
Zonne-energie is één van de meest 

eenvoudige manieren van duurzame 

energieproductie. De businesscase is 

eenduidig en simpel, de techniek is 

ruimschoots bewezen en in de meeste 

gevallen is er geen vergunning nodig. 

Na investering en installatie heb je er 

nauwelijks kosten en onderhoud aan. De 

zon doet het werk!

CCS Energie-advies zet haar ruime 

kennis en ervaring met (SDE+) subsidies, 

complexe duurzame energie projecten 

en projectontwikkeling nu ook in om 

voor haar klanten op grote schaal zonne-

energieprojecten te realiseren. Daarin 

zijn meerdere vormen denkbaar, van 

begeleiding bij de subsidieaanvraag 

en vergunningstrajecten tot volledige 

projectrealisatie en financiering voor eigen 

risico, waarbij daken of land verhuurd 

worden. 

Heeft u een groot dak beschikbaar en wilt 

u dat nuttig gebruiken met het opwekken 

van  zonne-energie? Neem dan contact op 

met Gijs van Pruissen op 0570 – 667 000 of 

vanpruissen@ccsenergieadvies.nl ■

Bezoekadres  Binnensingel 3, 7411 PL Deventer   •  Postadres Postbus 780, 7400 AT Deventer 

T  0570 - 66 70 00   •   E  info@ccsenergieadvies.nl.nl   •   W  www.ccsenergieadvies.nl

                        

CCS is een energie-

adviesbureau dat initieert 

en adviseert bij projecten 

op energiegebied. 

Kernbegrippen in het 

werkgebied van CCS 

zijn: warmte, WKK en 

biogas. Onze missie is het 

realiseren van rendabele 

energieoplossingen door 

een vernieuwende aanpak. 

CCS is continu bezig met het 

ontwikkelen en verbeteren 

van nieuwe en innovatieve 

toepassingen. CCS biedt 

een complete oplossing 

voor uw energievraagstuk 

en zorgt eveneens voor 

de implementatie van 

de gekozen oplossing 

gedurende het gehele 

project. Van het aanvragen 

van offertes en subsidies 

tot de bouwbegeleiding,  

directievoering en nazorg ■

MEER WETEN?

Neem dan contact op.

Bel 0570-667 000 

Of bezoek onze website

WWW.CCSENERGIEADVIES.NL
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Biogas, de duurzame variant van aardgas, 

wordt net als aardgas, in grondleidingen 

getransporteerd. Het aardgasnet heeft te 

maken met strenge regelgeving. Aardgas wordt 

bijvoorbeeld gedroogd tot een dauwpunt van 

-10 oC bij 8 bar (g) om er zeker van te zijn dat 

er geen condensvorming in het leidingwerk 

ontstaat. Biogasleidingen daarentegen kunnen 

onder het ‘vrije domein’ vallen. In dat geval 

is er geen standaard waaraan de aanleg en 

exploitatie van biogasleidingen moet voldoen. 

Het gevolg is dat elke leverancier met een ander 

ontwerp komt.

Om dit te stroomlijnen is een NEN-commissie 

(NEderlandse Norm) in het leven geroepen. 

In deze commissie zijn de overheid (RVO), 

netbeheerders, brandweer, leveranciers en 

afnemers vertegenwoordigd.

CCS Energie-advies maakt met hulp van 

Climate KIC ook deel uit van de nationale 

normcommissie ‘Biogasinstallaties’.

De uitdaging van de commissie was te 

komen tot duidelijke regels voor de aanleg 

en exploitatie van biogasleidingen en 

biogasinstallaties. Uitgangspunt hierbij was 

de veiligheid, zonder de kosteneffectiviteit en 

innovatieve oplossingen te blokkeren. CCS 

Energie-advies wist door haar praktijk ervaring 

als projectbegeleider en adviseur bij biogas 

projecten in onder andere Noord Deurningen 

en Oxe bij Deventer precies waar de knelpunten 

lagen.

Mede dankzij de inbreng van CCS Energie-

advies heeft dat geleid tot een duidelijke 

normering, waar alle partijen achter staan. 

De normering omvat eisen voor de concentratie 

H2S en NH3. Het dauwpunt moet in principe 

op -3 oC liggen maar daar mag, na het in 

kaart brengen van de risico’s, van af worden 

geweken.

Door de nieuwe norm, is het ontwerpen van 

biogasleidingen eenduidiger en eenvoudiger 

geworden. 

De ontwerpnorm NEN 8771 - Ontwerp, 

operatie en onderhoud van biogasinstallaties, 

is donderdag 8 februari jl. gepubliceerd voor 

publieke consultatie.

http://www.normontwerpen.nen.nl/Home/

Details/606.

De ontwerpnorm NEN 8770 voor biogasleiding 

wordt naar verwachting medio 2e kwartaal 2018 

ter consultatie gepubliceerd.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op 

met Berry de Jong op 0570 - 667 000 ■

Op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen?

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief op 

onze website www.ccsenergieadvies.nl 

CCS ENERGIE-ADVIES IN COMMISSIE NEN-NORMERING
BIOGASINSTALLATIES EN BIOGASLEIDINGEN

Het nieuws werd de afgelopen weken 

gedomineerd door berichten over 

aardbevingen in Groningen, het 

terugdringen van de gasproductie, en wat 

dit in de praktijk gaat betekenen.

In nieuwbouwhuizen en nieuwbouw-

complexen kan eenvoudig een 

warmtepomp worden geïnstalleerd. 

Bovendien zijn nieuwbouwhuizen zo 

goed geïsoleerd, dat de bewoners zeker 

in kamers op het zuiden, graag koeling 

zouden willen hebben. Een warmtepomp 

kan in deze huizen zowel voor de

verwarming als voor de koeling zorgen. 

De grootste uitdaging zit in bestaande 

huizen. Deze huizen zijn niet ingericht

op het lage-temperatuur verwarmings-

systeem van een warmtepomp. Bovendien 

hebben deze huizen een hogere  

warmtevraag. 

CCS gelooft in warmtenetten op basis 

van verwarmingsketels op biomassa 

(o.a. hout). Er zijn echter nog veel meer 

biomassa reststromen die vrijkomen, 

die nu niet gebruikt kunnen worden voor 

energieopwekking. 

CCS is een samenwerking aangegaan met 

Klinkenberg, bouwer van deze installatie 

en BioLake die een demo-installatie voor 

torrefactie ter beschikking stelt. Samen 

werken wij met hen aan oplossingen om 

ook deze reststromen te kunnen gebruiken 

voor energieopwekking. Door deze 

reststromen te torreficeren, een soort 

roosteren, kunnen er brandstofpellets 

van gemaakt worden. Hierdoor zijn 

deze reststromen uniformer qua 

verbrandingseigenschappen en kunnen ze 

beter ingevoerd worden in de ketel.

CCS ondersteunt Klinkenberg en BioLake 

al verschillende jaren bij het opstellen 

van het procesontwerp, de massa- en 

energiebalans en de business case van 

torrefactie. Middels een MIT subsidie van 

de provincie Noord-Holland wordt verder 

onderzoek gedaan naar de torrefactie-

eigenschappen en de controle van het 

torrefactieproces om energie-efficiënt een 

consistente kwaliteit brandstofpellet te 

maken ■

GASLOOS WONEN DOOR GETORREFICEERDE BIOMASSA

LAAT JE DAK ER WARMPJES BIJ LIGGEN!
ZONNE-ENERGIE MET CCS ENERGIE-ADVIES



RENÉ CORNELISSEN

DIRECTEUR

Na de viering van ons twintig 

jarig bestaan gaan wij er 

ook dit jaar weer vol tegen 

aan. Het zijn spannende en 

interessante tijden om ons 

motto: ‘duurzaamheid wordt 

realiteit’ in de praktijk te 

brengen. 

Onze Bio-UP die biogas 

opwaardeert tot groen 

gas, gaan wij onder het 

motto ‘tanken bij de 

boer’  uitbreiden met een 

tankstation. Een andere 

interessante ontwikkeling 

is de bouw van een 

mestraffinage unit, waarin 

mest in kunstmest wordt 

omgezet. Tevens presenteren 

wij de verdere ontwikkeling 

van MKB Energy CheckUp. 

Het is mooi om onze aanpak 

te combineren met de BE+ 

Be Positive aanpak. Zo 

ontstaat een integrale aanpak 

om tot een energieneutraal 

bedrijventerrein te komen. 

Al met al mooie 

ontwikkelingen en een 

belangrijke stap in onze 

missie: ’Duurzaamheid wordt 

realiteit.’ ■

NIEUWE MEDEWERKER 

DANIËL BAKKER

Daniël Bakker is per 1 

december 2017 begonnen 

bij CCS Energie-advies als 

consultant. Daniël heeft 

Technische Natuurkunde 

gestudeerd aan de 

Technische Universiteit 

Eindhoven en is daarna 

gepromoveerd aan de 

Radboud Universiteit in 

Nijmegen op het bestuderen 

van biomoleculen door 

middel van infrarood 

spectroscopie. De overstap 

naar de duurzame energie 

markt voelt natuurlijk, 

gezien zijn passie voor 

techniek en zijn wil om 

tastbare resultaten te 

bereiken.

Daniël werkt aan het 

verduurzamen van het MKB. 

Projecten waar hij leiding 

aan geeft zijn onder andere 

MKB Energy CheckUp, 

de doe-het-zelf scan die 

ondernemers online kunnen 

invullen en Best Energy 

CheckUp. In dit laatste 

project werkt hij nauw 

samen met TNO en de twee 

Italiaanse partners ASTER 

en ENEA ■

De oplossing ligt in het produceren van 

hoogwaardige producten met de restwarmte.

• Inzetten op groen gas is op dit moment de 

beste optie. Kansen liggen in het combineren 

van meststromen, om zo voldoende volume 

te creëren voor een rendabele installatie (40 

m3/h).

• Mestcovergisting is er niet eenvoudiger op 

geworden. De oplossing ligt in grootschalige 

projecten met een laag kostenniveau. 

Wilt u meer weten over de SDE+ of heeft u 

ondersteuning nodig? Neem dan contact op met 

Ruurd van Schaik op 0570 - 667 000 of stuur een 

e-mail naar info@ccsenergieadvies.nl ■

SDE+  MONOMEST EN MESTCOVERGISTING 2018

Net als in de voorgaande jaren, zijn er ook dit 

jaar twee inschrijvingsrondes voor de SDE+ 

subsidies. Voor elke ronde is 6 miljard euro 

beschikbaar. Op het eerste gezicht is er weinig 

gewijzigd ten opzichte van het afgelopen 

jaar. De grootste verandering is dat het voor 

monomestvergisting (<400 kW) niet meer 

mogelijk is co-substraten toe te voegen. Een 

andere grote wijziging is dat de effectieve 

subsidie in sommige gevallen flink verlaagd is. 

Monomestvergisting

De basisbedragen zijn nagenoeg gelijk met die 

van 2017. Opvallend is dat de correctiebedragen 

(VCB) bij warmte en WKK flink gestegen zijn. 

Blijkbaar verwacht de overheid dat de basis 

energieprijs (BEP), de door de ECN berekende 

gemiddelde energieprijs flink stijgt. De praktijk 

is anders. Warmte wordt vaak geleverd aan 

grootverbruikers, die voor € 0,017 à € 0,020 

per kWh warmte (aardgas) in kunnen kopen. 

Daarmee is de effectieve subsidie 3 cent per m3 

lager geworden. Positief is dat de SDE+ voor 

groen gas wel gestegen is. Het feit dat het niet 

meer mogelijk is een kleine hoeveelheid co-

substraten toe te dienen is jammer. Dat kan het 

verschil zijn tussen winst en verlies. 

Sinds december 2017 is CCS penvoerder / 

projectcoördinator voor het project: BEST 

Energy CheckUp. Dit project is gericht op het 

vormen van bedrijfscollectieven en om hen te 

helpen duurzaam te ondernemen. Het einddoel 

is zelfs om energie positief te worden! 

Denk als doelgroep aan bedrijven die 

georganiseerd zijn op een bedrijventerrein, 

branchevereniging of in het centrum van een 

dorp of stad. Vanwege de omvang van een 

collectief is het mogelijk om op lokale schaal 

enthousiaste ambassadeurs en investeerders 

te betrekken. Dit zorgt ervoor dat de individuele 

ondernemer een maximaal resultaat behaalt 

tegen een minimale investering in tijd en geld. 

De optimale combinatie van maatregelen wordt 

bepaald door de uitkomst van twee elkaar 

aanvullende pakketten: de Energie Potentieel 

Scan en de MKB Energy CheckUp.

Bij dit project werken we samen met TNO,

medeoprichter van de stichting Bedrijven-

terreinen Energie Positief (BE+) en de twee 

Italiaanse onderzoeksinstellingen ENEA 

en ASTER. Het project wordt namelijk op 

internationale schaal uitgevoerd! De aanpak 

wordt gefinancierd door het EIT (European 

Institute of Innovation & Technology) via 

Climate-KIC.

Wil je als één van de eersten deelnemen aan dit 

project en energie positief worden? Neem dan 

contact op met Daniël Bakker op 0570 - 667 000 

of via bakker@ccsenergieadvies.nl ■

OPROEP AAN BEDRIJVEN: BEST ENERGY CHECKUP
MAAK JOUW BEDRIJVENTERREIN ENERGIE POSITIEF!DE WIJZIGING OP EEN RIJTJE

Mestcovergisting

Mestcovergisting is duidelijk minder 

aantrekkelijk geworden. In alle gevallen zijn 

de basisbedragen en de basisenergieprijzen 

gestegen. Het gevolg is dat de effectieve SDE+  

subsidie is gedaald. Vooral de subsidie op WKK 

valt op, Deze is met € 0,03 per kWh gedaald.

Conclusie

• Warmtelevering aan grootverbruikers bij 

monomestvergisting is moelijker geworden, 

er moeten afnemers gezocht worden die 

hogere prijzen voor warmte betalen.

• Of monomestvergisting met WKK rendabel 

is, hangt erg af van de mogelijkheden voor  

warmteafzet. De SDE+ draagt substantieel 

minder bij aan de business case. ►

Monomestvergisting 2017 2018

Basisbedrag BEP VCB SDE+ Basisbedrag BEP VCB SDE+

Warmte, fase 2 € 0,102 € 0,022 € 0,023 € 0,079 € 0,100 € 0,054 € 0,054 € 0,046

Gas, fase 3 € 0,088 € 0,015 € 0,016 € 0,072 € 0,092 € 0,016 € 0,017 € 0,075

WKK, fase 3 € 0,125 € 0,030 € 0,031 € 0,094 € 0,124 € 0,040 € 0,046 € 0,078

Mestcovergisting 2017 2018

Basisbedrag BEP VCB SDE+ Basisbedrag BEP VCB SDE+

Warmte, fase 1 € 0,075 € 0,022 € 0,023 € 0,052 € 0,065 € 0,023 € 0,024 € 0,041

WKK, fase 1 € 0,085 € 0,021 € 0,022 € 0,063 € 0,068 € 0,028 € 0,035 € 0,033

Gas, fase 2 € 0,074 € 0,015 € 0,016 € 0,058 € 0,065 € 0,016 € 0,017 € 0,048


