tot op heden bij zowel de hoge als de lagere
aardgasprijzen, zoals deze de laatste jaren zijn voorgekomen.

Rentabiliteit andere energiebronnen

Voor het glastuinbouwbedrijf zoals dat in de Koekoekspolder is gevestigd bewegen de energiekosten per m2
per jaar zich afhankelijk van de aanwezige energie-installatie en de hoogte van de aardgasprijs zich tussen
de € 7,- en € 14,00 per m2 per jaar.
De berekende kosten van een aardwarmte-installatie in de situatie waarin deze als de primaire warmtebron
(ca 80% van de warmtedekking) fungeert liggen deze tussen de € 8,- en de € 10,- m2 per jaar bij decentrale
opstelling. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de piekbehoefte wordt gedekt door de al aanwezige WKK-
installatie / ketelinstallatie welke behalve warmte, elektriciteit ook een deel van de CO2-behoefte kan dekken.
Er mag worden aangenomen dat, vanwege de verwachte lange (technische) levensduur plus de relatief lage
additionele exploitatiekosten, een aardwarmtebron dit "nominale" kostenniveau gedurende vele jaren kan
handhaven.
Toepassing van aardwarmte voor en nieuw te stichten bedrijf levert een aantal extra economische voordelen
op. Een langere afschrijvingstermijn is verdedigbaar en daardoor lagere berekende jaarkosten van ca € 1,50
m2 per jaar. Daarnaast kan de verwarmingsinstallatie direct ingericht worden op het benutten van lage
temperatuurwarmte. Wanneer er eventueel een externe C02-voorziening mogelijk is hoeft er geen WKK
geïnstalleerd te worden en zou een (elektrische) warmtepomp de piekbehoeften kunnen afdekken en
daarmee tevens een verdere uitkoeling van de aardwarmte bewerkstelligen.

Prijsgevoeligheid aardwarmte

De jaarkosten van een aardwarmtebron worden voor een groot deel bepaald door de investeringskosten in
samenhang met de veronderstelde economische levensduur. De verwachte technische levensduur is relatief
zeer lang. Er wordt uitgegaan van 30 jaar of meer.
De verhouding tussen de totale boorkosten, het vermogen van de aardwarmtebron en het aantal jaren
waarop de warmte ongestoord geleverd kan worden is bepalend voor de (berekende) jaarkosten.
De kosten om het warme water op te pompen zijn vrij stabiel en variëren vooral met de prijs van de daarvoor
benodigde elektriciteit. Wanneer het aangeboorde warme water bovengronds over langere afstanden wordt
getransporteerd en/of t.b.v. meerdere warmteafnemers, zijn er extra investeringen in warmteleidingen
noodzakelijk. Ook nemen de exploitatiekosten (beheerskosten) toe.
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Benutting aanwezige aardwarmte

Uitgaande van de bruto-investeringskosten (dus zonder specifieke subsidie) wordt een doublet in ca. 10 jaar
terugverdiend. Door additionele investeringen waarbij naast de aardwarmtebron een daarop afgestemde
warmtepomp wordt toegepast kan de terugverdientijd met enkele jaren worden teruggebracht. Hetzelfde mag
verwacht worden wanneer in de kas bepaalde luchtverwarmingssystemen worden toegepast waardoor het
retourtemperatuur in de injectieput naar de aardwarmtebron verder wordt verlaagd.

Financiële risico's

De financiële risico's hangen direct samen met de geologisch risico's. Deze kunnen alleen worden afgedekt
door een garantieverlening vanuit een garantiefonds of door het sluiten van een specifieke verzekering.
Ook zijn er technische risico's tijdens de uitvoering van de boringen welke vooraf moeten worden onderkend
en afgedekt. De technische deskundigheid plus de (bij voorkeur) lokale ervaring van het in te huren
boorbedrijf vormen een belangrijke factor. Vanuit die positie mag ook een aan de situatie aangepaste (dus
scherpere) offerte worden verwacht.

CO2-reductie

Uitgaande van de resultaten van de geologische quick-scan en het daarna door PanTerra uitgevoerde
gedetailleerde geologische onderzoek valt te verwachten dat aardwarmte een aanzienlijke bijdrage kan gaan
leveren aan de warmtevoorziening van het bestaande en toekomstige glastuinbouwareaal in de
Koekoekspolder.
Dit komt vooral door de gunstige verhouding tussen het aantal doubletten wat geïnstalleerd zou kunnen
worden en het (maximaal mogelijke) glasareaal.
Deze gunstige verhouding maakt het ook mogelijk om een (relatief) klein deel van de aardwarmte aan andere
warmtevragers (bijvoorbeeld woningen en bedrijven) in de directe omgeving, aan te bieden, zonder dat dit ten
koste gaat van de rentabiliteit voor de glastuinbouw.
In de berekeningen komt het uitgespaarde aardgas naar voren. Een m3 aardgas levert bij verbranding 1,8 kg
CO2. Nu wordt een deel van deze CO2 gebruikt in het gewas. De CO2 reductie is dus niet gelijk aan het
uitgespaarde aardgas. Het is duidelijk dat aardwarmte tot een enorme reductie van de CO2 uitstoot kan
leiden. Nu zijn hier nog geen opbrengsten aan verbonden. In de toekomst zullen bedrijven moeten gaan
betalen voor de uitstoot van CO2.
Hier is nog niet meegerekend in dit rapport.

Positionering doubletten

Als concreet resultaat van het uitgevoerde gedetailleerde geologische onderzoek zijn vervolgens de
boortechnische en tuinbouwkundige positionering van 8 doubletten binnen de Koekoekspolder bepaald. Dit is
het resultaat van enerzijds de ondergrondse situatie ter plekke en anderzijds het hanteren van bepaalde
afstandsnormen om te voorkomen dat de 8 doubletten elkaar vroeg of laat gaan beïnvloeden.

Keuzemogelijkheden infrastructuur

Tuinders in de Koekoekspolder hebben, technisch gezien, de keuze uit een aardwarmtesysteem met:
• Een ringleiding gevoed door 8 doubletten
• 8 warmteclusters met een eigen doublet
• 8 bedrijfseenheden met een eigen doublet
Vanwege een snelle start van de uitvoering, was al eerder (oktober 2008) uitgegaan van de opzet van 2
aardwarmte warmteclusters gevormd door 4 respectievelijk 6 bestaande bedrijven.
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Omdat de locatiekeuze voor de eerste bron (geologisch gezien) vrij is, kan de realisatie van het eerste
doublet bij één van deze twee clusters plaatsvinden.
Op economische gronden ligt de keuze voor een aardwarmte-infrastructuur gebaseerd op 8 decentraal en
onafhankelijk van elkaar functionerende doubletten, voor de hand.
De definitieve keuze voor deze aardwarmte-infrastructuur in de Koekoekspolder dient daarom ook voor die
tijd bepaald te worden. Het is daarbij goed denkbaar dat er een combinatie ontstaat van clusters en
individuele bedrijven met een eigen aardwarmtedoublet.

Additionele warmtebronnen

Wanneer een bedrijvencluster van één aardwarmtebron gebruik maakt zal de warmtebehoefte aangevuld
moeten worden met die van een WKK, warmtepomp of gasketel.
Het verdient aanbeveling om per cluster vooraf vast te stellen voor welke additionele warmtebron wordt
gekozen. Eventuele uitbreiding van de cluster en daarmee gepaard gaande vergroting van de
warmtebehoefte dient namelijk opgevangen te worden door vergroting van de inzet van die andere
warmtebronnen. In theorie is het ook denkbaar dat een naast gelegen cluster "tijdelijk" warmte over heeft
maar dat zal naar verwachting niet structureel zijn.
Wanneer één bedrijf groot genoeg is om zelf optimaal van één aardwarmtebron gebruik te kunnen maken zal
een dergelijk bedrijf in principe in dezelfde positie moeten kunnen komen als een cluster van bedrijven met
een gezamenlijke omvang van minimaal 20 ha.
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6. Conclusies en Advies

Het gebied de Koekoekspolder lijkt uitermate geschikt voor de winning en toepassing van aardwarmte welke
is gebaseerd op de realisatie van (op termijn) 8 of meer aardwarmtedoubletten.

Wanneer de beschikbare aardwarmte maximaal benut zou worden zou dat op termijn een CO2-reductie van
meer dan 100.000 ton CO2 opleveren.

Er is geconcludeerd dat er even zo veel aardwarmteclusters van (1 of meer) bedrijven gevormd zouden
kunnen worden

Door de al bestaande vruchtbare samenwerking van provincie en gemeente met het bedrijfsleven wordt aan
een essentiële organisatorische randvoorwaarde voldaan om een lokaal/regionaal aardwarmtesysteem
daadwerkelijk (en met voldoende snelheid) tot stand te kunnen brengen.

De betrokken partijen zijn het eens over een gemeenschappelijke en centraal geregisseerde ondersteuning
bij de ontwikkeling van de afzonderlijke aardwarmte doubletten.

De ontwikkeling van afzonderlijke doubletten (en clusters) is enerzijds gebaseerd op de economische
voordelen er van, en anderzijds op het gegeven dat de technische situatie van de deelnemende bedrijven
zeer verschillend kan zijn.

Gelet op het, tijdens de uitvoering van het onderzoek al in gang gezette, bewustwordingsproces, zijn er al
twee potentiële aardwarmteclusters gevormd met deelname van mogelijk 4 respectievelijk 6 gevestigde
bedrijven.

Daarnaast is het voorstel gedaan om een "aardwarmtebedrijf' (of cluster van bedrijven) te ontwerpen welke
gerealiseerd zou kunnen worden op een van de nog door de gemeente Kampen uit te geven percelen.

Wij adviseren de Provincie om:
1. De decentrale opstelling heeft economisch de voorkeur. Op basis van de huidige rapportage kan het

cluster en de individuele ondernemer geen besluit nemen voor toepassing van aardwarmte.
Wij adviseren de haalbaarheid voor de 2 clusters te laten onderzoeken.

2. Centrale CO2 voorziening maakt realisatie van aardwarmte economisch interessanter. Het mes snijdt aan
2 kanten door CO2 uitstoot door ECOS te verlagen en daarmee de haalbaarheid van aardwarmte in de
Koekoekspolder te vergroten. Wij adviseren een actieve rol te spelen in realisatie van centrale CO2
voorziening.

3. Per doublet is minimaal 12,5 hectare grond nodig voor een voldoende benutting van de aardwarmte, in
de situatie dat er zuivere CO2 van derden aangekocht kan worden. Wanneer CO2 vooral door een eigen
WKK geleverd moet worden is minimaal 20 ha nodig. Wij adviseren om bij de uit te geven kavelgroottes
hier rekening mee te houden.

4. Wij adviseren potentiële grondkopers te informeren over de duurzaamheidsdoelen van het gebied,
waarbij onafhankelijkheid van aardgas en lage CO2 emissie bij gebruik van aardwarmte aan belang
winnen. Wij doen met het oog hierop de suggestie om samen met geïnteresseerde ondernemer(s) een
demoproject op te zetten

Wij adviseren glastuinbouwondernemers om:
1. De haalbaarheid op clusterniveau te laten onderzoeken met daarbij de individuele financieel economisch

situatie in beeld te brengen.
2. Wij adviseren ondernemers met een ketelgasverbruik van circa 10 m3/m2 en meer om samenwerking te

zoeken voor eventueel aardwarmtewinning.
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7. Wat zijn de vervolgstappen die genomen moeten worden?

Uitgaande van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek en de conclusies welke daaruit zijn getrokken,
worden hierna de vervolgstappen weergegeven welke noodzakelijk zijn om binnen een bepaalde tijdsperiode
het einddoel te bereiken.
Welk concreet einddoel, en binnen welke termijn, men gezamenlijk (overheden en bedrijfsleven) dat wil
bereiken dient al eerste vastgesteld te worden.

Gelet op de eerder geformuleerde conclusies zou het concrete doel kunnen zijn om binnen de tijd welke met
de verlening van de opsporingsvergunning wordt aangegeven (dat is naar verwachting 4 jaar), 8 doubletten
gerealiseerd of uitbesteed te hebben.

1. Vaststellen van een Missie (januari 2009)
Vanuit dat concrete doel en de randvoorwaarde dat alle (huidige en toekomstige) grondeigenaren van
aardwarmte gebruik kunnen maken, dient een gezamenlijke Koekoekspolder-Missie opgesteld te worden.
Daarin zou onder andere het volgende opgenomen kunnen worden:
• Terugbrengen van de inzet van fossiele energie op gebiedsniveau.
• Het tekort aan CO2 aanvullen met schone/zuivere rest-CO2.
• Maximaal benutten van de aardwarmte uit de (op termijn) 8 doubletten.
• Levering van warmte aan derden (niet tuinbouwbedrijven) nastreven.

2. Opzetten van een koepelorganisatie (februari 2009)
Vanuit het gegeven dat de ontwikkeling van de beoogde aardwarmte-infrastructuur een organisatorisch
gecompliceerd, en een economisch riskant traject is, is het noodzakelijk om een overkoepelende organisatie
op te zetten.

Bij de opzet en inrichting van die koepelorganisatie (KOEPKOEK) zijn de volgende aandachtspunten van
belang:
• Praktische kennis en ervaring toepassen.
• Profiteren van wat al in gang is gezet.
• De vaart er in brengen en houden.
• Handelen als één opdrachtgever.

De opstelling van een VOORBEREIDINGSPLAN BOREN namens de belanghebbende partijen is de eerste
taak.

3. Opstellen en uitvoeren van het Voorbereidingplan Boren (maart 2009 tot start van de laatste boring)
Wanneer er overeenstemming is over doel, missie en werkwijze zal door de projectorganisatie (KOEPKOEK)
een voorbereidingsplan opgesteld worden.
Er wordt van uitgegaan dat tegen die tijd meer zekerheid bestaat over de te aangevraagde
opsporingsvergunning en de twee MEI-subsidie aanvragen.

In het Voorbereidingsplan Boren worden onder andere de volgende zaken uitgewerkt:
In kaart brengen van de potentiële clusters.
Koppelen van de mogelijke doubletten aan de potentiële clusters.
Inventariseren van de warmtebehoefte per cluster.
Aanvragen van MEI-subsidie (LNV) voor de nieuw te vormen clusters.
Indiening van de garantie-aanvragen (EZ) voor de al gevormde clusters.
Aanvragen van de gemeentelijke vergunningen voor de al gevormde clusters.
Ontwerpen van de boorputten/opstellen van het boorplan.
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• Ontwerpen en/of aanpassen van de bovengrondse infrastructuur voor de al gevormde clusters.
• Laten maken en beoordelen van de booroffertes t.b.v. de clusters.
• Onderzoeken en adviseren over financieringsmogelijkheden t.b.v. van de clusters.
• Ondersteunen van de clusters bij het uitbesteden van de boringen en de infrastructuur.
• Verzorgen van de interne en externe communicatie.

De voortgang in de voorbereiding van de afzonderlijke clusters (in feite deelprojecten) wordt bepaald door
zowel interne en externe factoren. De KOEPKOEK zal daar pragmatisch mee om kunnen gaan omdat er een
logische en identieke volgorde per deelproject aan de orde is. De feitelijke voortgang (snelheid) wordt echter
mede bepaald door interne d.w.z. clustergebonden factoren.
De KOEPKOEK zal daarnaast pro-actief moeten handelen door toekomstige beslismomenten te voorzien
waarin een gemeenschappelijk voordeel (synergie) voor meerdere clusters te behalen is. Dit kan zich
voordoen bij vrijwel alle hiervoor genoemde onderdelen van het voorbereidingsplan.
De KOEPKOEK laat zich adviseren en ondersteunen door diverse specialisten.

4. Uitvoering van de boringen (2010 - 2014)
Het streven is om de uitvoering van de boringen uit te besteden aan het boorbedrijf plus de in te huren
boormanager. De opdrachtgevers van de boringen zijn de tuinbouwbedrijven die daar (gezamenlijk) in willen
investeren en daarmee ook de eigenaar van de bronnen (doublet) worden. Tijdens de uitvoering van de
boringen vind er via de opdrachtgevers en de boormanager terugkoppeling plaats naar de KOEPKOEK.
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Bijlagen I

3. Rol aardwarmte in het energieprofiel, nu en in de toekomst

3.1. Doorontwikkeling WKK versus ontwikkeling aardwarmte

Optie 1: 2 aardwarmtebronnen op het huidige giastuinbouwareaal

Investeringsbegroting aardwarmte Koekoekspolder

Oppervlakte

Verwarming
Kosten doublet
MEI subsidie
Ringleidingsysteem per m.
Aansluitkosten
Advies
CO2 systeem collectief
Organisatie
Bouwrente, onvoorzien, overig circa 5%
Totaal

€ aantal
7.000.000

-2.000.000
750

30.000

2
2

10000 stelpost
20 stelpost

stelpost
stelpost
stelpost
stelpost

Rente en afschrijvingen gem. rente 10 ja Bedrag Rente %

10 19.500.000 5,50
Investeringen
Investering
Totaal

942.500 m2

totaal per m2 kas
14.000.000
-4.000.000
7.500.000

600.000
100.000
200.000

50.000
1.050.000

14,85
-4,24
7,96
0,64
0,11
0,21
0,05
1,11

Subsidie

MEI

19.500.000 20,69

Rente/lease Afschrijving Rente+afsc.

540.719 1.950.000 2.500.000

Per m2 glasoppervlakte

19.500.000

20,69

540.719 1.950.000 2.500.000

0,57 2,07 2,65
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Berekening van energiekosten 2 doubletten ( 94,25 ha € per m2

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom

43 m3 / m2 a
1,8 m3 /m2a

126kWh/m2a
7 kWh / m2 a

€0,35
€0,37
-€ 0,095
€ 0,095

Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
Elektra aardwarmte pomp
Rente en afschrijving aardwarmte
Onderhoudskosten en verzekering aardwarmte (stelpost)
CO2 10kg /m 2 a
Totaal energiekosten

5 kWh / m2 a € 0,095 =

€ 0,080

15,18
0,67

-11,97
0,70
2,35
1,24
0,48
2,65
0,30
0,80

14.310.828
627.705

-11.284.927
655.695

2.215.190
1.165.752

447.688
2.500.000

282.750
754.000

Berekening van energiekosten 2 doubletten <

Gas WKK 43,4 m3 / m2 a € 0,26 =
Gas ketel 1,8 m3 / m2 a € 0,28 =
Elektra verkoop 126 kWh / m2 a -€ 0,076 =
Elektra inkoop bedrijfsstroom 7 kWh / m2 a € 0,076 =
Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
Elektra aardwarmte pomp 5 kWh / m2 a € 0,076 =
Rente en afschrijving aardwarmte
Onderhoudskosten en verzekering aardwarmte (stelpost)
CO2 10kg /m 2 a €0,080
Totaal energiekosten

12,39

€ per m2

11,28
0,50

-9,58
0,56
2,35
1,24
0,38
2,65
0,30
0,80

10,48

11.674.681

€

10.630.901
475.020

-9.027.941
524.556

2.215.190
1.165.752

358.150
2.500.000

282.750
754.000

9.878.377
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Optie 2: Huidige WKK vermogen opvoeren naar 0,6 MWperha.

Referentieberekening van energiekosten huidige situatie € per m2

Gas WKK 70,2m3 /m2a €0,35 =
Gas ketel 2,6 m3 / m2 a € 0,37
Elektra verkoop 225 kWh / m2 a € 0,095
Elektra inkoop bedrijfsstroom 7 kWh / m2 a € 0,095
Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
CO2 3 k g / m 2 a €0,100
Totaal energiekosten

Referentieberekening van energiekosten huidige situatie bij 26 et

Gas WKK 70,2 m3 / m2 a € 0,26 =
Gas ketel 2,6 m3 / m2 a € 0,28 =
Elektra verkoop 225 kWh / m2 a € 0,076 =
Elektra inkoop bedrijfsstroom 7 kWh / m2 a € 0,076 =
Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
CO2 3 k g / m 2 a €0,100
Totaal energiekosten

24,56
0,98

-21,40
0,70
4,00
2,23
0,33

11,40

€ per m 2

18,25
0,74

-17,12
0,56
4,00
2,23
0,33
8,98

23.151.478
920.926

-20.169.802
655.695

3.770.315
2.101.002
311.496

10.741.110

€

17.198.241
696.917

-16.135.841
524.556

3.770.315
2.101.002
311.496

8.466.686
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3. 2. Doorontwikkeling WKK versus ontwikkeling aardwarmte t.b.v. het nieuw te bouwen glasareaal

Optie 1: 6 Doubletten op ca 100 hectare nieuwbouw.

In deze optie wordt de aardwarmte ingezet voor de uitbreiding van 100 ha glas. Er wordt ook weer uitgegaan
van een ringleidingsysteem op gebiedsniveau.

Investeringsbegroting aardwarmte Koekoekspoider 6 doubletten

Oppervlakte

Verwarming
Kosten doublet
MEI subsidie
Ringleidingsysteem per m.
Aansluitkosten
Advies
CO2 systeem collectief
Organisatie
Bouwrente, onvoorzien, overig circa 5%
Totaal

Investering

€ aantal
7.000.000 6

-2.000.000 6
750 10000 stelpost

30.000 20 stelpost
stelpost
stelpost
stelpost
stelpost

gem. rente 10 jaar Bedrag Rente %

totaal
42.000.000

-10.000.000
7.500.000

600.000
100.000
200.000

50.000
2.050.000

42.500.000

Rente/lease

1.000.000 m2

per mz kas Subsidie
42,00

-10,00 MEI
7,50
0,60
0,10
0,20
0,05
2,05

42,50

Afschrijving Rente+a

Investering 10 42.500.000 5,50 1.178.490 4.250.000 5.400.000

Per m2 glasoppervlakte 42,50 1,18 4,25 5,40
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Berekening van energiekosten 6 doubletten op 100 ha €perm 2 €

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom

0 m3 / m2 a
6,1 m 3 /m 2 a

0 kWh / m2 a
7 kWh / m2 a

Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
Elektra aardwarmte pomp 17 kWh / m2 a
Rente en afschrijving aardwarmte
Onderhoudskosten en verzekering aardwarmte (stelpost)
CO2 20 kg / m2 a
Totaal energiekosten

€0,35 =
€0,45 =

-€0,095 =
€0,095 =

€0,095 =

€0,080 =

0,00
2,75
0,00
0,67
0,00
0,00
1,62
5,40
0,30
1,60

12,33

0
2.745.000

0
665.000

0
0

1.615.000
5.400.000
300.000

1.600.000
12.325.000

Berekening van energiekosten

Gas WKK 0 m3 / m2 a
Gas ketel 6,1 m 3 /m 2 a
Elektra verkoop 0 kWh / m2 a
Elektra inkoop bedrijfsstroom 7 kWh / m2 a
Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
Elektra aardwarmte pomp 17 kWh / m2 a
Rente en afschrijving aardwarmte
Onderhoudskosten en verzekering aardwarmte (stelpost)
CO2
Totaal energiekosten

20 kg /m 2 a

6 doubletten op 100 ha €perm 2 €

€0,26
€0,35

-€ 0,076
€ 0,076

€0,076 =

€0,080 =

0,00
2,14
0,00
0,53
0,00
0,00
1,29
5,40
0,30
1,60

11,26

0
2.135.000

0
532.000

0
0

1.292.000
5.400.000
300.000

1.600.000
11.259.000
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Optie 2: 8 Doubletten op ca 100 hectare nieuwbouw.

In deze optie wordt de aardwarmte ingezet voor de uitbreiding van 100 ha glas. Er wordt ook weer uitgegaan
van een ringleidingsysteem op gebiedsniveau.

Investeringsbegroting aardwarmte Koekoekspolder

Oppervlakte

Verwarming €
Kosten doublet
MEI subsidie
Ringleidingsysteem per m.
Aansluitkosten
Advies
CO2 systeem collectief
Organisatie
Bouwrente, onvoorzien, overig •
Totaal

7.000.000
-2.000.000

750
30.000

aantal
8
8

11000
20

stelpost
stelpost
stelpost
stelpost
stelpost
stelpost

totaal
56.000.000

-13.000.000
8.250.000

600.000
100.000
200.000

50.000
2.800.000

55.000.000

1.000.000 m2

per m2 kas Subsidie
56,00

-13,00 MEI
8,25
0,60
0,10
0,20
0,05
2,80

55.00

Investering

Investering
Investering

Per m2 glasoppervlakte

m2 kasoppervlakte

gem. rente 10 jaar Bedrag Rente % Rente/lease Afschrijving Rente+afs.

10 55.000.000 5,50 1.525.104 5.500.000 7.000.000

55,00 1,53 5,50 7,03

1.000.000
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Berekening van energiekosten

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom

0 m3 / m2 è
1,8 m 3 /m 2 è

0 kWh / m2 a
7 kWh / m2 a

Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
Elektra aardwarmte pomp
Rente en afschrijving aardwarmte

18 kWh/m 2 è

Onderhoudskosten en verzekering aardwarmte (stelpost)
CO2
Totaal energiekosten

Berekening van energiekosten

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom

20 kg / m2 a

0 m3 / m2 a
1,8 m 3 /m 2 a

0 kWh / m2 a
7 kWh / m2 è

Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
Elektra aardwarmte pomp
Rente en afschrijving aardwarmte

17 kWh/m 2 a

Onderhoudskosten en verzekering aardwarmte (stelpost)

CO2
Totaal energiekosten

20 kg / m2 a

8 doubletten op

€0,35 =
€0,45 =

-€0,095 =
€0,095 =

€0,095 =

€0,080 =

8 doubletten op

€ 0,26
€ 0,35 =
-€ 0,076
€ 0,076 =

€ 0,076 =

€ 0,080

100 ha € pernr

0,00
0,81
0,00
0,67
0,00
0,00
1,71
7,00
0,30
1,60

12,09

100 ha €perm 2

0,00
0,63
0,00
0,53
0,00
0,00
1,29
7,00
0,30
1,60

11,35

€

0
810.000

0
665.000

0
0

1.710.000
7.000.000

300.000
1.600.000

12.085.000

€

0
630.000

0

532.000
0
0

1.292.000
7.000.000

300.000
1.600.000
11.354.000

Toelichting
De jaarkosten worden specifiek gericht naar de nieuwbouw en de bestaande kassen worden buiten
beschouwing gelaten.
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Optie 3: 60 MWaan WKK's op ca 100 hectare nieuwbouw.

De WKK's worden decentraal opgesteld en er is geen ringleiding in het gebied.

Berekening van energiekosten met extra WKK 60 MW € per m2 €

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom
Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
CO2 5 kg/m 2a €0,100 =
Totaal energiekosten

Berekening van energiekosten met extra WKK 60 MW

70
3,0
258

7

m3/m
m3/m
kWh/
kWh/

2a
2a
m2

m2
a
a

€
€

-€0
€0

0,35 =
0,37 =
,095 =
,095 =

24,50
1,10

-24,51
0,67
4,30
2,58
0,50

24.500,000
1.100.000

-24.510.000
665.000

4.300.000
2.580.000

500.000

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom
Rente en afschrijving WKK en
Onderhoudskosten WKK
CO2
Totaal energiekosten

70
3,0

258
7

toebehoren

5

m3 /m
m3 /m
kWh/
kWh/

kg/m

2 a
2 a
m2è
m2a

2a

€0,26
€0,28

-€ 0,076
€ 0,076

€0,100

9,14

€ per m2 €

18,20
0,84

-19,61
0,53
4,30
2,58
0,50
7,34

9.135.000

18.200.000
840.000

-19.608.000
532.000

4.300.000
2.580.000

500.000
7.344.000
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3. 3. Ontwikkeling van twee aardwarmtebronnen t.b.v. de twee geselecteerde clusters versus opvoeren van
het WKK vermogen

Op initiatief van de kwekers zijn er twee clusters van bedrijven gevormd. Cluster 1 telt 4 bedrijven en cluster 2
bestaat uit 6 bedrijven. Hieronder is de referentiesituatie weergegeven.

Inventarisatie referentiesituatie 2008

Oppervlakte glas
Oppervlakte glas uit te breiden tot
WKK capaciteit/ electrisch vermogen
Investeringsbedrag WKK of leasebedrag
Draai-uren WKK op jaarbasis
Onderhoudskosten
Gasverbuik WKK
Gasverbruik WKK totaal
Gasverbruik ketel
Gasverbruik ketel totaal
CO2 type
CO2 verbruik
Electraverbruik
Electraverbruik in kWh
Electra -inkoop
Electra -inkoop in kWh
Electra- verkoop
Electra- verkoop in kWh

Referentieberekening van energiekosten

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom
Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
CO2

Totaal energiekosten

m2
m2
MW
€ per jaar
uren
uur
m3/m2
m3
m3/m2
m3
ketel/wkk/zuiver
kg/m2
kW/m2
kWh
kW/m2
kWh
kW/m2
kWh

huidige situatie

€0,35
€0,37
€ 0,095
€ 0,095

€0,100

Referentieberekening van energiekosten huidige situatie bij 26 et

Gas WKK

Gas ketel

Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom

Rente en afschrijving WKK en toebehoren

Onderhoudskosten WKK

CO2
Totaal energiekosten

€ 0,26

€0,28

€ 0,076
€ 0,076

€0,100

Cluster 2
220.000
327.000

6
479.300
4174,5

61,6
34,9

7.676.680
22,3

4.902.640
ketel/wkk

3,71
7,52

1.654.190
5,51

1.212.230
112,41

24.729.200

€ per m2

12,21 2
8,25 1

-10,68 -2
0,52
2,18
1,17
0,37
14,02

Cluster 2

€ per m2

9,07

6,24

•8,54
0,42

2,18
1,17

0,37
10,91

€

.686.838

.813.977

.349.274
115.162
479.300
257.132
81.600

3.084.735

€
1.995.937

1.372.739
-1.879.419

92.129
479.300
257.132

81.600
2.399.418

Cluster 1
164.000
248.000

5,05
269.436

3400
50,18
28,1

4.610.000
23,8

3.898.100
ketel/wkk

0
7,18

1.178.160
1,46

239.320
94,04

15.422.000

€ per m2 €

9,84 1.613.500
8,79 1.442.297

-8,93 -1.465.090
0,14 22.735
1,64 269.436
1,04 170.610
0,00 0
12,52 2.053.488

Cluster 1

€ per m2 €
7,31 1.198.600

6,66 1.091.468

-7,15 -1.172.072

0,11 18.188

1,64 269.436
1,04 170.610

0,00 0
9,61 1.576.230

Toelichting
Voor de beide clusters is weergegeven de effecten van de hoge en lagere energieprijzen.
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Inzet aardwarmte Cluster 1

Optie 1: Huidige WKK vermogen opvoeren naar 0,6 MWperha op bestaande oppervlakte.

Cluster 1
Referentieberekening van energiekosten huidige situatie € per m2 €

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bed rijf sstroom
Rente en afschrijving WKK en
Onderhoudskosten WKK
CO2
Totaal energiekosten

€ 0,35
€ 0,37
€ 0,095
€ 0,095

toebehoren

€0.100

Referentieberekening van energiekosten huidige situatie bij

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom
Rente en afschrijving WKK en
Onderhoudskosten WKK
CO2
Totaal energiekosten

€ 0,26
€ 0,28
€ 0,076 =
€ 0,076 =

toebehoren

€0,100

21,73
2,50

-20,89
0,14
3,74
2,30
0,00
9,52

€ per m2

16,14
1,90

-16,71
0,11
3,74
2,30
0,00
7,47

7.47

3.563.980
410.737

-3.425.890
22.735

612.636
377.010

0
1.561.208

€

2.647.528
310.828

-2.740.712
18.188

612.636
377.010

0
1.225.478

1.225.478

Toelichting
Voor de beide clusters is weergegeven de effecten van het toepassen van meer WKK vermogen per ha.
Doordat er meer elektra verkocht kan worden en het aandeel ketelgas daalt nemen de jaarkosten ten
opzichte van de referentie af.
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Optie 2: Ontwikkeling 1 aardwarmtebron na uitbreiding.

1. Investeringsbegroting aardwarmte Koekoekspolder

Oppervlakte

Verwarming
Kosten doublet
MEI subsidie
Ringleidingsysteem perm.
Aansluitkosten
Advies
CO2 systeem collectief
Organisatie
Bouwrente, onvoorzien, overig circa 5%
Totaal

aantal
7.000.000

-2.000.000
750

30.000

1
1

200 stelpost
4 stelpost

stelpost
stelpost
stelpost
stelpost

totaal
7.000.000

-2.000.000
150.000
120.000
50.000
40.000
50.000

290.000

248.000 m2

per m2 kas Subsidie
28,23
-8,06
0,60
0,48
0,20
0,16
0,20
1,17

MEI

5.700.000 22,98

Investering

Investering
Investering
Totaal

gem. rente 10 j< Bedrag Rente % Rente/lease Afschrijving Rente+afs.

10 5.700.000 5,50 158.056 570.000
5.700.000 158.056 570.000

730.000
730.000

Per m2 glasoppervlakte

m2 kasoppervlakte

Berekening van energiekosten

Gas WKK

Gas ketel

Elektra verkoop

Elektra inkoop bedrijfsstroom

22,98 _

248.000

1 doubletten op

0,64 2,30 2,94

248000 m2€ perm2

19 m3 /m2a

6,0m3 /m2a

62 kWh / m2 a

7 kWh / m2 a

€0,35

€0,37

-€ 0,095

€ 0,095

Rente en afschrijving WKK en toebehoren

Onderhoudskosten WKK

Elektra aardwarmte pomp 11 kWh/m2a €0,095

Rente en afschrijving aardwarmte

Onderhoudskosten en verzekering aardwarmte (stelpost)

CO2 10kg/m2a €0,080

Totaal energiekosten

6,51 1.613.500

2,22 550.560

-5,89 -1.465.090

0,67 164.920

1,09 269.436

0,69 170.610

1,08 268.584

2,94 730.000

0,20 49.600

0,80 198.400

10,30 2.550.520
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Berekening van energiekosten

Gas WKK

Gas ketel
Warmtelevering van/door cluster

Elektra verkoop
Elektra inkoop bedriifsstroom

19

6,0

62

7

m3 / m2 a

m3 / m2 a

kWh / m2 è

kWh / m2 a

1 doubletten op

€ 0,26

€ 0,28

-€ 0,076

€ 0,076

248000 m2 € per m2

Rente en afschrijving WKK en toebehoren

Onderhoudskosten WKK

Elektra aardwarmte pomp 11 kWh/m 2 a €0,076

Rente en afschrijving aardwarmte

Onderhoudskosten en verzekering aardwarmte (stelpost)

CO2 10kg /m 2 a €0,080

Totaal energiekosten

4,83

1,68

0,00

-4,71

0,53

1,09

0,69

0,87

2,94

0,20

0,80
8,92

1.198.600
416.640

0
-1.172.072

131.936

269.436

170.610

214.867

730.000

49.600

198.400

2.208.017
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Optie 3: WKK vermogen opvoeren naar 0,6 MWperha na uitbreiding.

Berekening van energiekosten met extra WKK

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom

63 m3 / m2 è
6,5 m3 /m2a
234 kWh / m2 a

7 kWh / m2 è

€0,35
€0,37
-€ 0,095
€ 0,095

Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
CO2
Totaal energiekosten

5 k g / m 2 a €0,100

Berekening van energiekosten met extra WKK

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom
Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
CO2
Totaal energiekosten

63 m3 / m2 a € 0,26
6 , 5 m 3 / m 2 a €0,28

234 kWh / m2 a -€ 0,076
7 kWh / m2 a € 0,076

6,4 MW 4300 uur € per m2 €
248000

22,20
2,28

-22,12
0,32
3,91
2,39
0,17

5.504.380
566.137

-5.484.730
78.595

970.636
592.010
42.000

6,4 MW
248000

5 k g / m 2 è €0,100

4300 uur

9,15

€ per m 2

16,49
1,73

-17,69
0,25
3,91
2,39
0,17
7,25

2.269.028

€

4.088.968
428.428

-4.387.784
62.876

970.636
592.010
42.000

1.797.134
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Inzet aardwarmte Cluster 2

Optie 1: Huidige WKK vermogen opvoeren naar 0,6 MW per ha op bestaande oppervlakte.

Cluster 2
Referentieberekening van energiekosten huidige situatie € per m2 €

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom

€
€
€
€

0
0
0
0

,35
,37
,095
,095

Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
CO2 €0,100
Totaal energiekosten

Referentieberekening van energiekosten huidige situatie bij € per m2

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom

€
€
€
€

0,
0,
0,
0,

26
,28
,076
,076

Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
CO2 €0,100
Totaal energiekosten

25,51
1,22

-24,05
0,52
4,52
2,58
0,37

10,67

€perm2

18,95
0,92

-19,24
0,42
4,52
2,58
0,37
8,52

5.612.558
267.377

-5.290.474
115.162
994.100
566.732
81.600

2.347.055

€

4.169.329
202.339

-4.232.379
92.129

994.100
566.732
81.600

1.873.850
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Optie 2: Berekening van energiekosten met 1 aardwarmtedoublet cluster 2.

Investeringsbegroting aardwarmte Koekoekspolder

Oppervlakte 327.000 m2

Verwarming € aantal totaal per m2 kas
Kosten doublet 7.000.000 1 7.000.000 21,41
MEI subsidie -2.000.000 1 -2.000.000 -6,12
Ringleidingsysteem per m. 750 200 stelpost 150.000 0,46
Aansluitkosten 30.000 4 stelpost 120.000 0,37
Advies stelpost 50.000 0,15
CO2 systeem collectief stelpost 40.000 0,12
Organisatie stelpost 50.000 0,15
Bouwrente, onvoorzien, overig circa 5% stelpost 290.000 0,89
Totaal 5.700.000 17,43

Subsidie

MEI

Percentage afsc
10%

10%
10%
10%
10%
10%
10%

Investering

Investering
Investering
Totaal

gem. rente 10 jaar Bedrag Rente % Rente/lease Afschrijving Rente+afs.

10 5.700.000 5,50 158.056
5.700.000 158.056

570.000 730.000
570.000 730.000

Per m2 glasoppervlakte 17,43 0,48 1,74

Berekening van energiekosten

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom
Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
Elektra aardwarmte pomp
Rente en afschrijving aardwarmte
Onderhoudskosten en verzekering aardwarmte (stelpost)
CO2 1 0 k g / m 2 a
Totaal energiekosten

24
4,8
75

6
i

8

m 3 /
m3/
kWh
kWh

kWh

m2è
m2è
/m2

/m2

/m2

1

a

a

a

doubletten op

€ 0,35 =
€ 0,37
-€0,095 =
€ 0,095

€ 0,095 =

327000 m2 € per m 2

€ 0,080

8,22
1,78

-7,13
0,57
1,47
0,79
0,75
2,23
0,15
0,80
9,62

2.686.838
580.752

-2.349.274
186.390
479.300
257.132
245.414
730.000

49.050
261.600

3.127.202
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Optie 3: WKK vermogen opvoeren naar 0,6 MWperha na uitbreiding.

Berekening van energiekosten met extra WKK 6,4 MW 4300 uur € per m2

327000

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom
Rente en afschrijving WKK en
Onderhoudskosten WKK
CO2
Totaal energiekosten

70 m3 / m2 a
3,5 m 3 /m 2 a

254 kWh / m2 a
6 kWh / m2 a

toebehoren

5 kg / m2 è

Berekening van energiekosten met extra WKK

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom
Rente en afschrijving WKK en
Onderhoudskosten WKK
CO2
Totaal energiekosten

70 m3 / m2 a
3,5 m3 / m2 a

254 kWh / m2 a
6 kWh / m2 a

toebehoren

5 kg / m2 a

€ 0,35 =
€ 0,37 =
-€ 0,095 =
€0,095 =

€0,100 =

6,4 MW 4300 uur

327000

€ 0,26 =
€ 0,28 =
-€0,076 =
€ 0,076 =

€0,100 =

25,07
1,24

-24,20
0,57
4,45
2,57
0,41

10,11

€ per m2

18,62
0,94

-19,36
0,46
4,45
2,57
0,41
8,09

8.196.608
405.942

-7.913.044
186.317

1.454.100
841.732
135.100

3.306.755

€

6.088.909
307.199

-6.330.435
149.053

1.454.100
841.732
135.100

2.645.658

Conclusies
Door de extra inzet van WKK vermogen dalen de jaarkosten voor de bedrijven. De inzet van aardwarmte laat
een zelfde beeld zien. Doordat de investeringen in de ringleiding voor het gebied zijn weggevallen nemen de
vaste kosten af. Anders gezegd: benutting van aardwarmte in een decentrale opstelling lijkt aantrekkelijker
dan in een gebiedsopstelling.
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Bijlagen II

Voorbeeldberekeningen aardwarmte, WKK en aardwarmte en WKK.

Voorbeeldbedrijf aardwarmte

Berekening van energiekosten

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom
Elektra aardwarmte pomp
Rente en afschrijving aardwarmte

0
1,6

0
7

17

m3 / m2 a

m3 / m2 è

kWh / m2 è

kWh / m2 a

kWh / m2 a

Onderhoudskosten en verzekering aardwarmte (stelpost)
CO2

Totaal energiekosten

20 kg / m2 a

1 doubletten op

€ 0,35 =
€ 0,45
-€ 0,095
€ 0,095
€ 0,095 =

€ 0,080 =

12,5 ha € p e r m 2

0,00
0,72
0,00
0,67
1,62
5,60
0,30
1,60

10,50

€

0
90.000

0
83.125

201.875
700.000

37.500
200.000

1.312.500

Warmtebehoefte en aanbod aardwarmte

• Warmtebehoefte

• Aardwarmte

D Ketelwarmte

OWKK

Maand
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Voorbeeldbedrijf WKK

Berekening van energiekosten

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom

met WKK

64 m3 / m2 è
5,8 m 3 /m 2 a

240 kWh / m2 è
7 kWh / m2 è

Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK

CO2

Totaal energiekosten

5 kg / m2 a

7,5 MW 4000 uur

€0,35 =
€0,37
-€ 0,095 =
€ 0,095 =

€0,100

€ per rrr

22,54
2,15

-22,80
0,67
4,22
2,40
0,50

9,68

2.817.500

268.250
-2.850.000

83.125
528.000
300.000
62.500

1.209.375

Warmtebehoefte en aanbod aardwarmte

• Warmtebehoefte

• Aardwarmte

D Ketelwarmte

oWKK

*N * " / / / /

Maand
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Voorbeeldbedrijf aardwarmte + WKK

Berekening van energiekosten

Elektra aardwarmte pomp
Rente en afschrijving aardwarmte
Onderhoudskosten en verzekering aardwarmte (stelpost)
Totaal energiekosten

1 doubletten op

12kWh/m2a €0,095

20 ha € per m2

1,14
3,50
0,30
4,94

228.000
700.000
60.000
988.000

Berekening van energiekosten met WKK 3,75 MW 4000 uur € per m2

Gas WKK
Gas ketel
Elektra verkoop
Elektra inkoop bedrijfsstroom

20 m3 / m2 a
3,8 m3/m2a
75 kWh / m2 a

7 kWh / m2 a
Rente en afschrijving WKK en toebehoren
Onderhoudskosten WKK
CO2

Totaal energiekosten

Totaal energiekosten

€0,35
€0,37
-€ 0,095
€ 0,095

11 kg/m2è €0,100

7,07
1,41

-7,13
0,67
1,32
0,75
1,10

5,19

10,13

1.414.000
281.200

-1.425.000
133.000
264.000
150.000
220.000

1.037.200

2.025.200,00

Warmtebehoefte en aanbod aardwarmte

• Warm te b
• Aardwamn

ïhoefte
te

D Ketelwarmte
• WKK

januari februari juni juli
Maand

september oktober november december
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