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Geachte heer Van Weyenberg,
Op maandag 29 november heeft een overleg plaatsgehad tussen een vertegenwoordiging van het
Bio-LNG Platform en een ambtelijke vertegenwoordiging van uw ministerie. In dat overleg is
gesproken over de positie van bio-LNG in de energiemix voor mobiliteit en is met grote
teleurstelling kennisgenomen van het aan u uit te brengen c.q uitgebracht advies om via het
gasnetwerk getransporteerd groen gas uit te sluiten voor de productie van bio-LNG als onderdeel
van de Regeling Energie Vervoer (RED II Regeling Energie Vervoer kalenderjaren 2022-2030).
Het effectueren van dit voornemen is zeer schadelijk voor de productie, distributie en het gebruik
van bio-LNG, het verduurzamen van het zwaar transport en scheepvaart en dus voor het halen van
de ambities uit het Klimaatakkoord.
In de consultatie van de Regeling werd deze route al tot onze onvrede benadeeld met een
reductiefactor van -15%, en geen dubbeltelling, door het huidige voornemen wordt deze route
helemaal dichtgezet.
De ondertekenaars van deze brief, een groot aantal partijen actief in de groen gas en bio-LNG
sector, roepen u op om via het gasnet getransporteerd bio-LNG door de juiste implementatie van de
Regeling Energie Vervoer niet uit te sluiten voor Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE).
Waarom groen gas transporteren via het gasnetwerk?
Voor de groei van de productie van bio-LNG, en daarmee het halen van de CO2reductiedoelstellingen in de sector zwaar transport en scheepvaart, is het toestaan van centrale
vervloeiing essentieel. Bio-LNG is vloeibaar gemaakt groen gas. Groen gas wordt geproduceerd uit
reststromen uit de landbouw en voedingsindustrie. Die biogrondstoffen die dienen als input voor dit
productieproces komen veelal vrij over kleine, verdeelde locaties en worden uit efficiency oogpunt
lokaal omgezet in groen gas.
Echter, de stap daarna: het vloeibaar maken van groen gas, is gebaat bij voldoende schaalgrootte
om economisch rendabel te zijn en om de potentie van groen gas als duurzame energiebron in
Nederland volledig te benutten. Ook het verkrijgen van de benodigde vergunningen van deze
complexe installaties, en de uiteindelijke operatie daarvan is alleen rendabel bij voldoende
schaalgrootte. In geval van kleinere groen gas productielocaties zijn er meerdere locaties nodig als
input voor één vervloeiingsinstallatie. Om het groen gas van verschillende productielocaties naar
een centrale vervloeiings-installatie te transporteren kan het uitstekende Nederlandse gasnetwerk

worden gebruikt. Op die manier kunnen ook kleine bronnen van groen gas worden verzameld en
opgewaardeerd tot een klimaatneutrale brandstof voor zwaar transport en scheepvaart.
Ook is het interessant om de productie van groen gas en de productie van bio-LNG in de ruimte te
ontkoppelen. Zo kan er een bio-LNG productielocatie worden geplaatst nabij een locatie waar veel
vraag is naar bio-LNG, bijvoorbeeld een haven waar bunkerschepen grote volumes bio-LNG tanken,
of distributiecentra waar de grote vervoerders al vroeg zijn gestart aan de transitie naar bio-LNG als
om hun voetafdruk te verkleinen. Door het groen gas via het gasnetwerk te vervoeren kan de
productie van groen gas plaats blijven vinden op de plek waar de biogrondstoffen beschikbaar zijn.
Zo hoeft er minder bio-LNG over de weg vervoerd te worden tussen de plaats van productie van
groen gas en de afname van bio-LNG.
Wat dreigt er nu mis te gaan?
Indien ervoor wordt gekozen om via het gasnetwerk getransporteerd groen gas niet in aanmerking
te laten komen voor HBEs (Hernieuwbare Brandstof Eenheden) kan deze bio-LNG niet worden
meegeteld om te voldoen aan de nationale doelstellingen voor hernieuwbare brandstoffen in het
transport. De waarde van HBEs is essentieel in het rondkrijgen van de business case van bio-LNG
projecten, zonder die HBEs zullen die decentrale projecten dus geen doorgang vinden.
Kleine biogas productielocaties die nu met behulp van SDE-subsidie produceren, zullen sluiten na
het aflopen van de SDE-subsidie omdat het realiseren van een lokale micro-scale
vervloeiingsinstallatie te duur is. Levering van groen gas zonder SDE aan industrie en gebouwde
omgeving is op dit moment economisch niet aantrekkelijk. Ook de CNG transportmarkt
(Compressed Natural Gas) is geen optie gezien de relatief kleine en afnemende omvang. Levering
van Bio-LNG aan de transportmarkt is daarom hét alternatief voor groen gas producenten, het
afsnijden van die route ontneemt een inkomstenbron én decarbonisatieroute voor de
landbouwsector.
Bovendien bestaat er een groot risico dat in Nederland geproduceerd groen gas weglekt naar het
buitenland. Het Verenigd Koninkrijk importeert nu al Nederlandse groen gas certificaten voor de
productie van bio-LNG die kan worden gebruikt voor de jaarverplichting in mobiliteit. Ook vindt er
export plaats van Nederlandse groen gas certificaten naar Duitstalige landen. Gezien de hogere
waarde die groen gas in het buitenland oplevert, zullen producenten er dus voor kiezen om bio-LNG
locaties in het buitenland te ontwikkelen.
Alles bijeengenomen betekent dit stagnatie van de groei van de productie en het gebruik van bioLNG in Nederland en het verder uit het zicht verdwijnen van de doelstellingen voor het
verduurzamen van het vrachtvervoer en scheepvaart en hogere kosten voor de maatschappij.
Wat zijn de argumenten om centrale vervloeiing niet mogelijk te maken?
Het belangrijkste argument om via het gasnetwerk getransporteerd groen gas uit te sluiten voor de
productie van bio-LNG is dat hiermee de perceptie zou kunnen ontstaan dat fossiel aardgas wordt
verkocht als duurzame brandstof. Dat argument is niet juist. Bij de productie van groen gas worden
groen gas certificaten gecreëerd, het is de afspraak dat de bezitter van een groen gas certificaat
daarmee aantoont dat hij groen gas heeft gebruikt. Met een certificaat kan de gebruiker, en dus ook
een producent van bio-LNG, aantonen dat ergens op het netwerk groen gas is ingevoerd, en dat de
afboeker van het certificaat dat groene gas heeft gebruikt.
Datzelfde principe wordt toegepast op de elektriciteitsmarkt waar de houder van een Garantie van
Oorsprong kan aantonen dat hij duurzame elektriciteit heeft gebruikt. Op die manier wordt het
gebruik van hernieuwbare elektriciteit in de transportmarkt in dezelfde Regeling Energie Vervoer

beloond met een multiplier van 4, terwijl ook daar niet duidelijk is of het elektron in de autoaccu ook
daadwerkelijk uit een windturbine of zonnepark komt, of juist uit een gas- of kolencentrale komt.
Sterker nog, bij het gebruik van CNG (Compressed Natural Gas) blijft het wel mogelijk om groen gas
Garanties van Oorsprong uit het gasnetwerk te gebruiken, het verschil tussen bio-CNG en bio-LNG
is alleen de temperatuur, verder betreft het exact hetzelfde product.
Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat ook het argument dat bij de hele REDII-implementatie
altijd de fysieke route van de energiedrager kan worden gevolgd onjuist is. Bio-LNG wordt hier dus
ernstig benadeeld ten opzichte van andere energiedragers.
Wat moet er nu gebeuren?
Om een bijdrage te leveren aan broeikasgasreductie in het zwaar wegtransport en de scheepvaart
kunnen we ons niet permitteren om een groot volume aan bio-LNG onbenut te laten. Decentrale
vervloeiing kan goed worden toegepast op de relatief grotere groen gas bronnen in te zetten, maar
om ook alle kleinere bronnen te ontsluiten (een significant aandeel van het totale potentieel) is
centrale vervloeiing essentieel. De maatschappelijke voordelen van centrale bio-LNG vervloeiing
zijn evident: het optimaal benutten en verwaarden van het potentieel aan groen gas in Nederland,
een lagere kostprijs voor de gebruiker van deze groene energiebron en daardoor versnelling van de
verduurzaming van zwaar transport en minder transportbewegingen over de weg door optimaal
gebruik van het bestaande gasnetwerk.
De gepercipieerde bezwaren tegen centrale vervloeiing van groen gas met gebruik van het
bestaande netwerk zijn weg te nemen. Door certificering kan geborgd worden dat geen fossiel gas
wordt vermarkt als groen gas. De zorg over de beeldvorming dat groen gas wordt gedistribueerd als
(geïmporteerd) fossiel gas mag niet doorslaggevend zijn, dat zou het fundament onder de
certificering van groen gas vandaan halen.
Wij staan ervoor open om in een proces van Joint Fact Finding te onderzoeken op welke manier het
gebruik van het gasnetwerk voor het transport van groen gas kan bijdragen aan het halen van de
doelen in de transportsector.
De ondertekenaars van deze brief roepen u met klem op om ervoor te kiezen om via het gasnetwerk
getransporteerd groen gas in aanmerking te laten komen voor de productie van bio-LNG.

Hoogachtend, namens alle ondertekenaars van deze brief,

William Moorlag
Voorzitter Bio-LNG Platform

De ondertekenaars

