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Agenda

1. Introductie Peter Nillesen
2. Outsourcen voorwaarden, overwegingen, wel of niet doen
3. GETEC PARK.EMMEN (outsourcing is ons business model)
4. GETEC operations

• Brandstof alternatieven, kosten en beschikbaarheid (energie transitie)
• Personeel: leeftijd beschikbaarheid, uitdagende functie
• Investering in niet kernactiviteiten
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Wel of niet outsourcen?
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Niet:
• Kennis gaat verloren
• Je staat niet meer aan het roer
• Betrokkenheid
• Strategie (niet in je keuken willen laten kijken)

Wel:
• Personeelsreductie
• Uitbesteding van niet-kernactiviteiten
• Optimalisatie Utilities (bedrijfsefficiëntie)
• Betrouwbare dienstverlening (Assetbeheer)
• Geen gebrek aan beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten
• Minder contracten alles bij 1 partij neerleggen.
• Kwaliteit neemt toe. Men heeft focus op de energie transitie. Hiermee is er meer kennis    

beschikbaar en vertaald zich dit in betere investeringen en beleid op onderhoud van de assets. 
Kern is focus, focus, focus en kennis van andere locaties toepassen op deze locatie.

• Assets worden overgenomen
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Aandachtspunten:

• GETEC investeert

• We nemen nooit alleen de operaties over! 

• Altijd overname van de assets. Hiervoor betalen we. Dat is onze investering. 
• Daarnaast doen we meestal investeringen in nieuwe assets.

Wat komt erbij kijken als je zelf de utilities blijft verzorgen of door derden laat verzorgen

• Niet alleen het bedrijven van de units

• Langjarig onderhoudsplan om de kosten beheerst te houden en te reduceren
• Inspelen op de energietransitie middels investeringen

• Belangrijk benodigde aantal FTE’s nodig voor onderhoud en operatie
• Meestal gaat het samen met een organisatorische verandering en verdere automatisering van de 

installatie
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GPE

1. Ca. 120 ha afgesloten industriepark
2. Productiebedrijven zoals:
• Teijin Aramid
• DSM 
• Freudenberg
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Facts & Figures – GETEC PARK.EMMEN
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Ca. 120 ha afgesloten 
industriepark met gevestigde 
productiebedrijven zoals:
Teijin Aramid
DSM 
Freudenberg
Etc.
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GPE - utilities and services
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2 x CHP 32 MW/100 t/h WWTP 120.000 IE

2.000 m² laboratory16 x 300 m³ silo park

emergency/fire brigade

“EMPOWERING YOUR BUSINESS”
• Parkservices

• Fire brigade, security, maintenance roads & grounds and  
company restaurant & catering

• Utilities:
• Electricity, steam, compressed air, nitrogen

• Water supply and wastewater treatment
• Drinkwater, process water, demi-water, cooling water, wastewater

• Logistics
• AEO certified, value added integration, silo park,

(chemical) warehouses, industrial cleaning

• Laboratory- and analysis services:
• Polymer analyzes(worldwide), health, safety and environment 

measurements, asbestos Ready for electrificationup to date electricity facilities
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Utilities – own network and infrastructure
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Utility Available

• Electricity • Approx. 300 GWh/year, own generation 2 x 32 MW

• Steam • 2 x 100 t/h

• Cold • 8 MW

• Drinking water • Max. 120 m³/h

• Process water • Max. 5000 m³/h

• Demin water • < 0,2 µS/cm, max. 356 m³/h

• Compressed air • max. 81.000 Nm³/h at 6 bar

• Nitrogen • 1.350 Nm³/h

• Wastewater • 120.000 PE
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GETEC operations
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Electrification

elektronen

Aardgas per jaar
100mln Nm3
=
880.000 MWh
=
178.500 ton CO2

Biogas: schaars en kostbaar

Rest hout pellets 14,9 MWth:
• 126.000 MWhth
• -25.000 ton CO2
• overgangsbrandstof, regionaal, schaars

H2 ipv gas tot 18% bijmengen gasturbine :
• 160.000 MWth
• -32.000 ton CO2
• schaars, kostbaar, hoge verwachting

Zonnepanelen 8,2 MWe peak:
- 21.842 solar panels 
- 6265 MWhe/jaar
- Ca. 3 % elektriciteitsverbruik locatie

10 februari 2022

ton CO2 per
ton product 

Ontwikkelingen GETEC PARK.EMMEN (GPE)
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Boiler10 100 t/h

Boiler11 100 t/h

Natural gas 20 bar 20-100MW

steam grid
360 deg / 30 bar AVG 
70 t/h

Hydrogen 20 bar 0-20 MW

Boiler5  15 t/hEFR wood pellets
25kTon / 15 MW

GT1 30 MVA

GT2 30 MVA

• Consume or distribute
• approx. 100 mln Nm3 Natural Gas
• > 28 MW Electrical

• Produce and distribute
• 60-90 t/h Steam (summer –winter)
• 28 MW Electrical 

Simplified representation of actual situation

Legend:
GT = gas turbine
ST = steam turbine

Customer

Green CO2

Boiler9 70 t/h

LP Steam 180◌֯ / 3 bar
AVG 40 t/h

ST2 7.5 MVA

ST1 4.0 MVA
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Waterstofproject “Technically H2 Ready” 
Gasturbines van aardgas naar H2 ombouwen in twee stappen

• Laag naar Hoog 
calorisch aardgas

• Jan 2022 geschikt 
voor 18 % waterstof 
bijmenging in 
aardgas

• Bescheiden CO2 
reductie

2021 gereed

• Onderzoek 
• Scale-up van

18-100% bij-
menging
• Reductie NOx

uitstoot 
• CO2 naar 0%

2022-2025 2024 tot 20252022 uitvoering

• Uitvoering Jan-Nov 
2022

• Meer waterinjectie 
om NOx toename 
tegen te gaan

• Regeltechnisch 
maatregelen

• Life testen operationele 
gasturbine 
0-100% waterstof
• NOx lager dan huidige 

grenswaarde
• Voldoende H2 uit markt met 

juiste prijsstelling

€1 mln >>> €5 mln€1,5 mln
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Bio-Pellet StoomKetel 14,9 MW
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THANKS FOR YOUR ATTENTION


