
Onderstaand treft u een schriftelijk aanvulling aan op het de suggestie voor een alternatief voor de bouw 

van een stikstoffabriek die ik heb gedaan tijdens de Consultation Session GTS op 13 april 2018 

Het aardgas uit het Groningen veld is 10 tot 20% lager in calorische waarde dan import gas en daarom 

moet er 10 tot 20% onbrandbaar gas aan het importgas worden toegevoegd om het bruikbaar te maken 

voor de eindgebruikers van het Groningen gas. In industrie zowel als in huishoudens. 

Om 10 miljard kubieke meter (10 BCM) importgas op de calorische waarde van Groningen te brengen 

moet er dus 1 tot 2 BCM aan onbrandbaar gas worden bijgemengd. Gebruikelijk is om dat met stikstof te 

doen, die in een stikstoffabriek wordt aangemaakt. Een nieuw te bouwen fabriek kan niet eerder dan in 

2022 in bedrijf kan zijn. Een alternatief lijkt te zijn, om rookgassen uit elektriciteitscentrales bij te 

mengen.  

Een kolencentrale met een elektrisch vermogen van 100 megawatt kan 2 BCM droog rookgas per jaar 

leveren. De rookgassen uit een kolencentrale bevatten een grote hoeveelheid waterdamp, veroorzaakt 

doordat luchtverontreinigingen zoals zwaveldioxide uit de rookgassen worden verwijderd door ze door 

een waterbad te leiden. Om te voldoen aan de door de overheid gestelde gaskwaliteitseisen moet het 

waterdauwpunt in het pseudogas minus 8 °C bedragen. Dat vereist een lage temperatuur van het 

koelmedium in de condensors waarmee het water uit de rookgassen wordt gehaald. Het hiermee 

gepaard gaande elektrische energie verbruik is echter aanzienlijk lager, dan dat voor een cryogene 

stikstoffabriek. De compressor-capaciteit, die vereist is om stikstof of rookgas op de vereiste gasnetdruk 

van 70 bar te brengen, is voor beide opties vergelijkbaar. Een installatie om rookgas op specificatie te 

brengen, is minder complex en vergt een lagere investering dan een stikstoffabriek. Ook lijkt het 

waarschijnlijk dat de bouwtijd minder dan vier jaar zal bedragen en zijn de operationele kosten 

beduidend minder dan die van een stikstoffabriek door het lagere energieverbruik. 

Kolengestookte energiecentrales zijn in technisch opzicht eenvoudig over te schakelen van kolen op 

aardgas. Overschakelen op aardgas levert aanzienlijke vermindering van de uitstoot van CO2 , maar heeft 

geen consequenties voor de geschiktheid van het rookgas voor de conversie van hoogcalorisch 

importgas naar laagcalorisch gas voor binnenlands gebruik en export. Dat geldt niet voor een 

gasgestookte STEG-centrale (stoom- en gascentrale) waarvan de branders worden bedreven met een 

hoge luchtovermaat om de inlaattemperatuur van de gasturbines te verlagen. Daardoor bevat het 

rookgas van een STEG centrale te veel zuurstof om hoogcalorisch importgas (H-gas) op de calorische 

waarde van Groningen gas (G-gas) te brengen. 

Met een nominaal elektrisch vermogen van 1560 megawatt produceert de in 2015 in gebruik genomen 

RWE Eemshavencentrale ruim voldoende rookgas, om na menging met geïmporteerd H-gas een 

hoeveelheid gas te produceren die gelijk is aan de huidige G-gas productie. Door rookgassen te 

gebruiken kan dus leveringszekerheid van pseudo G-gas worden geboden aan de huidige gebruikers in 

binnen-en buitenland. Dat maakt uitbreiding van het H-gasnetwerk overbodig, evenals aanpassingen aan 

de apparatuur van gebruikers, die gedwongen zijn om over te schakelen van L-Gas naar H-gas. Ook voor 

woningen en andere kleinverbruikers, zal een omschakeling naar het gebruik van H-gas niet nodig zijn. 

Het huidige L-gas netwerk kan dan ook met deze gaskwaliteit operationeel blijven totdat het gebruik van 

aardgas uitgefaseerd kan worden in het kader van de energietransitie. 


