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LNG is er klaar voor!

• Rijden op LNG: CO₂ reductie 10-20% nu al
Extra 15 – 25 % in combinatie DRD door 
geluidsreductie 8 dba. (Beter Benutten)       →

• Basis staat, bewezen techniek: 
- 25 LNG-tankstations in NL
- LNG trucks van Iveco, Scania en Volvo: 

- voldoende vermogen: tot 460 pk
- voldoende bereik: tot 1.600 km

• Transitie goed ‘opknipbaar’: 
start met grijs, vervolgens naar groen 
met 100% CO₂ reductie!



Volgende stap

• 70-100% CO₂ reductie met Bio-LNG.

• Uitbreiding naar segment lange afstand. 
Daar de grote CO2 winst 

• In omringende landen steeds meer LNG-
tankstations, internationaal netwerk 
ontstaat -> snel opschalen is mogelijk!



Technisch mogelijk. Toch onzekerheid

• Investering bedrijfsleven 2012 – 2017 : 
bedrijven150 mln, overheid 30 mln

• Bedrijfsleven moet vertrouwen hebben 
en houden in stabiel overheidsbeleid.

• Discussie over diverse brandstofsporen.

• GD-Den Haag: positie voor bio-brandstoffen
c.q. niche markt. Partijen bereid te kiezen 
voor bio-brandstof?

• Gevolg: markt twijfelt en wacht af, LNG in 
Nederland blijft achter



Waarom is bio-lng zo belangrijk?

• Noodzakelijk: betrouwbare afspraken 
gedurende transitie fase. Alle sporen nodig

• WtW is de opgave en niet TtW

• Bedrijfsleven investeert alleen wanneer 
economische levensduur te overzien is. 

• Focus: grootste winst voor CO₂ ligt buiten de 
stad.   

• Met de juiste randvoorwaarden kan snel 
opgeschaald worden! 

• Bio-brandstoffen cruciaal 
voor lange afstand en zwaar vervoer



LOI
Productie bio-lng
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De uitdagingen

Luchtkwaliteit of CO2



Luchtkwaliteit of CO2
Geen aanvullende maatregelen voor trucks 

voorzien na Euro VI MZ 2022



Wat biedt meeste CO2 reductie?



Het antwoord
Onderzoek INFRAM RWS



De uitdagingen

Beschikbaarheid bio-massa



Aantallen

Aantallen huidig 
(2017)

Ambitie aantallen 
2022

Jaarlijkse groei 
vanaf 2020

Aantallen 2030

Trucks
430 2500 Laag: +100

Midden: +500
Hoog: +750

Laag: 1814
Midden: 7064 

Hoog: 9664

Binnenvaart 
8

eind 2019: 27
75 Laag: +6

Midden: +51
Hoog: +121

Laag: 33
Midden: 584 
Hoog: 1357

Zeevaart 
112, 116 in 
aanbouw

(mondiaal)

50 zeegaande 
schepen

(port gerelateerd)

Laag: tot 50% 
van de 

Brandstofvisie
Midden: 

Brandstofvisie
Hoog: 200% 

Brandstofvisie

Aangenomen dat 1/3 
van wereldwijde vloot 
in Rotterdam bunkert)

per truck 30 ton lng per jaar

per binnenvaart 500 ton lng per jaar

per fery 2000 ton lng per jaar

per zeevaartschip 2500 ton lng per jaar



Feedstock HBR- NLP-CE

laag midden hoog laag midden hoog laag midden hoog

2 6 9 0 0 0 0 0 0

5 21 29 1 10 15 34,0 68 101,0

27 106 145 10 78 113 113 225 338

55 212 290 32 260 378 1125 2250 3375

Nationaal vol 

gas richting 

Parijs

50% 30% 10%

Internationaal 

vol gas richting 

Parijs

100% 100% 100%

Nationaal in 

l ichte 

versnelling 

naar Parijs

3% 0% 0%

Internationaal 

in l ichte 

versnelling 

naar Parijs

10% 4% 3%

Binnenvaart ZeevaartTrucks

Cor Leguijt en Anouk van Grinsven- 7 maart 
2018
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National feedstock available



Herhalingspotentieel
CNG is 60-70% vergroend



Nu naar commitment

• Gelderland

• Almelo

• Regio Rotterdam

• Ondertekening 21 juni Groningen



De uitdagingen

Kosten van bio-lng



The business case
Analyse CE Delft



Circulaire brandstof

Feedstock Methanisation

Truck on bio-lng bio→ bio-lng



Business case Bio-LNG uitvoerbaar bij:

• Verdere groei LNG.

• Stabiele HBE bijdrage, nu 
volatiel (figuur HBE 
dubbeltellend LNG)



De uitdagingen

Waarom meer betalen voor bio-lng?



De afzet markt

• Bio-lng is dus essentieel voor de WtW CO2 
reductie voor zware wegvervoer

• Bio-LNG is duurder dan LNG

• Waarom zou transporteur meer betalen?



Het antwoord
Convenant stedelijke distributie Den Haag



Duidelijkheid aan de markt



Masterplan bio-lng



Masterplan

• Benoemen van belemmering voor 
opschaling

• Systeem technisch

• Juridisch

• Financieel

• Stabiliteit



WP1 Aantonen haalbaarheid
• Prijs van de feedstock
• Prijs van de liquifier
• Exploitatie kosten van liquifier
• Bereidheid van de markt om te betalen voor premium brandstof
• Instrumenten die de overheid inzet voor de productie van 

biogas/BIO-LNG
• Stabiliteit van beleid 
• Up-time installatie
• Invloed kwaliteit van het gas
• Pilot, demonstratie



WP2 Opschaalbaarheid
• Beschikbaarheid van biomassa
• Prijstelling van de biomassa
• Concurrentiepositie van de verschillende vormen van inzet van de 

biomassa
• Business case verbeteringspotentie bij grootschalige productie
• Beleid van de overheid om de eindgebruikers mee te krijgen in de 

transitie van LNG naar BIO-LNG
• Ontkoppelen productie en inzet (NTA8080)
• Vergroend LNG
• Stabiliteit van beleid
• Beleid steden



WP 3: Invullen & borgen 
voorwaarden

• WP1 & WP2 geven inzicht in kritische 
factoren

• WP3 : Borgen van de randvoorwaarden

• Samenwerking met overheden

• Samenwerken met andere bio-gas 
sectoren



WP4 Communicatie
Stakeholders

• Boeren landbouw sector (ZLTO)
• IPO mest problematiek
• Steden
• Verladers, vervoerders productie BIO-LNG
• Truckfabrikanten, 

scheepvaartmotorenleveranciers:.
• LNG-industrie 


