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De CO2-impact van biobrandstoffen  

Het belang van herkomst en verbruik voor groengas en HVO  

Inleiding 
Er is steeds meer aandacht voor biobrandstoffen als alternatief voor fossiele brandstoffen. 
De term biobrandstof doet vermoeden dat de brandstof per definitie schoner en zuiniger 
is dan fossiele brandstof. Dat is niet het geval. Biobrandstoffen verschillen onderling sterk 
in duurzaamheid. In dit whitepaper worden de biobrandstoffen groengas en hydrotreated 
vegetable oil (HVO) belicht en laten we zien dat transparantie in de herkomst van de 
biobrandstof en het verbruik uiteindelijk allesbepalend zijn in hoe duurzaam de inzet 
ervan werkelijk is. 

Herkomst van Groengas en HVO   

Groengas wordt geproduceerd door plantaardig en dierlijk (rest) materiaal – biomassa – te 
vergisten naar biogas en dit vervolgens op te werken zodat het in het gasnetwerk kan 
worden geïnjecteerd. Via een administratief systeem worden garanties van oorsprong 
(GVO’s) afgegeven en is de klant verzekerd van de hernieuwbare herkomst van het gas. 
Voor de productie van groengas kunnen verschillende stromen biomassa gebruikt 
worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mest of GFT-afval.  

HVO is een biodiesel. HVO onderscheidt zich van andere biodiesels doordat de oliën of 
vetten hydrotreatment in plaats van andere bewerkingsstappen ondergaan. Verschillende 
oliën en vetten kunnen als grondstof worden ingezet, zoals koolzaadolie of gebruikt 
frituurvet.  

 

  

Groengas 
 
Een groengas-producent voegt het groengas na productie toe aan het bestaande 
aardgasnetwerk en krijgt daarvoor certificaten die verhandeld kunnen worden. Dit 
groengas-certificaat (garantie van oorsprong, GVO)  bewijst dat een bepaalde hoeveelheid 
gas op een ‘groene’ wijze is geproduceerd in een door Vertogas erkende installatie, uit 
bekende grondstoffen en op een bekende datum. Dit certificaat wordt ingezet op het 
moment dat groengas wordt gebruikt in het verkeer (Vertogas, 2017).  

Veel energieaanbieders bieden CO2 gecompenseerd aardgas aan dat vervolgens ook 
groengas wordt genoemd. Dit is verwarrend want dat is het niet. Het ‘vergroenen’ wordt 
gedaan door de inzet van VER CO2-certificaten. Dit is een vrijwillig gecertificeerde reductie 
van CO2 die vaak buiten het KYOTO protocol valt. Uiteindelijk heeft de CO2-compensatie 
geen invloed op de ingezette hoeveelheid aardgas in het wegverkeer. Het is dan ook geen 
Groengas maar CO2 gecompenseerd groengas. 

In onderstaand artikel wordt uitgegaan van groengas (gecertificeerd door GVO’s). 
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Groengas komt voornamelijk uit Nederland, 

HVO uit het buitenland 
Het groengas dat in Nederland wordt verbruikt komt voor ongeveer driekwart uit stedelijk 
afval. Dit stedelijk afval komt ook voor 100% uit Nederland. Van de overige grondstoffen 
komt het merendeel uit zuiveringsslib van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of 
afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).  

Van het HVO dat in Nederland wordt verbruikt komt grofweg twee derde uit gebruikte 
bleekaarde en een derde uit gebruikt frituurvet. Het aandeel gebruikte bleekaarde als 
grondstof voor HVO nam enorm toe in 2016 in Nederland. Bleekaarde is een stof die 
tijdens het verwerken van plantaardige oliën en dierlijke vetten wordt toegevoegd om zo 
onder andere gekleurde olie componenten te verwijderen en de olie helder te maken (te 
bleken). De bleekaarde raakt op den duur verzadigd met de gekleurde olie componenten 
en wordt uit het proces gefilterd. De olie in de gebruikte bleekaarde wordt verder 
verwerkt tot HVO. De gebruikte bleekaarde wordt bijna geheel geïmporteerd uit Maleisië 
en een klein gedeelte komt uit Frankrijk. Gebruikt frituurvet komt voor slechts 12% uit 
Nederland en verder uit een heel palet aan landen.  

 

Figuur 1: Herkomst van in Nederland ingezet dubbeltellende* groengas en HVO in 2016 (Nederlandse 
Emissieautoriteit, 2017).  
*Bijna al het groengas en HVO dat in Nederland wordt ingezet valt onder de dubbeltellende biobrandstoffen. 
Daarom is in onderstaande analyse over de herkomst alleen naar deze categorie gekeken. 

Productie en toepassing van biobrandstoffen bepalen de CO2-impact 
Zoals hierboven beschreven, is de herkomst van groengas en HVO erg divers. Om goed 
zicht te krijgen op de CO2-impact van de brandstoffen is meer informatie nodig dan 
alleen het land van herkomst.  
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Deze infographic legt dit stapsgewijs uit.  

 

Figuur 2: Factoren die de duurzaamheid van groengas en HVO bepalen 

 

Stap 1.A. De juiste well-towheel CO2eq-uitstoot 

Om de duurzaamheid van de biobrandstof te bepalen is het belangrijk om de schadelijke 
uitstoot in de hele keten- van energiebron tot voertuig- te bekijken; de zogenaamde ‘well-
to-wheel’ (WTW) CO2eq-uitstoot. CO2eq-emissies komen immers niet alleen vrij bij het 
verbrandingsproces in het voertuig maar in de hele keten op meerdere momenten. Denk 
bijvoorbeeld aan de energie die nodig is voor het vervaardigen en transporteren van 
brandstoffen. Vanuit milieu-oogpunt geeft een WTW-benadering dus een compleet beeld 
van de milieuprestaties van een brandstofsoort en de milieuvriendelijkheid ervan. 

De uitstoot bij verbranding is voor zowel Groengas als HVO nul. Dit is niet omdat er geen 
CO2 meer vrijkomt bij verbranding van deze biobrandstoffen, maar omdat de CO2 die 
vrijkomt eerder is opgenomen door planten en dieren. Hierdoor is er bij de verbranding 
netto geen invloed op de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. De WTW-uitstoot wordt per 
megajoule (MJ) brandstof berekend waardoor brandstoffen vergelijkbaar met elkaar 
worden.  

• Effect van grondstof: afvalstromen scoren over het algemeen beter dan 
voedselgewassen. 
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Zoals al besproken kan groengas en HVO uit verschillende grondstoffen gemaakt worden: 
zowel afvalstromen als speciaal verbouwde gewassen, meestal voedselgewassen. De 
onderstaande grafiek weergeeft de verschillen in de WTW CO2-uitstoot per grondstof. 
Er zijn ook nieuwe grondstoffen die nog niet zijn opgenomen in de Renewable Energy 
Directive.  

 

Figuur 3: Standaard (default)  WTW CO2eq uitstoot per MJ brandstof voor verschillende productieroutes voor 
groengas en HVO (European Commission, 2017)  

Waarbij: 

1 Groengas uit natte mest (open digestaat, geen off-gas oxidering) 
2 Groengas uit natte mest (open digestaat, off-gas oxidering) 
3 Groengas uit natte mest (afgedicht digestaat, geen off-gas oxidering) 
4 Groengas uit natte mest (afgedicht digestaat, off-gas oxidering) 
5 Groengas uit gehele mais plant (open digestaat, geen off-gas oxidering) 
6 Groengas uit gehele mais plant (open digestaat, off-gas oxidering) 
7 Groengas uit gehele mais plant (afgedicht digestaat, geen off-gas oxidering) 
8 Groengas uit gehele mais plant (afgedicht digestaat, off-gas oxidering) 
9 Groengas uit bio-afval (open digestaat, geen off-gas oxidering) 
10 Groengas uit bio-afval (open digestaat, off-gas oxidering) 
11 Groengas uit bio-afval (afgedicht digestaat, geen off-gas oxidering) 
12 Groengas uit bio-afval (afgedicht digestaat, off-gas oxidering) 
13 HVO uit koolzaad 
14 HVO uit zonnebloem 
15 HVO uit sojaboon 
16 HVO uit palm olie (open vijver voor afvalwater) 
17 HVO uit gebruikt frituurvet 
18 HVO uit dierlijke vetten 
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Als we afgaan op deze grafiek, komt groengas uit mest als de meest duurzame biobrandstof uit de bus. Dit 
heeft een negatieve CO2-uitstoot omdat het de methaan-uitstoot van mest wegneemt. Methaan is een 
extreem sterk broeikasgas en ongeveer keer 25 keer zo sterk als CO2.  

In de praktijk worden ook grondstoffen gemengd verwerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor mest. Mest heeft 
een vrij lage energie-inhoud waardoor bijna altijd co-producten (zoals mais en stro) met een hogere 
opbrengst worden toegevoegd. Om de uiteindelijke WTW CO2- uitstoot te berekenen is transparantie over 
de mengverhoudingen van de grondstoffen nodig. 

● Effect van productieomstandigheden: geminimaliseerde methaan uitstoot tijdens productie het beste 
De manier hoe de biomassa wordt verwerkt tot brandstof heeft grote invloed op de WTW CO2-uitstoot. In de 
verwerking kunnen soms ook nog broeikasgassen (vooral methaan) vrijkomen. De mate waarin deze worden 
opgevangen in plaats van uitgestoten bepaalt de uiteindelijke WTW CO2-uitstoot. De eerste vier stromen in 
de grafiek illustreren dit. Hier zie je dat manier waarop mest wordt verwerkt de belangrijkste factor is in het 
bepalen van de duurzaamheid ervan. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat in figuur 3 
standaardwaarden worden weergegeven, waarbij exacte certificering van elke processtap niet is 
meegenomen. Op het moment dat de transparantie over processtappen in de keten wel wordt geboden, kan 
de feitelijke CO2-uitstoot veel lager zijn dan hier wordt weergeven. 

 

  

Factoren in het productieproces 
 
Open of afgedicht digestaat 

Digestaat is het residue dat overblijft na anaerobe vergisting van de biomassa. Het is een vloeibaar 
product dat vaak wordt gebruikt als organische meststof. Wanneer het van de vergister wordt 
verzameld moet het digestaat worden opgeslagen voordat het uitgereden wordt als organische 
meststof. Het vergistingsproces werkt vaak nog door tijdens de opslag en de gassen die daarbij 
vrijkomen kunnen een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke WTW CO2eq -balans. Het 
digestaat kan in een open of afgedichte tank opgeslagen worden: bij de laatste optie wordt het 
additioneel opgewekte biogas teruggewonnen; bij de eerste optie komt het methaan vrij in de 
atmosfeer (European Commission Joint Research Centre, 2014). 

Off-gas oxidering 

Wanneer biogas wordt opgewerkt naar groengas dat in het gasnet geïnjecteerd kan worden, moet er 
CO2 uit het gasmengsel verwijderd worden. Hiervoor worden verschillende technologieën gebruikt 
waarbij soms een mengsel met gassen met een aandeel methaan vrijkomt (off-gas). In sommige 
systemen wordt dit off-gas zonder verdere bewerking in de atmosfeer gelaten, maar bij andere 
systemen wordt dit off-gas geoxideerd waardoor er geen methaan in de atmosfeer vrijkomt 
(European Commission Joint Research Centre, 2014). 

Open vijver voor afvalwater 

In de productie van palmolie wordt de afvalstroom (palm oil mill effluent) in anaerobische en 
aerobische vijvers opgevangen zodat het uiteindelijk veilig kan worden afgevoerd. Tijdens de opslag 
in de vijver kan methaan vrijkomen. Indien de vijver niet is afgesloten komt het methaan direct in de 
atmosfeer waardoor de totale WTW CO2eq-uitstoot toeneemt. Er bestaan ook systemen waarbij de 
vijver is afgesloten (Neste, 2017). 
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Stap 1.B.  Evaluatie van indirecte effecten op landgebruik: zetmeel- en 
suikergewassen hebben kleinere indirecte effecten dan plantaardige oliën 

Naast de WTW CO2-uitstoot spelen indirecte effecten ook een belangrijke rol in het 
bepalen van de CO2-impact. Indirecte effecten zijn voornamelijk van belang bij 
biobrandstoffen uit voedselgewassen.  

Als er voedselgewassen worden ingezet om biobrandstoffen te maken, hangt de 
duurzaamheid sterk van af hoe de gewassen zijn verbouwd en het effect op landgebruik. 
De productie van gewassen voor biobrandstoffen kan ervoor zorgen dat land dat eerst 
voor voedsel werd bestemd nu voor biobrandstoffen wordt ingezet. Voedsel moet elders 
verbouwd worden. Dit kan ervoor zorgen dat natuur verdwijnt. Vooral buiten Europa kan 
dit desastreuze gevolgen hebben door het kappen van oerwoud. Al deze factoren worden 
meegenomen in de indirect land use change (ILUC) effecten. Ondanks het feit dat ILUC 
factoren nog niet worden meegenomen in de WTW CO2-uitstoot, is er wel een uitgebreid 
onderzoek naar gedaan voor de Europese Commissie (Ecofys, IIASA and E4tech, 2015). 
Hieruit blijkt dat over het algemeen zetmeelgewassen en suikergewassen lagere ILUC 
emissies hebben dat plantaardige oliën. Vooral biobrandstoffen uit palmolie en 
sojaboonolie scoren slecht: de ILUC emissies doen het CO2- besparingspotentieel in de 
bovenstaande WTW-benadering volledig teniet en zijn daarmee zelfs slechter dan 
conventionele diesel.  

 

  

Effect op de voedselprijzen:  

De inzet van voedselgewassen voor biobrandstoffen kan bijdragen aan een stijging van 
voedselprijzen. De mate van stijging wordt zeer verschillende ingeschat door onderzoekers en hangt 
ook af van de totale vraag naar biobrandstoffen uit een bepaald voedselgewas. Daarbij kan het 
verschillende effecten hebben op lokaal niveau dan op globaal niveau. Er zijn niet gemakkelijk trends 
of duimregels te identificeren. Voor meer informatie kun je (Ecofys, IIASA and E4tech, 2015)en (Chris 
Malins, 2017)bekijken. 
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Stap 2. De toepassing van biobrandstoffen in de praktijk: een 100% aandeel en een 
zo laag mogelijk energieverbruik zijn het beste voor de CO2-impact 
Naast de productiefactoren van biobrandstoffen zijn er nog twee factoren van belang om de CO2-impact van 
een brandstof te bepalen. Dit zijn het aandeel van de duurzame brandstof in de geheel verbruikte brandstof 
en het totale energieverbruik. 

Zowel Groengas als HVO kunnen geheel of gedeeltelijk worden ingezet. Hierbij geldt; hoe groter het aandeel 
van de duurzame brandstof in de totale brandstofmix hoe minder CO2-uitstoot. Groengas wordt bijna altijd 
voor 100% ingezet waarbij CNG-voertuigen worden aangeschaft . HVO wordt juist vaker ten dele ingezet 
waarbij het wordt bijgemengd met gewone diesel (Platform Duurzame Biobrandstoffen).  Toch zijn er ook 
bedrijven die voor 100% HVO kiezen, zoals in een proef van de NS (NS, 2016). Veel gewone dieselbussen 
kunnen zowel op een mix van HVO en diesel als op pure HVO rijden.  

De bovenstaande WTW-berekeningen zijn gebaseerd op de CO2-uitstoot per MJ brandstof. Om 100 
kilometer te rijden zijn niet bij elke brandstof evenveel MJ benodigd. Het energieverbruik voor HVO is vrijwel 
gelijk aan diesel (Neste, 2016). Voor groengas echter, is het energieverbruik ongeveer 10-25% hoger dan voor 
diesel afhankelijk van het voertuigsegment (CE Delft, 2015) (CE Delft, 2017) .Dit betekent uiteindelijk dat er 
meer groengas nodig is om dezelfde afstand te rijden en je de WTW CO2-besparing per MJ niet 1 op 1 kunt 
vergelijken.  

 

Conclusie 
De belangrijkste conclusie die we kunnen trekken op basis van dit onderzoek is dat biobrandstoffen niet per 
definitie goed of slecht voor het klimaat zijn. Om een realistisch beeld te krijgen van de totale CO2eq- 
besparingen is alleen kijken naar de WTW onvoldoende. De totale CO2eq-besparing is afhankelijk van 
meerdere factoren. Naast de WTW moet gekeken worden naar de herkomst van biobrandstoffen, de factoren 
in het productieproces, het aandeel van de biobrandstof in het totale brandstofverbruik en de hoeveelheid 
energie die nodig is ten opzichte van diesel. De inzet van biobrandstoffen om schadelijke emissies te 
reduceren vergt dus een nauwkeurige kijk op de gehele waardeketen.  

Over het algemeen kan men stellen dat biobrandstoffen uit afvalstromen het meest duurzaam zijn. Deze 
hebben dan ook de laagste WTW CO2-uitstoot. Productieomstandigheden waarbij het vrijkomen van methaan 
niet aan de orde is of optimaal wordt afgevangen geven de beste WTW CO2-uitstoot. Binnen de 
biobrandstoffen uit voedselgewassen worden de meest duurzame brandstoffen geproduceerd van zetmeel- 
of suikergewassen uit Europa in plaats van plantaardige oliën uit verre landen. Ook geven in de toepassing 
een 100% aandeel van biobrandstoffen en een zo laag mogelijk energieverbruik de beste CO2-impact.  

 

PitPoint en biobrandstoffen 
PitPoint is leverancier van verschillende schone brandstoffen. Om deze schone brandstoffen 
bereikbaar en betaalbaar te maken voor bedrijven, overheden en particulieren opent PitPoint, op 
eigen initiatief en in opdracht, steeds weer nieuwe tankpunten en faciliteert zij elektrische 
oplaadpalen. Groengas heeft altijd deel uitgemaakt van PitPoint’s portefeuille. Hierbij wordt alleen 
groengas uit afvalstromen voor 100% van het verbruikt van de klant geleverd. Met de komst van 
Total als nieuwe aandeelhouder is het binnenkort ook mogelijk om HVO te leveren. Total is van 
plan om in 2018 een nieuwe productiefaciliteit voor HVO te openen.  
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