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Aan:  Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
mevr. V. Heijnen 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

 

Kopie aan: Minister van Infrastructuur en Waterstaat dhr M. Harbers 

 

Betreft: Rol van hernieuwbare gasvormige brandstoffen voor de klimaatopgave in transport 

Datum: Dinsdag 7 juni 2022 

 

Geachte mevrouw Heijnen, 

In de context van besluitvorming over de voorgenomen bijmengverplichting groen gas in de 
gebouwde omgeving, willen we u in deze brief de consequenties daarvan voor de inzet van 
groen gas in de vervoerssector meegeven. 
 

Reflectie bijmengverplichting voor de gebouwde omgeving 

Wij verwelkomen het voornemen om de inzet van groen gas te stimuleren in de gebouwde 
omgeving met een bijmengverplichting voor groen gas1. Alle sectoren zullen moeten 
bijdragen aan het behalen van de klimaatdoestellingen. Specifiek voor de gebouwde 
omgeving, waar alternatieven niet voor de hand liggen, kan het bijmengen van groen gas 
een passende oplossing zijn. Nederland heeft immers een geweldige gasinfrastructuur, die 
ook in de energietransitie een belangrijke rol kan spelen. Daarnaast zijn marktmechanismes, 
zoals een bijmengverplichting, vaak goede instrumenten om nieuwe markten op te bouwen.  

Het is daarbij wel belangrijk om oog te blijven houden voor de klimaatopgave in de 
transportsector, waar inzet van groen gas een heel belangrijke optie is. Het benutten van 
groen gas als alternatief voor fossiele brandstoffen moet niet afgeremd of zelfs tenietgedaan 
worden om inzet in een andere sector op te bouwen. Juist het hand-in-hand laten gaan van 
verschillende mechanismes creëert flexibiliteit voor de marktspelers en helpt investeringen 
mogelijk te maken waardoor volumes hernieuwbaar product het snelst kunnen worden 
opgebouwd.  
 

Beschikbaarheid grondstoffen en technologieën  

Om aan de voorgenomen volumes groen gas te kunnen voldoen, zal Nederland stevig 
moeten inzetten op het verbreden van de grondstoffenbasis, wat momenteel een groot 
knelpunt is in de energietransitie. Nederland heeft, met bijvoorbeeld haar Rotterdamse 
haven, een unieke positie om ook voor de grondstoffen van de toekomst een hub-functie te 

 
1 We gaan in deze brief mee met de term groen gas zoals die wordt gehanteerd voor de bijmengverplichting in de 
gebouwde omgeving. Strikt genomen hanteren we in de transportsector de term hernieuwbare gasvormige 
brandstoffen waar we zowel groen gas als bio-LNG maar ook groene waterstof onder verstaan.  
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vervullen. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat er nu in gezamenlijkheid wordt 
gewerkt aan deze transformatie.  

Daarnaast zullen innovatieve vergassingstechnologieën snel opgebouwd moeten worden, 
ook in samenhang met de circulaire economie en de grondstoffentransitie in chemie, zie 
hieronder verder uitgewerkt.  

Wij zien dat marktpartijen druk bezig zijn met opschalen van volumes groen gas, maar tegen 
uitdagingen zoals vergunningen en wet- en regelgeving blijven aanlopen. Als deze 
uitdagingen worden weggenomen, kunnen we een versnelde opschaling zien van groen 
gas. Dat is voor alle vraagmarkten van belang. 

Vanuit een maatschappelijk oogpunt zal er nagedacht moeten worden over waar inzet de 
hoogste klimaatimpact heeft. Met het uitsluitend toewijzen van groen gas aan de gebouwde 
omgeving raakt de klimaatopdracht in andere sectoren in de knel. Zo blijft opbouw van 
vergassingstechnologieën voor transport achterwege, wat zal leiden tot het uitblijven van 
investeringen in hoogwaardige toepassingen voor deze sector. Zo kan bijvoorbeeld de 
luchtvaartsector geen invulling meer geven aan de voluntary demand voor hernieuwbare 
luchtvaartbrandstoffen. En wordt het voor Nederland moeilijk om aan de klimaatdoelen voor 
vervoer te voldoen in 2030.  

Concluderend: er zijn voor de transportsector en ook voor de opbouw van een 
circulaire economie tweedeorde-effecten van het afschermen van de inzet van groen 
gas in de gebouwde omgeving die onvoldoende verkend en in beeld gebracht zijn. 
Met deze brief willen wij u hierover informeren. 
 

Groen gas in transport 

Afgelopen jaren zijn bio-CNG en bio-LNG geïntroduceerd in de Nederlandse transportmarkt, 
met sinds vorig jaar ook productie van bio-LNG in Nederland. Veel partijen in het OV 
hebben verplichtingen lopen op groen gas voor hun concessies. Verschillende marktpartijen 
werken aan een verdere opschaling van bio-LNG voor het zware transport. Dit kan zowel 
internationaal vrachtverkeer of scheepsvaart zijn. Voor deze sectoren is groen gas een 
effectieve manier om te verduurzamen. Het verbranden van diesel of fuel oil in een 
verbrandingsmotor leidt tot een uitstoot van 94 gram CO2eq/MJ2. Met de bio-LNG die op dit 
moment beschikbaar is op de Nederlandse markt kan de CO2 uitstoot met 90% worden 
teruggebracht. Waterstof zal naar verwachting tot 2030 geen rol van betekenis spelen in 
deze sectoren en daarmee is groen gas – naast biodiesel – een van de weinige opties om 
deze transportsectoren te vergroenen.  

Graag wijzen wij er ook op dat fossiel gas voor de gebouwde omgeving een uitstoot heeft 
van 66 gram CO2eq/MJ. Hoewel wij het introduceren bijmengverplichting voor groen gas 
verwelkomen, moeten wij ons er wel rekenschap van geven dat de impact van een 
groengasmolecuul in de gebouwde omgeving 30% minder impact heeft in termen van CO2-

besparing dan datzelfde groengasmolecuul heeft in zwaar transport. Als deze impact tot 
uitdrukking gebracht wordt in de marktmechanismen zoals de BKE3 of een soortgelijk 
mechanisme voor de bijmengverplichting dan kan dit van invloed zijn op 
investeringsbeslissingen. Maatschappelijk gezien is het belangrijk om in de overweging mee 
te nemen waar inzet van groen gas de grootste klimaatimpact heeft.  Zoals we hier laten 
zien, levert de inzet van groen gas in transport een hogere klimaatwinst vergeleken met het 
vervangen van fossiel gas in de bebouwde omgeving. 

Geredeneerd vanuit de doelen voor hernieuwbare brandstoffen voor transport in Nederland 
doen we een prognose voor inzet volumes groen gas in transport. Veel groengasroutes 
kunnen gebruik maken van grondstoffen die op de Annex IX A lijst staan genoemd in de 
Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED). Deze richtlijn stelt een subdoel voor Annex 
IX A brandstoffen van 1,75 % (fysiek volume) in 2030 (en een oplopend traject 
daarnaartoe)4. In het voorstel voor een wijziging van de Europese Richtlijn wil de Europese 

 
2 Overeenkomstig de well-to-wheel waarde van de ‘fossil fuel comparator’ zoals gehanteerd door de Renewable 
Energy Directive (RED) en de Fuel Quality Directive (FQD) 
3 BKE staat voor BroeiKasgasreductie-Eenheid zoals opgenomen in de wet Milieubeheer (§ 9.7) voor het registreren 
van emissiereductie van ingezette energie in vervoer. 
4 Nederland heeft in het huidige nationaal beleid het verplichte 2030-doel voor inzet geavanceerde biobrandstoffen op 
basis van de Annex IX A lijst hoger gesteld en verlangt van de markt 7% verplichte inzet, wat neerkomt op 3,5% 
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Commissie het subdoel verhogen naar 2,2% en het subdoel gaat gelden voor alle aan de 
markt geleverde vloeibare en gasvormige brandstoffen, inclusief leveringen aan 
(internationale) lucht- en zeevaart (revisie REDII). Dat betekent voor Nederland een forse 
uitbreiding van de scope waarover het percentage berekend wordt. Dit is omdat Nederland 
een onevenredig groot volume aan gebunkerde brandstoffen levert ten opzichte van andere 
EU-lidstaten. 

Extrapolerend vanuit de huidige volumes geleverde energie aan vervoer zou dat in 2030 
gaan om ongeveer 1100 PJ aan energie voor vervoer in Nederland. Voor het voldoen aan 
het 2.2% subdoel voor geavanceerde biobrandstoffen zou dan voor Nederland een volume 
van 24,2 PJ op de markt moeten komen. Wij verwachten dat een groot deel zal worden 
ingevuld met groen gas. Zou daarvan bijvoorbeeld 50 tot 75% worden ingevuld met groen 
gas dan gaat het om 12 tot 18 PJ in transport in 2030 (0,35 tot 0,5 bcm). De doelstelling 
voor de bijmengverplichting in de gebouwde omgeving is 1,6 bcm.  

Het afschermen van een markt kan mogelijk in de gebouwde omgeving effectief zijn, maar 
het leidt in transport waarschijnlijk tot hogere kosten om aan de verplichte klimaatdoelen te 
voldoen. In de afweging om deze afscherming in te voeren zou niet alleen op sectorniveau 
moeten worden gekeken, maar ook op systeemniveau geanalyseerd moeten worden wat de 
effecten op beide sectoren zijn. Om dit concreet te maken: als voor trucks de optie van inzet 
groen gas wegvalt, zoals in de vorm van bio-LNG, dan blijven er minder alternatieven over. 
Datzelfde geldt voor de scheepvaart, waar ook nog eens de optie richting elektrisch veel 
minder aantrekkelijk is. Met het niet beschikbaar hebben van groen gas voor transport 
ontstaat de situatie dat er voor alternatieve brandstofopties zoals HVO of bio-methanol, door 
verminderde concurrentie ruimte voor prijsstijgingen kan ontstaan. Dit kan de 
energietransitie in het transport onnodig duurder maken en de concurrentiepositie van de 
Nederlandse transportsector aantasten, zowel voor het wegtransport en voor de zeevaart, 
twee sectoren waar Nederland internationaal een grote rol speelt. Een analyse van deze 
effecten zou zeker betrokken moeten worden bij een afweging een markt af te schermen. 
 

Circulaire economie 

Verder heeft het afschermen van inzet groen gas in alleen de gebouwde omgeving ook 
effecten op ontwikkelingen naar het circulair maken van processen in de chemie- en 
kunststoffensector. Een aantal vergassingstechnologieën passen ook goed in het 
ontwikkelingspad voor chemische recycling van kunststoffen. Ook daar zal een tekort aan 
grondstoffen ontstaan, als groen gas alleen in de gebouwde omgeving is toegestaan. Zeker 
als ook andere mogelijkheden worden beperkt, bijvoorbeeld via de import van groen gas of 
certificaten.  

Het gevolg daarvan is dat verduurzaming van de chemiesector meer afhankelijk wordt van 
recycling van een grondstof zoals plastic afval om een zekere aanvoerlijn op te bouwen. 
Daar wordt de pyrolyseroute op ingezet. De beschikbaarheid van voldoende hoeveelheden 
plastic afval is nu al een zorgpunt voor de sector. Er is vooralsnog te weinig afval 
beschikbaar, ook wanneer de inzamelingsmethoden worden verbeterd. 
 

Reflectie op het CE Delft Rapport over de maatschappelijke waarde van groen gas 

Het CE Delft Rapport “Maatschappelijke Waarde Groengas” dicht de meeste waarde toe 
aan de inzet van groengas in de gebouwde omgeving. De studie neemt echter een aantal 
belangrijke zaken niet mee, namelijk: 

1. Allereerst is inzet van groen gas in wegtransport buiten beschouwing gelaten. En 
daarmee heeft er geen volledige vergelijking plaats gevonden en is niet met zekerheid 
te stellen dat de hoogste waarde bij inzet in de gebouwde omgeving ligt. Dat weten we 
nog niet op basis van deze analyse van CE Delft. 

2. Zoals hierboven reeds benoemd, leidt inzet in transport tot 42% meer reductie van 
klimaatemissies per ingezette kubieke meter gas dan het vervangen van fossiel gas in 
de bebouwde omgeving.  

 
fysieke volumes in 2030. De markt rekent met het huidige besluit op 16.6 PJ in 2030. Dit volume is exclusief 
internationale lucht- en scheepvaart.  Dus nog niet in lijn met de voorgestelde revisie van de RED. 
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3. Het wegvallen van het kunnen inzetten van groen gas in transport zal een probleem 
opleveren voor Nederland en voor de verplichte partijen om te voldoen aan de 
klimaatdoelen voor vervoer vastgelegd in de Europese richtlijn hernieuwbare energie en 
in het Besluit Energie Vervoer. Zoals hierboven genoemd stelt de Europese Commissie 
in het voorstel voor een revisie van RED II als doel om minimaal 2.2% geavanceerde 
biobrandstoffen op basis van Annex IX A-lijst aan de markt te leveren. De studie van 
CE Delft houdt geen rekening met verplichte doelen vanuit Europa voor Nederland in 
vervoer die hiermee in het gedrang komen. 

4. De studie richt zich voor transport alleen op de scheepvaart die hier minder goed 
uitkomt vanwege methaan-emissiefactoren die gebruikt worden. Er worden namelijk 
factoren gebruikt die geen rekening houden met de verbeterde motoren die ontwikkeld 
zijn en worden en dus lagere methaanemissies.  

5. Het beleid heeft de afgelopen twee decennia aangestuurd op het ontwikkelen van 
alternatieve brandstofopties in vervoer. Daar is op geïnvesteerd. Veel OV-partijen 
hebben dan ook verplichtingen lopen op inzet groen gas voor hun concessies. 
Wegtransport is in de studie buiten beschouwing gelaten, terwijl daar juist nu al reductie 
van klimaatemissies plaatsvindt dankzij ondernemers die hebben geïnvesteerd in 
bijvoorbeeld bio-LNG. Deze zouden uiterst hard geraakt worden door instabiel 
overheidsbeleid.   

6.  Maatschappelijk is er juist voordeel als biomethaan kan worden ingezet in meerdere 
sectoren, zoals de gebouwde omgeving, industrie én mobiliteit, omdat dit leidt tot 
concurrentie op prijs waardoor de kosten voor de samenleving zo laag mogelijk blijven. 
Dit kan echter alleen wanneer er balans tussen de sectoren gevonden wordt en er geen 
irreële trekkracht uit een bepaalde sector ontstaat door overheidshandelen.  

 

De Europese markt van groen gas 

Wij begrijpen en delen de wens om via verschillende stimuleringsmaatregelen, zoals de 
Regeling Energie Vervoer en de bijmengverplichting de productie van groen gas in 
Nederland versneld op te schalen. Enige bescherming van de nationale markt is daarom 
begrijpelijk. De gasmarkt is echter een internationale markt, en die internationale component 
mogen we niet uit het oog verliezen. Op middellange termijn zal ook in Europa een 
levendige markt voor groen gas ontstaan. Internationale handel draagt bij om de meest 
efficiënte toepassing van groen gas mogelijk te maken.  

Wij pleiten er daarom voor om geïmporteerd groen gas zeker mogelijk te maken binnen de 
verschillende stimuleringsmaatregelen. Mocht dat nodig zijn kan er gedacht worden aan een 
cap op import, die op langere termijn weer kan worden losgelaten als de Europese markt 
voor groen gas voldoende is opgebouwd.  
 

Investeringszekerheid 

Investeringszekerheid is een zeer zwaarwegend argument om te benoemen. In de 
energietransitie is beleidszekerheid nodig voor de grote investeringen die marktpartijen 
moeten doen. Herroepen en regelmatig veranderen van beleid veroorzaakt 
investeringsonzekerheid. Dat is funest voor de energietransitie. We roepen de overheid op 
om te sturen op de doelen. De markt heeft dan de taak deze te realiseren. De overheid 
moet sturen op de uitkomst en niet op de aanpak. Het zetten van schotten tussen sectoren 
past niet bij het sturen op doelen maar grijpt in op de aanpak van marktpartijen en de 
toepassing van waar een duurzame oplossingen het meest efficiënt is. 

Daarnaast is niet alleen investeringszekerheid naar de toekomst van belang maar ook wat 
er mede door overheidssteun reeds is geïnvesteerd voor het mogelijk maken van 
bijvoorbeeld bio-LNG in wegtransport. Infrastructuur is gebouwd, truck OEMs hebben zwaar 
geïnvesteerd in het ontwikkelen en optimaliseren van LNG-trucks en vele transporteurs en 
verladers hebben trucks in hun vloot opgenomen om via bio-LNG vandaag al klimaatwinst te 
boeken, met de verwachting de komende jaren een steeds grotere hoeveelheid bio-LNG te 
kunnen gaan gebruiken. Die ondernemers zien hun ingeslagen verduurzamingspad nu 
abrupt doodlopen.  

Verder is redenerend vanuit het perspectief van investeerders in productie en levering groen 
gas (vergisting en vergassing) het altijd aantrekkelijk om meerdere vraagmarkten te 
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bedienen. Dat draagt bij aan investeringszekerheid. Een stimuleringsinstrument voor de 
gebouwde omgeving is dan ook zeker welkom, maar dan zonder tegelijkertijd groen gas in 
de transportsector minder aantrekkelijk te maken.  
 

Resumerend: steun voor bijmengverplichting in gebouwde omgeving met behoud 
van inzet in andere sectoren 

Tot slot, willen we nogmaals benadrukken dat we een voorstander zijn van een 
bijmengverplichting voor de gebouwde omgeving, maar we doen een nadrukkelijke oproep 
om inzet in andere sectoren, zoals in transport te steunen, want dat is voor de 
klimaatopgave van urgent belang. Graag gaan wij met u in gesprek om deze zaken verder 
in te kleuren en gezamenlijk aan de mogelijke oplossingen invulling te geven. 

 

Hoogachtend, 

Prof. J.Grin 
voorzitter 
Platform Hernieuwbare Brandstoffen

 

 Dhr. W. Moorlag 
voorzitter 
Bio-LNG Platform

 

 


