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Hernieuwbare gassen
38% (1200 PJ) van ons primaire energieverbruik bestaat uit 
aardgas. We hebben het beste en meest fijnmazige gas
netwerk van de wereld. Het opschalen van de productie van 
hernieuwbare gassen – vergelijkbaar met wind op zee – biedt 
grote economische kansen en kan de energietransitie in 
nederland sneller en tegen lagere kosten laten plaatsvinden. 
er is een nieuwe economie in ontwikkeling met nieuwe 
technieken, zoals superkritische vergassing. Dit kunnen de 
game changer(s) worden van de transitie.  

Hernieuwbaar gas voor niet (kosteneffectief) te elektrificeren 
verduurzaming 
Om tot 80 à 95% CO2-reductie in 2050 te komen, moet alles uit 
de kast gehaald worden. Alle duurzame technieken hebben 
we nodig. Hernieuwbare gassen uit vergisting, vergassing en 
op langere termijn uit elektriciteit (via ‘power-to-gas’) hebben 
veel groeipotentie en zijn met name geschikt voor vervanging 
van fossiel aardgas en andere fossiele brandstoffen waar geen 
(betaalbare) alternatieven zijn voor elektrificatie. Hogetempera-
tuurwarmte en de productie van duurzame grondstoffen voor 
de chemie en voedselindustrie zijn voorbeelden. Uit studies 
blijkt dat de gebouwde omgeving helemaal gasvrij maken com-
plex en kostbaar is.  
Daarbij kan hernieuwbaar gas ook een belangrijke rol spelen 
in het opvangen van pieken en dalen in de opwekking van 
duurzame energie door zon en wind. Dit zal steeds belangrijker 
worden naarmate de energietransitie vordert. Een ander voor-
beeld waar hernieuwbare gassen een rol kunnen spelen is in de 
transportsector. Door diesel te vervangen door hernieuwbaar 
gas kunnen delen van het transport vergroend worden waar 

Hernieuwbare gassen  
zijn met name geschikt  
voor vervanging van  
fossiel aardgas en andere  
fossiele brandstoffen  
waar geen (betaalbare)  
alternatieven zijn  
voor elektrificatie.
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Duurzaam alternatief?

Hernieuwbare gassen, met name  
i.v.m. hoge temperaturen en 24/7-functie

Decentrale opwekking/elektrificatie,  
power-to-gas aanvullend

Hernieuwbare gassen en/of duurzame warmte  
i.v.m. 24/7-functie

Decentrale opwekking/elektrificatie,  
hernieuwbare gassen aanvullend

Decentrale opwekking/elektrificatie, 
duurzame warmte

Primair  
energie
verbruik 
Nederland 
2015: 
3144 PJ

38% 
aardgas
1195 PJ

Verbruik nu in sectoren

 industrie 297 PJ aardgas =  
84 PJ grondstoffen, 213 PJ energie

 Elektriciteit/opwekking  
166 PJ aardgas

Land/tuinbouw 121 PJ aardgas

Huishoudens 317 PJ aardgas

 Overige sectoren 145 PJ aardgas 
(handel, diensten, afval, overheid)

1. Energieverbruik Nederland 2015: 3144 PJ

elektrificatie economisch (nog) niet haalbaar is. Deze nieuwe 
ketens werken met stringente certificering en duurzaamheids-
criteria, 70% CO2-reductie of meer is de standaard conform  
EU-richtlijnen.  
In 2030 is de gasvraag nog circa 700-950 PJ en in het eindbeeld 
voor 2050 wordt de vraag in (zeer) lastig te elektri ficeren toepas-
singen geschat op minimaal 220 PJ oplopend naar 600 PJ. Er is 
een potentieel aanbod van hernieuwbare gassen dat in 2030 
oploopt tot 70-90 PJ en in 2050 tot 175-220 PJ.  
De resterende gasvraag in 2050, of het grootste deel daarvan, 

kan dus worden ingevuld met hernieuwbare gassen. Er zijn 
daarvoor nú acties nodig van de markt om het straks mogelijk  
te maken.

De markt zet stappen met schaalvergroting en kostendaling
Hernieuwbare gassen worden op verschillende manieren 
gemaakt. Vergisting is nu nog de bekendste route, die met 
nieuwe (bio)raffinagetechnieken verder wordt ontwikkeld. 
Nieuwe conversietechnologieën als vergassing en super-
kritische watervergassing zijn veelbelovend en gaan de verduur-
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Het is essentieel dat 
pilotprojecten en projecten 
voor verdere opschaling 
investeringszekerheid wordt 
geboden. Dit kan alleen met 
heldere politieke sturing.

zaming verder schaalbaar maken. Het is evident dat dit voor de 
Nederlandse economie interessante exportkansen biedt. In  
de komende jaren zijn pilots nodig die aantonen dat vergassing 
van biomassa kan worden toegepast op industriële schaal.  
Dat zijn forse investeringen: € 30 tot € 50 miljoen. Dit levert 
nog niet de benodigde volumes op, maar is essentieel om  
de stap tijdig te maken naar verdere schaalvergroting en 
kostenverlaging. Door nu in te zetten op schaalvergroting is 
Nederland op tijd klaar om de duurzame biomassastromen 
die in de komende 8 jaar in kolencentrales worden ingezet,  
te borgen en veel duurzamer en efficiënter in te zetten. 
Tenslotte kan waterstof (uit hernieuwbare elektriciteit) een 
belangrijke rol spelen in het eindbeeld van de energietransitie; 
deze route roept nog vragen op die de komende jaren 
(praktijk)studie behoeven. 

De politiek kan dit mogelijk maken door sturing op een 
beter investeringsklimaat
Het is essentieel dat pilotprojecten en projecten voor verdere 
opschaling investeringszekerheid wordt geboden. Dit kan 
alleen met heldere politieke sturing. Een logische route is: 
•  Het toevoegen van een apart spoor aan de SDE+ om 

pilot projecten te financieren, wellicht met tendering en een 
vóóraf afgesproken ambitie voor kostenreductie (vergelijk-
baar met wind op zee).

•  Op termijn bijvoorbeeld een bijmengverplichting voor groen 
gas in het aardgasnet (uiteraard is onderzoek nodig of een 
bijmengverplichting voor groen gas het structureel perspec-
tief voor investeringen kan vergroten, en aan welke rand-
voorwaarden een dergelijke verplichting moet voldoen). 

•  CO2-gestuurd maken (well-to-wheel) van de bijmeng-
verplichting in de transportsector.

In dit boekje geven we u meer inzicht in de wereld van 
hernieuwbare gassen. Veel leesplezier.
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The Energy Report (WWF): 2050 > 45% biomassa
3.  Wereldwijde energiemix in het ‘Energy Report scenario 2050’,  

verdeeld in herkomst bronnen

 Non-renewable
 Bio: Algae
 Bio: Crops
 Bio: Comp.
 Bio: Traditional
 Bio: Res. & Waste
 Geo: Heat
 Solar thermal

 Conc. Sol.: Heat
 Hydropower
 Geo: Electricity
 Conc. Sol.: Power
 Photovoltaic solar
 Wave & Tidal
 Wind: Off-shore
 Wind: On-shore
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•  Energieakkoord: 2023 16% (350 PJ) is hernieuwbaar;  
in 2030 27%

•  Langetermijnambitie rijksoverheid/regering:  
in 2050 80-95% CO2-reductie

•  In elk scenario (WNF/Ecofys, Urgenda, IRENA) zal biomassa 
van belang zijn, ook in Nederland

•  Doorgroei 80 PJ biomassa naar 350 PJ biomassa levert 
scenario 80% emissiereductie op in 2050 (PBL)

•  Hernieuwbare gassen zullen in veel biomassaketens een  
logische rol spelen

Nederland vandaag: 5,8% hernieuwbaar,  
> 70% biomassa

0 20 40 60 80

Windenergie

Zonne-energie

Warmte en bodemenergie

Buitenluchtwarmte

Biomassa

2. Verbruik van hernieuwbare energie naar energiebron in petajoule (PJ)

   2015
   2014

Over 2023targets en biomassa
Biomassa is en blijft van belang in duurzame  
mix, hernieuwbare gassen volgen dan vanzelf 
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Demystificeren biomassa
Biomassa nog veel bewust/onbewuste interpretaties

Is bio-energie niet ouderwets ?
 
• Traditioneel gebruik versus moderne toepassingen
• Traditioneel nog nodig (koken op sprokkelhout in Afrika)
•  Modern gaat over ketens, er is veel innovatie in de pijplijn zoals 

bioraffinage, pyrolyse, torrefactie etc.
•  Met deze nieuwe technieken zijn ook nieuwe biomassastromen 

te ontwikkelen zoals zeewier 
• Tweede en derde generatie biomassa bepalen toekomst

Transport biomassa vergt toch ook energie?
 
• Transport beperken heeft voorkeur, Nederland ook importeren
• Strategische allianties landen nodig (geopolitiek 2.0)
•  60008000 km scheepstransport nog steeds 7090%  

CO2reductie (BioGrace tool) 
• Bij vervanging bunkerolie 75-95% CO2-reductie
•  Nieuwe technieken verbeteren energietransport zoals 

torrefactie/bio-coal

Kan het niet beter hoogwaardiger  
worden toegepast?

• Terecht veel aandacht voor grondstoffentoepassing
•  Wat is echter hoogwaardig? (economisch, maatschappelijk, of 

politieke duurzame kaders?)
•  CO2-reductie bijvoorbeeld is beste te behalen met bio-energie 

gezien verwante hoeveelheden 
• Meervoudige verwaarding en bioraffinage nodig 
• Bioraffinage = coproductie grondstoffen en bioenergie

Is er wel genoeg (richting 2050)?
 
• Aanbod conventionele energie wereldwijd nu is 550.000 PJ
• Schattingen beschikbare biomassa nu 150.000-400.000 PJ
• Groei naar 200.000-1.000.000 PJ in 2050 (28 rapporten)
• Dus 36100% te vervangen met biomassa 
• Nederland max. 200 PJ te benutten (import nodig 150-400 PJ)
•  In Nederland wordt alleen van bijgroei (droog) geoogst,  

46% totaal
• In Nederland wordt nog slechts 2% van mest (nat) benut
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Demystificeren biomassa
Duurzaamheid biomassa 

Gaat toch ten koste van voedsel?
 
• Debat is ontstaan bij hoge graanprijzen versus biofuels
• Blijkt misverstand (FAO en Ecofys): geen correlatie
• Wel stringent kijken naar lokale situatie 
• Voedsel-issue primair door scheve verdeling tussen landen
• Voedsel-issue door slechte distributie (World Food Programme)
• Wordt vooral met afvalgewassen gewerkt
• Technieken komen die voedsel en energie maken
•  Feedstock van voedsel bovendien uitgesloten bij veel toepas-

singen zoals transport door EU-richtlijnen. Alleen aantoonbaar 
waste-based feedstock komt in aanmerking

neemt CO2-uitstoot niet juist toe?
 
• Nee, anders is er geen bestendige business
• Afspraken over bijgroei/beplanting zoals in Canada en VS
• Energetische efficiency net zo van belang 
 •  Bijvoorbeeld BMS versus vergassing 1,2% versus 1,8%  

duurzame groei
 • Bijvoorbeeld WKK (35-55%) ten opzichte van groen gas (>70%) 
• Opvang/afvang CO2 in proces is ook betaalbaar
•  73% CO2reductie of meer vaak standaard (Europese 

Renewable Energy Directive en BioGrace tool)

Wat doet het met de bodemkwaliteit?
 
• Zorgvuldig bos- landschapsbeheer van belang
• Toepassen compost leidt tot verbetering grond 
• Achtergebleven biomassa zorgt voor betere vruchtbaarheid
•  Voor tweede generatie gebruikt men plantenresten, dus  

die biomassa blijft niet achter, risico van bodemverarming,  
50% wegnemen is standaard, in combinatie met asstort van 
verbranding

• NTA 8080eisen omtrent kwaliteit en biodiversiteit

Is het wel duurzaam?
 
• Biomassa is verzamelnaam, nuancering nu echt nodig
• Iedere soort biomassa heeft haar eigen kenmerken/keten
• Het gaat om reststromen (droog en nat) dus geen kap 
• Voorbeeld droog: gaat om zogenoemd B- of C-hout
• Voorbeeld nat: GFT-afval en mest 
•  Regels steeds verder aangescherpt (bijvoorbeeld certificering 

co-substraten vergisting, NTA 8080, Better Biomass etc.)
• Bij biomassa is de keten juist volledig traceerbaar
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•  Verantwoord en optimaal gebruik van biomassa (bioraffinage 
maakt grondstoffen en energie)

•  Er is nog wel een helder stimuleringskader nodig voor samen-
hang grondstoffen en energie 

•  Groen Gas Nederland heeft hiervoor initiatief genomen voor 
een Green Deal (Green Deal 197) met o.a. Akzo, DSM, Friesland-
Campina en Cosun om dit kader te ontwikkelen en de bio-based 
economie aan te jagen

Wat is meervoudige verwaarding?
Meervoudige verwaarding biomassa is nodig  
voor optimale verduurzaming 

5. Energiemix naar een bio-based economie

nu 2050
• VERBETEREN CONVERSIETECHNIEkEN
• VERGROTEN BIOMASSASTROMEN

EFFICIENCyVERBETERING

ENERGIE:
BIOBASED
ECONOMy

FOSSIL 
BASED
ECONOMy

biOmassa

aardgas

steenkool

olie

zon, wind

hernieuwbaar gas

•  Alle duurzame technieken op maximaal, hernieuwbare  
gassen aanvullend

•  Meervoudige verwaarding (en cascadering) van biomassa  
als basis 

•  Hernieuwbare gassen toepassen daar waar niet is te  
elektrificeren (bijvoorbeeld hogetemperaturenindustrie)

•  Hernieuwbare gassen kunnen op lange termijn nog worden 
ingepast op resterende hoofdwegen van het gasnet

visie hernieuwbare gassen
Gasvraag minimaliseren,  
vergroening ervan maximaliseren 

4. Gashoeveelheden (miljard m3) en transitie vergroening
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BESPAREN / 
GASVERVANGING

VERGROENEN 
GASHOEVEELHEID

GAS UIT kLEINE  
VELDEN OF NOORDZEE

GAS UIT GRONINGER VELD

Gasverbruik in Nederland

500 mln m3 aardgasequivalenten biogas, 
waarvan bijna 100 miljoen m3 groen gas
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Hoe wordt hernieuwbaar  
gas gemaakt? Welke ketens zijn er?

waterstOf

biOGas

natte
reststoffen

vergasser

vergister

Ketel

Opwaardeer 
installatie

Droge
reststoffen

Superkritische
watervergasser

Mest
vGistromen
bermgras
Cosubstraten
Etc.

Houtachtig
reststromen

varkensmest
Digestaat
Afval
Rioolslib
Zeewier etc.

warmte

warmte

Groen gas

CO2

bioCnG

bioLnG

Elektriciteit

wKK

Vervloeien

Comprimeren

Droge + natte
reststoffen

Elektrolyse
Groen gasWaterstof 

H2

Methaan  
CH4

(Power-to-gas)  
Zon + wind
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Ontwikkeling techniek
innovatie routekaart Hernieuwbaar Gas 

2011  2020

2003  2011

biogas maakt voor
namelijk groen gas
 
• Professionals treden toe

• Meer schaalgrootte

• SDE heeft prijsgarantie

• Circulaire oplossingen

• Stringent biomassabeleid

Shift naar  
bioraffinage 
 
• Shift naar biobased economie

•  Industrieel (samenhang  

met vergassen en water

vergassing)

• Oplossingen voor monomest

biogas maakt stroom
 
•  Kleinschalig /onwetende 

producenten

• MEP-subsidie volatiel

• Biomassaprijzen sterk stijgend

•  Failissementen beïnvloeden 

imago

vergisten 1.0

vergisten 2.0

vergisten 3.0

bioCnG/bioLnG
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Kostenperspectief:  
daling kosten (35-55% gemiddeld)* 
Subsidieonafhankelijkheid komt in beeld  
voor alle conversie-technologieën 

 

6. Productiekosten: vergassing
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6.3 Productiekosten: power-to-gas
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6.1 Productiekosten: fermentatie
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6.2 Productiekosten: superkritische vergassing

Huidig Toekomst (2030-2050)
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 Toekomstige kosten van NG (aardgas) 10-13,4 euro/GJ
 Huidig
 Toekomst (2030-2050)

*Dit is exclusief tenderaanpak à la wind op zee Bron: ECN-studie juli 2017 (i.s.m. PBL)

- 45% gemiddeld

- 35% gemiddeld

- 55% gemiddeld

- 55% gemiddeld
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Interessante ontwikkeling 
vergassing droge biomassa: met syngas kunnen 
energie en grondstoffen worden gemaakt 

invOer biOMassa Gas reiniGinGGas 
KOeLen

PrODuCten
O.a.

verGassinG

Lucht 
en/of  
zuurstof

stoom

Ethanol

Elektriciteit

syngas

DrOGe
biOMassa

GrOte variatie aan invOer
lAAGWAARDiG

GrOte variatie in PrODuCten
hOOGWAARDiG

fLexibeL PrOCes 
verGasser
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Interessante ontwikkeling
Ontwikkelen nieuwe biomassastromen 
met bioraffinage 

PrOteïne 

•   Duurzame winst is breder (bijvoorbeeld tegengaan  
verzuring door kort-cyclische loop, geen digestaat-issues)

•   Nearshore-oplossingen aanstaande 

•  70% van wereldwijde biomassa is aquatisch

•   Meervoudige verwaarding biomassa (bijvoorbeeld  
productie eiwitten en biogas binnen één proces)
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Interessante ontwikkeling 
Superkritische watervergassing is een game changer

•  Onder hoge druk (> 221 bar) en hoge temperaturen  
(> 375 0C) reststromen kraken

•  Levert binnen 1 minuut (na kraken) methaan en waterstof op, 
bijna 100% conversie

•  De kostprijsmogelijkheden zijn veelbelovend, < 5 ct per kWh
•  Flexibel menu van grondstoffen, ook mogelijke oplossing voor 

varkensmest en digestaat

TEMPERATUUR

suPer 
KritisCH 
water

stOOM

vLOeibaar 
water

221,1 bar
3,210 Psi

kritisch
punt

375 0C
705 0f

D
RU

K

7. Superkritische watervergassing

8. Superkritisch watervergassen

iJs

Droge | Natte
reststoffen

biomassa
mix onder 
hoge druk 
gebracht

Circuit van warmtewisse
laars brengt mix onder hoge 
temperaturen en bereikt 
kritisch punt van kraken

5 producten

Methaan (CH4)

Waterstof (H2)

Schoon water (H2O)

CO2

Mineralen

varkensmest
Digestaat
Afval
Rioolslib
Zeewier etc.
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Niet-energetisch grondstofgebruik 
in de industrie
Een toekomstbeeld voor het deel 
fossiele brandstoffen dat nu als 
grondstof wordt gebruikt in  
bijvoorbeeld de chemische sector.

Toepassing grondstofverbruik  
industrie
Vooral in dit segment groen gas (elektrificatie 
minder geschikt)

 Aardgas (ammoniak)
  Kolen (staal),  

Olie (petrochemie)
 Hernieuwbaar

Power 2 hydrogen

RESOURCE EFFICIENCy,
RECyCLING, HERGEBRUIk

BIOBASED ECONOMy: 
GROENE GRONDSTOFFEN,
CASCADEREN

600 PJ

2010 2030 2050

+1%/jaar

Proceswarmte in de industrie
Hogetemperatuurwarmte (> 100oC) 
voor industriële processen.
Sectoren: chemie, metaal, overig.

Toepassing proceswarmte  
in industrie
Vooral in dit segment groen gas (elektrificatie  
minder geschikt)

ENERGIE EFFICIENCy

HERNIEUWBAAR

AARDGAS

aardgas

670 PJ

+1%/jaar

power-2-gas
power-2-heat

Groen gas

Ultradiepe
geothermie

CC(U)S
Brandstof switch

olie en kolen

 Energie-efficiency
 Hernieuwbaar
 Aardgas
 Olie en kolen

2010 2030 2050
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toepassing in ruimteverwarming
Groen gas aanvullend daar waar geen betaalbaar
alternatief (10-25% van het totaal)

Lagetemperatuurwarmte (< 100 0C)  
in de gebouwde omgeving 
Sectoren: huishoudens en gebouwen/
utiliteit, landbouw en industrie

ISOLATIE EN
EFFICIëNTERE
INSTALLATIES

(REST-)WARMTE 
warmtenetten, WKO

BRANDSTOF
kachels, WKK en hybride 
warmtepomp

790 PJ

+ 12%

Hybride
warmtepomp

Geothermie
(conventioneel)

Groen gas

ge
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ud
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ig

  Efficiency en  
vraagreductie

 Koolstofarm
 Aardgas

2010 2030 2050

aardgas

ELEkTRISCH
warmtepompen

Toepassing elektriciteit 
Hernieuwbare gassen met name als buffer

HERNIEUWBARE 
ELEkTRICITEIT
zon, wind, water,  
biomassa, ...

FOSSIELE CENTRALES

360 PJ

NEV: +18% in 2030

verdubbeling in 2050

2010 2030 2050

kolen

aardgas

Elektriciteit
Aanbod voor o.a. 
kracht en licht

 Hernieuwbaar
 Aardgas
 Olie en kolen
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toepassing vervoer
Groen gas als transitiebrandstof en dieselvervanger, 
langere termijn met name zwaar transport

  Energie-efficiency
 Hernieuwbaar
 Aardgas/LNG
 Benzine en diesel

MODAL SHIFT 
EN EFFICIëNTIE

ELEkTRISCH

450 PJ

+ 1,2% per jaar vrachtauto’s
+ 0,5% per jaar auto’s
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ht
au
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au
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’s

2010 2030 2050

SCHONERE 
BRANDSTOFFEN
Biogas

TRADITIONELE 
BRANDSTOFFEN

benzine en
diesel

Brandstofcel H2 
elektrische auto’s

LNG en bio-LNG

vervoer
Energie voor binnenlandse 
mobiliteit
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Groen Gas Gelderland:  
de grootste mest co-vergister 
• Techniek van mest co-vergisting
• Produceert 10 miljoen Nm3 groen gas vanaf 2017
• Benut lokaal bermgras en helpt mestoverschot in Achterhoek
•  Groen gas wordt ingezet voor lokale verduurzaming van 

Groene Hub Gelderland

suiker unie: de grootste  
groengasproducent
• Techniek van industriële allesvergisting
• Produceert ruim 30 miljoen Nm3 groen gas
•  Benut haar bietenresten (bietenpunten) en een deel  

van de suikerbietenpulp voor energie en in toenemende 
mate als grondstof voor verdere bioraffinage

• Werkt aan bioraffinage-ontwikkeling
•  Eigen vrachtwagens rijden op zelfgemaakt groen gas  

(circulair op-en-top)
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SCW: doorbraak schaal vergroting 
met superkritische water-
vergassing 
• Techniek van superkritische watervergassing
•  Produceert 14 miljoen Nm3 groen gas (en waterstof)  

vanaf 2017 in Alkmaar
•  Zeer flexibel wat betreft input grondstoffen, ook oplossing 

voor digestaatproblematiek
•  Repeteerbaar plan mogelijk voor 40 PJ voor 2023

Familie Ras: de eerste  
monomestvergister 
• Techniek van monomestvergisting
• Produceert 120.000 Nm3 groen gas 
•  Zet eigen mesthoeveelheid op lokaal erf om in duurzame 

productie, geen gesleep met biomassa 
•  Door gesloten systeem additionele methaanreductie  

(factor 25 schadelijker dan CO2)
•  Zuivelindustrie wil duizend kleine vergisters (nu nog maar 

2% mest duurzaam benut)
•   Jumpstart monomest in samenwerking met uitrol zuivel-

sector zorgt voor verdere kostprijsreductie (30-40%)
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torrgas: demohoutvergasser 
met torrefactie als basis 
• Techniek van houtvergassing 
•  Demonstratie-plant die syngas produceert
•  Syngas als aardgasvervanging, hogetemperatuurwarmte  

of grondstof
•  Door torrefactie is er homogene biomassa of grondstof 

om proces betrouwbaar te maken
•  Vergassers hebben 20-100 MW capaciteit (groengasproductie 

van 16-80 miljoen Nm3 per jaar)

PostNL: 550 diesels vervangen 
door aardgasmotor en  
groen gas als brandstof* 
•  Rijden op groen gas (bio-CNG) meest kostenefficiënte  

verduurzaming en snel in te passen
•  Van well-to-wheel minimaal 73% CO2-reductie (TNO/CE  

Delft 2012) en winst lokale luchtkwaliteit
•  Rijden op groen gas vooral dieselvervanger (elektrisch  

vervoer vervangt benzine)
•  Op dit moment rijdt 1 op de 3 PostNL-bestelwagens  

op groen gas

* Zie pagina 50 voor toelichting.
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Soort project Naam  Locatie  MWh per jaar  Nm3 per jaar

Groen gas 2008  OrangeGas  MIJDRECHT  2039  208750

2009 Gas uit overige vergisting  Vagron B.V.  GRONINGEN  54709  5600002

2009 Gas uit overige vergisting  Drenthe Power B.V.  WITTEVEEN  15631  1600001

2009 Gas uit GFT vergisting  NV Huisvuilcentrale N-H  MIDDENMEER  67001  6858236

2009 Gas uit overige vergisting  A. van de Groep en Zonen B.V.  BUNSCHOTEN -SPAkENBURG 53927  5520002

2009 Gas uit GFT vergisting  Natuurgas Overijssel  ZWOLLE  28800  2947925

2009 Gas uit overige vergisting  Coöperatie koninklijke Cosun UA  DINTELOORD  86145  8817759

2009 Gas uit overige vergisting  Coöperatie koninklijke Cosun UA  DINTELOORD  34193  3500001

2010 Gas uit overige vergisting  Ecofuels B.V.  WELL  23132  2367826

2010 Gas uit overige vergisting  Attero  WIJSTER  55881  5720002

2010 Gas uit overige vergisting  Coöperatie Koninklijke Cosun UA  GRONINGEN  88003  9007942

2010 Gas uit covergisting  Hotsma  BIDDINGHUIZEN  15631  1600001

2010 Gas uit covergisting  Schaap  TIRNS  16100  1648001

2010 Stortgas-AWZI-RWZI  OrangeGas  BEVERWIJk  17599  1801390

Allesvergisting - 2011  ARN B.V.  WEURT  27354  2800001

Allesvergisting hub - 2011  Deponie Zuid NV  TILBURG  58539  5992006

Allesvergisting - 2011  Host klazienaveen B.V.  kLAZIENAVEEN  31262  3200001

Allesvergisting hub - 2011  Landbouwbedrijf kloosterman B.V.  NIEUWEROORD  39078  4000004

Allesvergisting hub - 2011  Attero Noord B.V.  WIJSTER  26729  2736003

Allesvergisting - 2011  De Meerlanden Holding N.V.  RIJSENHOUT  32786  3356001

Allesvergisting - 2011  Indaver Compost B.V.  ALPHEN AAN DEN RIJN  50801  5200002

Allesvergisting - 2011  Biogast Agro Hensbroek B.V.  HENSBROEk  35170  3600001

Allesvergisting - 2011  Wabico B.V. WAALWIJk  36733  3760001

Allesvergisting - 2011  A. van de Groep en Zonen B.V.  BUNSCHOTEN-SPAkENBURG 75811  7760003

Allesvergisting - 2011  Ecoson B.V.  SON  66432  6800002

Mest(co-)vergisting (groen gas) - 2013  Groen Gas Almere Holding B.V.  ALMERE  36733  3760001

Alle groengasprojecten  
in bedrijf of in aanbouw
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Alle groengasprojecten in bedrijf of in aanbouw

Soort project Naam  Locatie  MWh per jaar  Nm3 per jaar

Mest(mono-)vergisting (groen gas) - 2013  Familie Ras  DEN BOMMEL  2638  270000

2014 Mest(co-)vergisting (groen gas)  Groen Gas Gelderland B.V.  BEMMEL  67605  6920002

2016 Mest(co)vergisting GG  Groen Gas Gelderland BV  BEMMEL  25009  2559884

2014 Mest(co-)vergisting (groen gas)  Waterschap Vallei en Veluwe  HARDERWIJk  78156  8000003

2014 Verlengde levensduur  Landbouwbedrijf kloosterman B.V.  NIEUWEROORD  39078  4000002 

allesvergisting (groen gas) 

2016 Vergassing groengas  SCW Systems BV  ALkMAAR  125208  12816248

2016 Mest(co)vergisting GG Aben  Green Energy B.V.  WESTDORPE  176000  18015360

2014 Mest(co-)vergisting (groen gas)  Regenerative Energie Münster (REM)  COEVORDEN 274092  28056020

2014 Mest(co-)vergisting (groen gas)  Groen Gas Marrum B.V.  MARRUM  78156  7999997

2016 Verlengde levensduur  GG Omrin  HEERENVEEN  130253  13332732 

allesvergisting  

2016 Verlengde levensduur  GG Biogas Leeuwarden BV  GOUTUM  50801  5200002 

mest(co)vergisting 
 

Totaal SDE gerealiseerd dan wel in aanbouw   2123213  217332113

Er is tevens een 20-tal groengasprojecten van TKI Gas actief waarmee verdere  

innovaties worden ontwikkeld
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Is er wel genoeg biomassa beschikbaar?
 
•  Voorlopig is het biogaspotentieel onderbenut.  

Zo wordt nog maar 2% van de mest duurzaam benut. 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat er tot 2030 voldoende 
lokaal biomassapotentieel is om aan lokale verduur-
zaming te voldoen. Om door te groeien met schaal-
vergrotende technieken zal er import van reststromen 
nodig zijn. Binnen een straal van 6000-8000 kilometer  
is dat nog steeds duurzaam (70-90% CO2-reductie).  
Ook zeewier in de Noordzee zal bijdragen aan nieuwe 
beschikbare biomassa.

Vergisting gaat toch gepaard met 
dubieuze praktijken?
 
•  In het verleden zijn er incidenten geweest met vergisters. 

Door stijgende biomassaprijzen zochten enkele onwe-
tende producenten naar goedkopere alternatieven.  
De biochemie in de vergister zorgde voor schuimvorming 
en overstroming van de vergister. Tegenwoordig zijn de 
richtlijnen veel stringenter. Door strikte administratie is 
het alleen mogelijk om met gecertificeerde grondstoffen 
te werken.

faQ
Onderscheiden van zin/onzin 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er tot 2030 
voldoende lokaal biomassapotentieel is om 
aan lokale verduurzaming te voldoen.

Is groen gas wel groen (greenwashing)?
 
•  Sommige energiebedrijven verkopen klimaatgecompen-

seerd gas nog als groen gas met behulp van projecten in 
het buitenland. Dat is niet gemaakt van biogas. Groen gas 
zoals we dat bedoelen is lokaal gemaakt biogas dat wordt 
opgewerkt tot aardgaskwaliteit en levert volgens EU-richt-
lijnen minimaal 70% CO2-reductie op.

Is er geen gas lock-in als we voor  
groen gas kiezen? 
 
•  De potentie van hernieuwbare gassen is maximaal  

5-8 miljard Nm3 en zal in de toekomst met name via  
hogedrukleidingen verlopen. Het fijnmazige gasnet is  
dan makkelijk uit te faseren en is geen gas lock-in. 
De groengassector werkt juist mee aan plannen om  
de gasvraag te minimaliseren en de vergroening ervan  
te maximaliseren. 
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Het huidige energieverbruik  
in Nederland

45

 9. Primair energieverbruik 2015: 3144 PJ

1 Overige 3%

2 Nucleair 1%

3 Aardgas 38%

4 Hernieuwbaar 4%

5 Kolen 17%

6 Olie 37%

Totaal  100%

1 2

3

6

10. Het huidige verbruik in segmenten

1 Huishoudens (429 PJ) 17%

2 Overige sect. (345 PJ)  13%

3 Land/Tuinbouw (136PJ)  5%

4 Verkeer (489 PJ) 19%

5 Industrie (1187 PJ) 5%

6 Elektriciteit; (De)centrale   

 opwekking. 396 PJ

bijlage
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10.6. Elektriciteit; (De)centrale  
opwekking. 396 PJ

 aardgas  42%
 Kolen  35%
 Wind  7%
 Nucleair  4%
 Zon  1%
 Overig  1%

Totaal 90%

Grondstoffenfunctie 562PJ 

 aardgas  15% 
 Olie  85%

Totaal 100%

10.5. Industrie (1187 PJ); 5%

Energiefunctie 625PJ 

 aardgas 34%
 Elektriciteit  17%
 Biomassa/gas  4%
 Warmte  11%
 Olie  20%

Totaal 86%

 10.3. Land/Tuinbouw (136PJ); 5%

 aardgas  89%
 Elektriciteit  -3%
 Biomassa/gas  8%
 Warmte  5%
 Olie  1% 

Totaal 100%

10.4. Verkeer (489 PJ); 19%

 Elektriciteit  1%
 Biobrandstof  3%
 Olie  94%

Totaal 98%

 

 10.1. Huishoudens (429 PJ); 17%

 aardgas  74%
 Elektriciteit  19%
 Biomassa 4%
 Warmte 3%

Totaal 100%

10.2. Overige sect. (345 PJ); 13%

 aardgas  42%
 Elektriciteit  35%
 Biomassa/gas 12%
 Olie  1%
 Overig  10%

Totaal 100%

Het huidige energieverbruik  
in segmenten

bijlage
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Groen gas valt onder geavanceerde biobrandstoffen die gebruikt kunnen 
worden voor het invullen van de bijmengingsverplichting voor transportbrand-
stoffen (in 2018). Groen gas is een van de weinige brandstoffen waarvan de 
grondstoffen op de positieve lijst van de ILUC-richtlijn staan en lokaal 
beschikbaar zijn. Nederland kan op dit gebied een belangrijke positie 
opbouwen. Belangrijk daarbij is dat de bijmengingsverplichting moet worden 
gedaan op basis van CO2 in plaats van op energiebasis. Op die manier wordt de 
producent gestimuleerd om te investeren in maximale CO2-reductie.

Toelichting bij project PostNL 
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