CO2-uitstoot elektriciteitsproducenten in Nederland
2014

CO2-uitstoot elektriciteitsproducenten in Nederland
2014

Door: Paul Noothout, Esther Eggink, Kees van der Leun
Datum: 18 december 2015
Projectnummer: ESMNL16514

© Ecofys 2015 in opdracht van: Eneco

ECOFYS Netherlands B.V. | Kanaalweg 15G | 3526 KL Utrecht| T +31 (0)30 662-3300 | F +31 (0)30 662-3301 | E info@ecofys.com | I www.ecofys.com

Chamber of Commerce 30161191

Inhoudsopgave
1

Inleiding

1

2

Absolute CO2-uitstoot per elektriciteitsbedrijf in Nederland in 2014

3

2.1

Aanpak

3

2.2

Absolute uitstoot CO2-emissies per elektriciteitsproducent in Nederland in 2014

5

3

CO2-emissies per kWh per bedrijf

6

3.1

Aanpak voor het bepalen van de elektriciteitsproductie per producent

6

3.2

De productie cijfers per producent in 2014 in Nederland

7

3.3

De CO2-emissie intensiteit per producent in 2014 in Nederland

8

4

Conclusie

10

5

Discussie

11

6

Bijlage A: Schatting elektriciteitsproductie

14

6.1

Aanpak NEA check

16

6.2

Delta

17

6.3

Dong Energy

18

6.4

E.On

19

6.5

Eneco

20

6.6

Engie (GDF Suez/Electrabel)

22

6.7

Essent/RWE

23

6.8

Nuon/Vattenfall

25

ECOFYS Netherlands B.V. | Kanaalweg 15G | 3526 KL Utrecht| T +31 (0)30 662-3300 | F +31 (0)30 662-3301 | E info@ecofys.com | I www.ecofys.com

Chamber of Commerce 30161191

1 Inleiding
Volgens het CBS stijgt de CO2-uitstoot in Nederland sneller dan de economische groei. In het derde
kwartaal van 2015 lag de uitstoot 6,8 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging in CO2-emissies
kwam vooral door toegenomen productie van elektriciteit door de energiebedrijven. Met name de export van elektriciteit is sterk gestegen1. Voor de productie van elektriciteit is bovendien meer steenkool en minder aardgas ingezet dan vorig jaar. Het verbranden van steenkool gaat gepaard met meer
CO2-emissies dan het verbranden van aardgas. De zogeheten ‘brandstofmix’ van Nederlandse energiecentrales is hiermee wat CO2-uitstoot betreft minder gunstig geworden (CBS, 2015).
De totale CO2-uitstoot in Nederland in 2014 is volgens de laatste raming2 gelijk aan 158 megaton
(volgens IPCC definitie). Hiervan wordt circa 30% veroorzaakt door de productie van elektriciteit.
Deze sector is daarmee van groot belang bij de aanpak van klimaatverandering.
Tegen deze achtergrond heeft Eneco aan Ecofys gevraagd om te onderzoeken welke bedrijven in Nederland verantwoordelijk zijn voor de CO2-uitstoot van de elektriciteitsproductie in Nederland in 2014.
De volgende twee onderzoeksvragen zijn gesteld:
1. Wat is de absolute CO2-uitstoot van de elektriciteitsproducenten in Nederland in 2014?
2. Wat is de CO2-uitstoot per geproduceerde kWh per elektriciteitsbedrijf in Nederland in 2014?
Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag is gebaseerd op de CO2-emissies zoals gerapporteerd
door de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) in het kader van de uitstoot van bedrijven onder het
Europese Emissiehandelsysteem (ETS). Naast het inzicht in de totale CO2-uitstoot van een bedrijf is
het ook relevant om te weten hoeveel CO2-emissies worden veroorzaakt per geproduceerde eenheid
stroom (in kWh). Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot per kWh zich namelijk bewegen richting nul om
als elektriciteitssector aan de klimaatdoelstellingen in dat jaar te voldoen. Het antwoord op de tweede
vraag wordt gevonden door de NEA cijfers over de absolute CO2-uitstoot per Nederlands elektriciteitsbedrijf te delen op de geproduceerde hoeveelheid kWh per producent op jaarbasis. Een bedrijf dat
relatief veel heeft geïnvesteerd in duurzame energie opwekcapaciteit zoals elektriciteit uit wind- zon
en waterkracht, zal gemiddeld per kWh minder CO2 uitstoten dan een bedrijf dat een groot aandeel
van de stroomproductie opwekt met kolencentrales. De CO2-emissies per kWh van een gascentrale
zijn ruwweg de helft van die van een kolencentrale.

1

Persbericht CBS, vrijdag 13 november 2015.
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ECN, 2015, Nationale Energieverkenning 2015.
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Afbakening: deze studie beperkt zich tot de grote producenten van elektriciteit in Nederland die vallen onder het EU-ETS. Dit zijn: Delta, Dong, E.On, Eneco, Engie (GDF Suez/Electrabel), Essent/RWE
en Nuon/Vattenfall.
Dit rapport is als volgt opgebouwd: in het vervolg van deze inleiding wordt nader ingegaan op de methodiek en de belangrijkste aannames voor het uitvoeren van de berekeningen. In hoofdstuk 2 wordt
op basis van de NEA rapportage de absolute CO2-uitstoot per elektriciteitsbedrijf in Nederland in 2014
gepresenteerd. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de CO2-emissies per geproduceerde kWh per bedrijf in 2014. Ook worden in dit hoofdstuk de absolute CO2-emissies uit het NEA overzicht uit het
voorgaande hoofdstuk gekoppeld aan de elektriciteitsproductie en wordt de emissie-intensiteit van de
in Nederland geproduceerde elektriciteit per bedrijf bepaald. In de bijlage staat in meer detail de ingeschatte elektriciteitsproductie per bedrijf.
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2 Absolute CO2-uitstoot per elektriciteitsbedrijf in
Nederland in 2014
2.1 Aanpak
Voor het in kaart brengen van de CO2-emissies van grote installaties in Nederland is gekozen voor een
methode die gebruik gemaakt van de NEA database3. Deze bevat geverifieerde emissiecijfers van alle
deelnemers aan de 3e fase van het EU ETS. Aangezien dit emissiehandelssysteem is bedoeld voor
grotere installaties, worden installaties kleiner dan 20 MW (input) niet meegenomen.
2.1.1 Gedeeld eigenaarschap
Een aantal elektriciteitscentrales is gedeeld eigendom van één of meer bedrijven. De emissies van
dergelijke centrales zijn in die gevallen verdeeld naar rato van het percentage eigendom. Alleen bij
Enecogen, eigendom van Eneco en Dong in de verhouding 50/50 is hiervan afgeweken. Deze centrale
bestaat uit twee eenheden, die onafhankelijk van elkaar draaien. Daarom worden hiervan de emissies
verdeeld naar rato van de ingeschatte productie in de centrale door Eneco resp. Dong.
Gecontracteerde inkoop van elektriciteit (PPA's) telt niet mee (waaronder tuinbouw-WKK's, Pergen,
Intergen). Aandelen in joint ventures met industriële partijen tellen wel mee: emissies worden toegekend op pro rata basis. Emissies van installaties in eigendom van bedrijven die geen elektriciteitsleverancier zijn staan niet in het overzicht (o.a. Shell en Air Liquide).
2.1.2 Coproductie warmte en elektriciteit
Bij gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit ontstaat de vraag hoeveel van de totale emissies
worden toegekend aan warmte en aan elektriciteit. In deze analyse is gekozen om onderscheid te
maken tussen twee typen warmtekrachtinstallaties, te weten ‘door elektriciteit gedreven’ en ‘door
warmte gedreven’. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de methodes.
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www.emissieautoriteit.nl/documenten/publicatie/2015/04/01/emissiecijfers-nederlandse-deelnemers-3e-fase-eu-ets
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2.1.2.1 Door elektriciteit gedreven warmtekrachtinstallaties (>20 MW input)
Dit zijn in de regel de grotere installaties (enkele tientallen tot honderden MWe), waarbij uitkoppeling
van warmte gepaard gaat met een mindere productie van elektriciteit (elektriciteitsderving ). Met bekende thermische en elektrische vermogens per installatie en de derving factor4 wordt berekend welk
deel van de emissies aan warmte kan worden toegekend, met de volgende formule:
Aandeel warmte in emissies = 1 −

𝑃𝑒
𝑃𝑒 + D × 𝑃𝑡ℎ

waarin 𝑃𝑒 het elektrisch vermogen in MWe, 𝑃𝑡ℎ het thermisch vermogen in MWth en D de derving in
GJe/GJth zijn. De derving is niet bekend per installatie en daarom forfaitair aangenomen conform de
geldende norm5 NVN 7125 op 0,18 GJe/GJth. De totale emissies minus de emissies voor warmte geven de emissies voor elektriciteitsproductie.
2.1.2.2 Door warmte gedreven warmtekrachtinstallaties (>20 MW input)
Dit zijn in de regel de kleinere installaties die primair zijn ontworpen om warmte te leveren aan warmtenetten. De totale emissies worden aan warmte toegekend op basis van de geproduceerde warmte en
een gekozen referentie, namelijk een gasgestookte ketel met een rendement van 90% op bovenwaarde
gas. Dit gebeurt met de volgende formule:
Aandeel warmte in emissies =

𝜂𝑊𝐾𝐾
𝜂𝑘𝑒𝑡𝑒𝑙

waarin 𝜂𝑊𝐾𝐾 het thermisch rendement van de WKK en 𝜂𝑘𝑒𝑡𝑒𝑙 het thermisch rendement van de referentieketel zijn. De totale emissies minus de emissies voor warmte geven de emissies voor elektriciteitsproductie.

4

Hoeveelheid minder geproduceerde elektriciteit bij uitkoppelen van een hoeveelheid warmte
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https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NVN-71252011-nl.htm
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2.2 Absolute uitstoot CO2-emissies per elektriciteitsproducent in Nederland
in 2014
Tabel 1: Emissies per elektriciteitsproducent in 2014 in Nederland gebaseerd op NEA

Elektriciteitsbedrijf

(Toegewezen) emissies

Eenheid

CO2-emissies (kiloton)

Delta

2.349

Dong

322

E.On

7.080

Eneco

617

Engie (GDF Suez / Electrabel)

8.255

Essent/RWE

10.585

Nuon/Vattenfall

6.654

Totaal

35.861
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in Nederland in 2014
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Figuur 1: Absolute uitstoot CO2-emissies per elektriciteitsproducent in Nederland in 2014
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3 CO2-emissies per kWh per bedrijf
Voor de energietransitie is niet alleen de totale CO2-uitstoot van een bedrijf van belang, maar ook de
specifieke emissies per eenheid. Immers een bedrijf dat relatief veel elektriciteit produceert, zal sneller in absolute termen veel CO2-emissies produceren, maar kan toch grote stappen maken in de energietransitie indien de uitstoot per kWh snel omlaag gaat. Een bedrijf dat veel investeert in hernieuwbare bronnen of zelfs in CO2-afvang en opslag (CCS) kan de gemiddelde CO2-uitstoot per eenheid
snel omlaag brengen.
Volgens verschillende scenariostudies (Roadmap van de Europese, PBL, etc.) is het nodig dat de CO2emissies van de elektriciteitssector naar nul gaan om voor de hele economie in 2050 uit te komen op
80 tot 95% CO2-reductie in 2050. Dit betekent dat energieproducenten hun CO2-emissie per kWh
snel omlaag moeten brengen.
Deze emissie-intensiteit kan worden berekend door de totale emissies van een bedrijf te delen door
de totale elektriciteitsproductie gedurende dezelfde periode. De emissies per bedrijf in 2014 zijn in
hoofdstuk 2 beschreven. In dit hoofdstuk staat achtereenvolgens beschreven:


Aanpak voor het bepalen van de elektriciteitsproductie per producent



De productie cijfers per producent in 2014 in Nederland



De CO2-emissies per kWh per producent in 2014 in Nederland

3.1 Aanpak voor het bepalen van de elektriciteitsproductie per producent
Om de elektriciteitsproductie te bepalen is gebruik gemaakt van data uit jaarverslagen, rapporten
van de elektriciteitsproducenten en andere publieke databronnen. Voor de fossiele elektriciteitsproductie (kolen, gas en hoogovengas) is daarbij nog een controle uitgevoerd met behulp van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) database en gemiddelde emissiefactoren per fossiele energiebron. De
emissiefactoren zijn bepaald aan de hand van achtergrondgegevens stroometikettering van ACM over
2014 (Eneco, 2015c). Deze factoren zijn specifiek voor de Nederlandse productiemix. Indien er specifieke emissiefactoren bekend zijn, dan zijn deze gebruikt. Meer informatie over de precieze berekening en aanpak staat in de bijlage.
De cijfers over de absolute CO2-uitstoot per elektriciteitsbedrijf zijn accuraat en gebaseerd op de officiële NEA rapportage. De elektriciteitsproductie per bedrijf is echter een schatting op basis van topdown en bottom-up analyses: dit leidt tot enige onnauwkeurigheid in de emissies per kWh. Op basis
van de NEA check schatten wij dat deze onnauwkeurigheid hooguit circa 10% bedraagt.
In de bijlage is voor wat betreft deze productiecijfers waar nodig een indicatie gegeven van de nauwkeurigheid is een bandbreedte in de cijfers toegevoegd. Bij gebruik in een publicatie zou hierop gewezen moeten worden.
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3.1.1 Biomassa bijstook
Het bijstoken van biomassa in Nederlandse kolencentrales is de afgelopen jaren fors afgenomen, onder andere door het aflopen van de MEP-subsidies. In 2013 werd er 748 kton biomassa bijgestookt in
kolencentrales, goed voor een elektriciteitsproductie van 1,8 TWh. Voor 2014 is er geen precieze productie bekend van elektriciteitsproductie uit biomassa bijstook, maar de hoeveelheid bijgestookte biomassa is geschat op 207 kton (RVO, 2014). Uitgaande van een gelijk rendement schatten we de totale Nederlandse elektriciteitsproductie uit biomassa bijstook in 2014 op 0,5 TWh. Deze productie zou
afkomstig kunnen zijn van vier centrales: de Amercentrale (Essent/RWE), de Gelderland centrale (Engie) en de MPP1 en MPP2 centrales van E.On. Van de E.On centrales is bekend dat biomassa bijstook
in 2014 goed was voor een elektriciteitsproductie van 0,4 TWh. Op basis van deze gegevens wordt
het totaal elektriciteitsproductie uit biomassa bijstook voor de Amer centrale en de Gelderland centrale op 0,1 TWh geschat, met een foutmarge van +/- 0,1 TWh.

3.2 De productie cijfers per producent in 2014 in Nederland
Hieronder wordt per elektriciteitsproducent de geproduceerde elektriciteit in 2014 weergegeven. In
de bijlage wordt voor iedere elektriciteitsproducent een onderbouwing voor de getallen gegeven en
worden deze vergeleken met de emissies uit de NEA database.
Tabel 2: Totalen elektriciteitsproductie per elektriciteitsproducent

Elektriciteitsbedrijf

Totale elektriciteitsproductie
Jaarverslagen en data

Bron:

elektriciteitsproducenten
TWh

Delta

7,5

Dong Energy

0,9

E.On

9,3

Eneco

4,0

Engie (GDF Suez / Electrabel)

14,8

Essent/RWE

17,0

Nuon/Vattenfall

13,7

Totaal

67,2 TWh
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3.3 De CO2-emissie intensiteit per producent in 2014 in Nederland
Op basis van de emissiedata uit hoofdstuk 2 en de productiedata uit de vorige paragraaf zijn de emissie-intensiteiten bepaald. De emissies van Nuon/Vattenfall zijn gecorrigeerd voor de centrales die op
hoogovengas draaien. De resultaten zijn als volgt:
Tabel 2: Emissie intensiteit van Nederlandse elektriciteitsproducenten (voor nauwkeurigheid van de schattingen, zie
bijlage A)

Elektriciteitsproducent

(Toegewezen)

Totale

Emissie-

emissies (NEA)

elektriciteitsproductie

intensiteit

kiloton CO2

TWh

gCO2/kWh

Delta

2.349

7,5

312

Dong

322

0,9

357

E.On

7.080

9,3

758

617

4,0

156

8.255

14,8

558

10.585

17,0

623

6.654

13,7

486

35.861

67,2

Eneco
Engie (GDF Suez/ Electrabel)
Essent/RWE
Nuon/Vattenfall
Totaal
Gewogen gemiddelde

533
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CO2-emissie intensiteit per producent in 2014
in Nederland
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Figuur 2: Berekende CO2-emissie intensiteit op basis van Nederlands geproduceerde elektriciteit (voor nauwkeurigheid van de schattingen zie bijlage A)
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4 Conclusie
De gemiddelde emissie intensiteit van de in Nederland door de zeven grote elektriciteitsproducenten
geproduceerde stroom bedroeg in 2014 ruim 530 g/kWh. Dit is vrij hoog door een fors aandeel kolenstroom.
De emissie intensiteit per bedrijf loopt sterk uiteen door grote verschillen in de brandstofmix, van ca.
150 g/kWh voor Eneco (gas + duurzaam) tot circa 750 g/kWh voor E.on (groot aandeel kolen).
Tegen 2050 dient de emissie intensiteit voor elektriciteitsproductie in de EU gedaald te zijn tot dichtbij nul, hooguit 10 g/kWh volgens de EU-scenario's. Daarvoor zijn dus nog zeer aanzienlijke reducties
nodig. Op dit ogenblik is de trend in Nederland juist stijgend, door het volledig in bedrijf komen van
drie grote nieuwe kolencentrales. Daartegenover gaan een aantal oudere kolencentrales uiterlijk per
juli 2017 gesloten worden, voortvloeiend uit het Energieakkoord. De eerste daarvan zijn inmiddels
gesloten.
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5 Discussie
Naar aanleiding van de data, berekeningen en aannames zijn de volgende discussiepunten geformuleerd:


Het was niet mogelijk om voor alle centrales waarbij meerdere eigenaren zijn te controleren
of de gerapporteerde productie in de verschillende jaarverslagen ook optellen tot de werkelijke productie. Deze optelling en controle is alleen gedaan voor de totale elektriciteitsproductie;



In de NEA overzichten zijn enkel emissies opgenomen van installaties van 20MW of groter. In
de elektriciteitsproductie getallen in de jaarverslagen wordt een dergelijke drempelwaarde
niet gebruikt. Dit betekent dat de elektriciteitsproductie getallen installaties kunnen bevatten
waarvan de emissies niet zijn opgenomen. Dit heeft een invloed op de berekende emissie intensiteit die hierdoor, afhankelijk van het aantal centrales kleiner dan 20 MW, lager kunnen
uitvallen.

11
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6 Bijlage A: Schatting elektriciteitsproductie
Onderstaande tabel laat zien dat er op het niveau van individuele producenten verschillen kunnen
ontstaan tussen de geschatte fossiele productie aan de hand van jaarverslagen en het NEA overzicht.
In totaal lijken de schattingen echter goed overeen te komen.
Tabel 3: Totalen elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen

Elektriciteitsprodu-

Totale elektriciteits-

Fossiele elektrici-

Fossiele elektrici-

centen

productie

teitsproductie

teitsproductie

Jaarverslagen en

Jaarverslagen en

data elektriciteits-

data elektriciteits-

producenten

producenten

Dong Energy

0,9 TWh

0,9 TWh

0,9 TWh

Delta

7,5 TWh

4,0 TWh

4,2 TWh

E.On

9,3 TWh

9,0 TWh

10,0 TWh

14,8 TWh

14,7 TWh

13,8 TWh

Eneco

4,0 TWh

1,8 TWh

1,8 TWh

Essent/RWE

17,0 TWh

15,3 TWh

14,9 TWh

Nuon/Vattenfall

13,7 TWh

13,2 TWh

14,1 TWh

Totaal

67,2 TWh

58,9 TWh

59,7 TWh

Bron:

Engie (GDF Suez /
Electrabel)

Overige installaties

NEA overzicht

7,5 TWh6

>20 MW

Naast de elektriciteitsproductie van de geselecteerde producenten is een inschatting gemaakt van de
elektriciteitsproductie met fossiele brandstoffen van de overige centrales >20MW, waarvan de emissies worden gerapporteerd in het NEA overzicht. De gezamenlijke productie van deze centrales wordt
geschat op 7,5 TWh.

6

Deze categorie bevat de productie van REC (1,0 TWh), PerGen (1,7 TWh), Eurogen (0,3 TWh), Maasstroom Energie C.V. (0,5TWh), 50%

Elsta (1,6 TWh), 50% Delesto (0,8 TWh) en 50% Sloe centrale (1,6 TWh). De productiedata van REC, PerGen en Eurogen zijn afkomstig van
Eneco (2015b), de overige schattingen zijn gemaakt op basis van emissiefactoren en het NEA-overzicht.
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In de volgende paragraaf volgt eerst een uitgebreidere uitleg over de aanpak van de check met de
NEA database. Daarna volgen per elektriciteitsproducent een uitleg over de gemaakte berekening,
aannames en de vergelijking van de cijfers op basis van de jaarverslagen met het resultaat van de
NEA check.
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6.1 Aanpak NEA check
Zoals aangegeven wordt het NEA overzicht ook gebruikt voor een kwaliteitscontrole van de gevonden
elektriciteitsproductie data. Om deze controle uit te voeren zijn de volgende CO2-emissiefactoren gebruikt:
Tabel 4: Emissiefactoren fossiele bronnen (ACM, 2015; Nuon, 2012; NEA, 2015)

CO2-emissiefactor
(gCO2/kWh)

Aardgas

Aardgas (co-gen)

Kolen

Hoogovengas

423

282

824

1.600/2.182

De emissiefactoren zijn bepaald aan de hand van achtergrondgegevens stroometikettering van ACM
over 2014 (Eneco, 2015c). Deze factoren zijn specifiek voor de Nederlandse productiemix. Indien er
specifieke emissiefactoren bekend zijn, dan zijn deze gebruikt.
Voor het bepalen van de emissiefactor voor elektriciteitsproductie met hoogovengas, door Nuon in
Velsen en IJmond, is gebruik gemaakt van productiedata voor 2011 en 2012 (Nuon, 2012) en emissiedata zoals gepubliceerd door NEA (NEA, 2015) voor deze jaren. Zo kon een gemiddelde emissiefactor worden bepaald:
Tabel 5: Emissiefactoren gebruik hoogovengas voor elektriciteitsproductie (Nuon, 2012; NEA, 2015)

Elektriciteits- ElektriciteitsCentrale productie

productie

Emissie

Emissie

2011

2012

Emissie-

Emissie-

Emissie-

factor

factor

factor

2011

2012

gemiddeld

Foutmarge

2011

2012

GWh

GWh

ktCO2

ktCO2

g/kWh

g/kWh

g/kWh

%

IJmond

832

843

1.787

1.868

2.148

2.215

2.182

1,5%

Velsen

2.900

2.803

4.619

4.508

1.593

1.608

1.600

<1%

De gemiddelde emissiefactoren voor 2011 en 2012 verschillen maar weinig; daarmee lijkt de foutmarge klein. Deze emissiefactoren zijn in dit project gebruikt om op basis van de emissiedata de
elektriciteitsproductie van de centrales IJmond en Velsen in 2014 te bepalen.
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6.2 Delta
Energiedrager

Elektriciteitsproductie

Foutmarge

Fossiel – kolen

1,7 TWh

-

Fossiel – gas

2,3 TWh

+/- 0,3 TWh

Nucleair

2,7 TWh

-

Duurzaam

0,7 TWh

-

Totaal

7,5 TWh*

+/- 0,3 TWh

* Verschil in optelling en het gegeven totaal wordt veroorzaakt door afrondingen in de productie uit de afzonderlijke energiedragers.

6.2.1 Onderbouwing
Het bovenstaande overzicht van de elektriciteitsproductie van Delta in 2014 is afkomstig uit het jaarverslag van Delta (Delta, 2015a). Alle elektriciteit van Delta wordt geproduceerd in Nederland (Delta,
2015b). De foutmarge in de elektriciteitsproductie uit gas wordt veroorzaakt door de hoeveelheid
warmtekracht, waarvan niet bekend is hoe groot de elektriciteitscomponent is.
6.2.2 NEA vergelijking
De elektriciteitsproductie uit kolen is op basis van de NEA database geschat op 1,8 TWh. Het verschil
kan verklaard worden doordat de EPZ kolencentrale een relatief oude centrale is met een hogere
emissiefactor dan waar nu mee gerekend is. De productie uit gas (2,4 TWh) komt ook redelijk overeen met de getallen uit het jaarverslag.
In totaal wordt de elektriciteitsproductie aan de hand van het NEA overzicht geschat op 4,2 TWh en
dat is 0,2 TWh, ofwel 5% hoger dan gerapporteerd in het jaarverslag.
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6.3 Dong Energy
Energie drager

Elektriciteitsproductie

Foutmarge

Fossiel

0,9 TWh

-

Nucleair

0 TWh

-

Duurzaam

0 TWh

-

Totaal

0,9 TWh

-

6.3.1 Onderbouwing
Volgens het jaarverslag van Dong Energy (Dong Energy, 2015a) is er in 2014 8,7 TWh opgewekt
door middel van thermische conversie, waarvan 7,8 TWh in Denemarken. Op basis van het overzicht
van de centrales in het DONG Energy jaarverslag 2014 en de website staat de enige andere thermische centrale in Nederland (Enecogen) (Dong Energy, 2015a; Dong Energy, 2015b).
6.3.2 NEA vergelijking
Op basis van de NEA data wordt de elektriciteitsproductie van Enecogen in totaal geschat op 2,5
TWh. Conform de methode zoals beschreven in de Eneco resultaten (sectie 6.5) wordt de productie
van Enecogen meegenomen naar het aandeel in de productie. Op basis van de Eneco-data is dat aandeel voor Dong Energy in 2014 vastgesteld op 36%. Op basis van deze gegevens wordt de productie
van Dong geschat op 0,9 TWh. Dit komt overeen met het jaarverslag van Dong Energy.

18

6.4 E.On
Energie drager

Fossiel – kolen

Elektriciteitsproductie

Foutmarge

7,7 TWh (waarvan 0,4 TWh uit
biomassa)

Fossiel – gas

1,7 TWh

Nucleair

0 TWh

Duurzaam

0 TWh

Totaal

9,3 TWh*

* Verschil in optelling en het gegeven totaal wordt veroorzaakt door afrondingen in de productie uit de afzonderlijke energiedragers.

6.4.1 Onderbouwing
Volgens het MVO jaarverslag van E.On Benelux (E.On, 2015a) bezitten zij in Nederland drie kolencentrales (waarvan in 2014 één in aanbouw) en vier gasgestookte centrales. In totaal werd er 9,3 TWh
elektriciteit opgewekt, waarvan 0,4 TWh met biomassa.
Volgens het stroometiket van E.On (E.On 2015b) is een deel van de E.On Benelux brandstofmix afkomstig uit Nederlandse wind en biomassa. Echter, buiten biomassa bijstook in kolencentrales bezit
E.On voorzover bekend geen duurzame projecten in Nederland.
6.4.2 NEA vergelijking
De geproduceerde elektriciteit uit kolencentrales is op basis van het NEA overzicht geschat op 7,8
TWh; dit is bijna gelijk aan de productie genoemd in het jaarverslag. Het verschil kan verklaard worden door de lagere efficiëntie van de kolencentrales. De geschatte elektriciteitsproductie uit gascentrales is met 2,2 TWh hoger dan vermeld in het jaarverslag. In totaal komt dit uit op 10,0 TWh geproduceerde elektriciteit door E.On in Nederland in 2014. Dit is 1,0 TWh ofwel 11% hoger dan de
elektriciteitsproductie geschat op basis van het jaarverslag.
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6.5 Eneco
Energiedrager

Elektriciteitsproductie

Foutmarge

Fossiel – kolen

0

-

Fossiel – gas

1,8 TWh

-

Nucleair

0

-

Duurzaam

2,2 TWh

-

Totaal

4,0 TWh

-

6.5.1 Onderbouwing
Volgens het Eneco jaarverslag is er in 2014 3,5 TWh duurzame elektriciteit geproduceerd en 3,7 TWh
door middel van gasgestookte centrales (Eneco, 2015a). Deze getallen bevatten alle activiteiten van
Eneco in Nederland en daarbuiten.
In het jaarverslag is de elektriciteitsopwekking met gasgestookte centrales opgebouwd uit de productie van Enecogen (2,5 TWh), REC (1,0 TWh) en warmtekrachtcentrales (0,15 TWh). Daarmee komt
de fossiel opgewekte elektriciteit volledig uit Nederland.
Eneco heeft voor de elektriciteitsproductie van de gasgestookte centrales productiedata beschikbaar
gesteld (Eneco, 2015b). In totaal betrok Eneco elektriciteit uit vier gasgestookte centrales, namelijk
Enecogen, Rijnmond Energie Centrale (REC), PerGen en Eurogen. REC en PerGen zijn geen eigendom
van Eneco. Voor de Eurogen centrale is bekend dat Eneco haar aandeel in deze centrale per januari
2014 heeft verkocht aan Air Liquide. Deze centrales worden dus niet meegenomen in deze studie.
Door Eneco beschikbaar gestelde gegevens tonen aan dat Enecogen in 2014 in totaal 2,5 TWh produceerde; dit is echter de som van de productie van het Eneco-deel van de centrale in de eerste helft
van het jaar en de totale productie door Eneco en Dong in de tweede helft van 2014; dit omdat toen
de programmaverantwoordelijkheid voor het geheel bij Eneco lag. Op basis van de Eneco productiedata lijkt de productie die aan Dong kan worden toegeschreven in de tweede helft van 2014 even
groot als de totale productie van Dong over 2014 (0,9 TWh). Op basis hiervan nemen wij aan dat de
productie van Dong in de eerste helft van 2014 zeer gering was. Het Eneco deel van de totale Enecogen productie wordt daarmee geschat op 1,6 TWh.
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Voor de Eurogen centrale is bekend dat Eneco haar aandeel in deze centrale per januari 2014 heeft
verkocht aan Air Liquide. Deze centrale wordt dus niet meegenomen in deze studie. Het totaal van
gasgestookte elektriciteitsproductie komt dan op 1,8 TWh voor 2014.
Eneco rapporteerde over 2014 een duurzame elektriciteitsproductie van 3,5 TWh. Hiervan is 2,2 TWh
opgewekt in Nederland en 1,35 TWh buiten Nederland (Eneco, 2015c). De totale elektriciteitsproductie van Eneco in Nederland telt dan op tot 4,0 TWh.
6.5.2 NEA vergelijking
Op basis van de NEA data wordt de fossiele elektriciteitsproductie van Eneco geschat op 1,8 TWh.
Hierin is de productie van de Enecogen centrale voor 64% meegenomen, op basis van het ingeschatte deel van de totale productie (zie boven). De productie van de WKC’s is vergelijkbaar (0,16
TWh). Op basis hiervan lijken beide schattingen met elkaar overeen te komen. Het totaal is lager dan
gerapporteerd in het jaarverslag, omdat daarin zowel het Dong-aandeel in de Enecogen productie als
de productie van REC worden meegenomen.
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6.6 Engie (GDF Suez/Electrabel)
Energie drager

Fossiel

Elektriciteitsproductie

Foutmarge

14,7 TWh, waarvan 0,1 TWh met biomassa bijstook

+/- 0,1TWh

Nucleair

0 TWh

Duurzaam

0,15 TWh

+/- 0,01TWh

Totaal

14,8 TWh

+/- 0,11TWh

6.6.1 Onderbouwing
Volgens het jaarverslag van Engie is er in Nederland in 2014 in totaal 14,8 TWh aan elektriciteit opgewekt (Engie, 2015a). Voor de duurzame energieproductie is bekend dat Engie eigenaar is van
Windpark Eems en Levantho (I, II en II) (GDF Suez, 2015; Engie, 2015b). Hiervan zijn geen productiedata bekend. Op basis van het vermogen (56MW) en 2.500 vollasturen, wordt de elektriciteitsproductie uit wind geschat 0,14TWh. Zelf geeft GDF Suez aan dat het windpark 45.000 huishoudens van
stroom voorziet. Bij een gemiddeld jaargebruik van 3.500kWh komt dat neer op 0,16TWh. Op basis
daarvan wordt 0,15 TWh aangenomen, met een foutmarge van 0,01TWh.
6.6.2 NEA vergelijking
Uit de NEA database volgt een elektriciteitsproductie van 6,0 TWh door kolen en 7,8 TWh door gas.
De verwachting is dat de schatting voor elektriciteit uit kolen aan de lage kant is doordat de nieuwe
centrale in Rotterdam heel efficiënt is en daarom een lagere emissiefactor heeft dan gebruikt voor
deze schatting. Op basis van het NEA overzicht komt de totale fossiele elektriciteitsopwekking door
GDF Suez neer op 13,8 TWh in Nederland in 2014 en dat is 0,8 TWh, ofwel 5% lager dan de schatting
op basis van het jaarverslag.
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6.7 Essent/RWE
Energie drager

Elektriciteitsproductie

Foutmarge

Fossiel - kolen

11,5 TWh

-

Fossiel - gas

3,8 TWh

+/- 0,1 TWh

Nucleair

1,2 TWh

-

Duurzaam

Totaal

0,5 TWh, waarvan 0,1TWh
biomassa bijstook
17,0 TWh

+/- 0,1 TWh

+/- 0,2 TWh

6.7.1 Onderbouwing
In Nederland en België opereert RWE onder de naam Essent; daarom worden de twee landen in het
jaarverslag van RWE samengenomen. In België heeft Essent/RWE alleen een warmtekrachtcentrale in
Zwijndrecht (BE) (Essent, 2015a). Verder hebben ze een aantal PPA’s in offshore wind, maar deze
worden niet meegenomen in deze studie. Daarom kunnen de productiegetallen voor elektriciteit door
kolencentrales, nucleaire centrales en duurzame energie volledig worden toegekend aan Nederland.
De elektriciteitsproductie van de Belgische gascentrale is geschat op basis van de geïnstalleerde capaciteit. In totaal staat er in Nederland en België samen 3,078 MW, waarvan 133 MW in België. Dat
komt neer op 4% van de totale capaciteit. Als er naar rato wordt bijgedragen aan de opwekking van
elektriciteit, dan is er in 2014 in België 0,2 TWh elektriciteit opgewekt. Hierbij is een foutmarge van
0,1 TWh aangenomen.
6.7.2 NEA vergelijking
Op basis van het NEA overzicht, wordt de elektriciteitsproductie uit kolen geschat op 11,6 TWh en uit
gas op 3,3 TWh. Dat komt vrij goed overeen met de data uit het jaarverslag en de website van Essent. De verwachting was echter dat er voor elektriciteit uit kolen een lagere productie uit de NEA
vergelijking zou komen, omdat RWE beschikt over een nieuwe en efficiënte kolencentrale. Deze centrale heeft dus een lagere emissiefactor dan de emissiefactor die wordt gebruikt in deze studie. Een
mogelijke verklaring is dat de oudere Amercentrale en de EPZ centrale (gedeeltelijk) juist een hogere
emissiefactor hebben dan de gebruikte emissiefactor.
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Op basis van de NEA gegevens en de gemiddelde emissiefactoren bedraagt de totale fossiele elektriciteitsproductie van Essent 14,9 TWh in Nederland in 2014. Dat is 0,4 TWh, ofwel 3% lager dan de
elektriciteitsproductie geschat op basis van de jaarverslagen.
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6.8 Nuon/Vattenfall
Energie drager

Elektriciteitsproductie

Foutmarge

Fossiel

13,2 TWh

-

Nucleair

0 TWh

-

Duurzaam

0,6 TWh

-

Totaal

13,7 TWh*

-

* Verschil in optelling en het gegeven totaal wordt veroorzaakt door afrondingen in de productie uit de afzonderlijke energiedragers.

6.8.1 Onderbouwing
In het jaarverslag van N.V. Nuon Energy (Nuon, 2015) wordt aangegeven dat er in 2014 13,2 TWh
aan fossiele elektriciteit is opgewekt en 1,6 TWh aan duurzame elektriciteit. Hoewel de activiteiten
van N.V. Nuon Energy zich primair afspelen in Nederland, zijn er ook activiteiten in Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk. Uit het Vattenfall jaarverslag kan worden opgemaakt dat de Nederlandse elektriciteitsproductie voor 13,2 TWh afkomstig is uit fossiele bronnen en 0,6 TWh uit duurzame bronnen
(Vattenfall, 2015a).
Onder de fossiel gestookte centrales van Nuon zijn twee centrales de worden gestookt op hoogovengas. De CO2 emissies van deze centrales zijn hoog, omdat ze buiten de emissies voor elektriciteit
productie ook CO2-emissies uit de staalproductie bevatten. Binnen ETS is afgesproken dat slechts een
deel van de totale emissies kan worden toegerekend aan elektriciteitsproductie. Volgens de stroometikettering komt dit neer op een emissiefactor van 509 gCO2/kWh7. Dat betekent dat de emissies
voor deze elektriciteitscentrales zoals opgenomen in het NEA overzicht hiervoor gecorrigeerd moeten
worden. Daarvoor moet dan eerst de elektriciteitsproductie van deze centrales worden geschat.
6.8.2 NEA vergelijking
Om de elektriciteitsproductie te kunnen toetsen aan de hand van de NEA data, moeten eerst de emissies van de Hemweg worden verdeeld tussen elektriciteitsproductie uit kolen en uit gas. De Hemweg
centrale heeft namelijk twee producerende eenheden waarvoor gezamenlijk gerapporteerd wordt. De
kolencentrale heeft een capaciteit van 630 MW en de gascentrale 435 MW. Wanneer deze capaciteiten naar rato worden meegenomen ontstaat er een onrealistisch beeld aangezien de vollasturen van

7

Dit getal is gebaseerd op de CO2-emissiefactor van gas (56.1 kg/GJ) en een efficiency van 40%.
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een kolencentrale groter zijn. Hiervoor is de aanname gedaan dat de kolencentrale in 2014 vier keer
zoveel vollasturen maakte als de gascentrale. Hieruit volgt dat ongeveer 85% van de emissies wordt
veroorzaakt door kolen en 15% door gas. Gebruikmakend van de gemiddelde emissiefactoren voor
kolen en gas van de stroometikettering resulteert dit in 3,0 TWh elektriciteit uit kolen en 0,4 TWh geproduceerd uit gas. De elektriciteitsproductie uit gasgestookte centrales is berekend op 7,6 TWh, inclusief 0,4 TWh geproduceerd in de Hemweg centrale. Op basis van de emissiefactoren voor hoogovengas (bepaald aan de hand van historische data) wordt de productie van de centrales in IJmond
en Velsen geschat op 3,5 TWh.
In totaal komt dit neer op fossiele elektriciteitsproductie door Vattenfall/Nuon van 14,1 TWh in Nederland in 2014; dat is 0,9 TWh, ofwel 7% hoger dan de productie zoals beschreven in de jaarverslagen.
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