
In de periode 2014 en 2015 hebben publieke en private partijen samengewerkt aan het verder op- en 

uitbouwen van kennis over veiligheid rondom LNG (Liquefied Natural Gas ofwel vloeibaar gemaakt 

aardgas). Deze samenwerking was zeer vruchtbaar en heeft geleid tot nuttige resultaten over het  

veilig kunnen toepassen van LNG als transportbrandstof in Nederland. 

Nationaal LNG Veiligheidsprogramma 

LNG is schoner dan traditionele transportbrandstoffen en motoren 

op LNG zijn bovendien stiller. Een voorwaarde voor de grootschalige 

introductie van LNG als transportbrandstof was en is dat het veilig 

moet zijn. 

Bij de introductie van LNG werd geconstateerd dat er onvoldoende 

gedetailleerde kennis over en regelgeving voor LNG beschikbaar 

was. Dat leidde tot lange en kostbare vergunningverleningstra-

jecten voor tankstations voor wegverkeer en bunkerstations voor 

de scheepsvaart, en daarmee werd de introductie van de LNG-

infrastructuur vertraagd. 

Met het tekenen van de ‘LNG Safety Deal’ tussen het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu en het Nationaal LNG Platform werd het 

startsein gegeven voor een tweejarig onderzoeksprogramma: het 

Nationaal LNG Veiligheidsprogramma. Binnen dit programma werk-

ten experts uit het bedrijfsleven, de onderzoekswereld, overheid en 

incidentbestrijding nauw samen met als doel: het genereren van de 

benodigde kennis over LNG en veiligheid. De verkregen informa-

tie wordt gebruikt voor het verder ontwikkelen van regelgeving, 

beleid, normen en richtlijnen. Bovendien heeft de informatie een 

belangrijke waarde voor de hulpdiensten bij het bestrijden van een 

incident met LNG. 

www.SafeLNG.nl



De resultaten
De ontbrekende kennis richtte zich op bestaande en te onwikkelen 

best beschikbare technieken, de risico’s van LNG voorzieningen 

in de bebouwde omgeving (externe veiligheid) en het optreden 

van hulpdiensten bij incidenten. Het Nationaal LNG Veiligheidspro-

gramma heeft niet alleen wetenschappelijke antwoorden gegeven, 

maar ook praktische uitleg voor het bevoegd gezag, de brandweer, 

de veiligheidsadviseurs betrokken bij vergunningverlening, etc. 

Het programma was opgedeeld in zes hoofdactiviteiten:

• Gegevensverzameling over LNG

• Testprogramma voor LNG-opslagtanks

• Testprogramma voor LNG-verlaadsystemen (slangen)

• Regelgeving, richtlijnen en normen

• Incidentbestrijding

• Vergunningverlening en handhaving

Deze hoofdactiviteiten waren onderverdeeld in deelprojecten. 

De samenvattingen van de activiteiten, de hoofdconclusies en de 

rapporten zijn te downloaden via de website www.SafeLNG.nl.

Organisatie
Het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma was een initiatief van 

het Nationaal LNG Platform, in samenwerking met TNO, NEN, 

Vopak, Gasunie, Shell, Engie, Rolande, RIVM en de Rijksoverheid. 

Het programma werd gesponsord door industriële partijen en de 

ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, en 

Veiligheid en Justitie. Een stuurgroep inventariseerde de belangen 

van alle doelgroepen en was verantwoordelijk voor de keuze van de 

onderzoeksprogramma’s en de beschikbare fi nanciële middelen. De 

stuurgroep werd voorgezeten door Jan van Belzen, burgemeester 

van gemeente Barendrecht. NEN zorgde voor de programmaorgani-

satie en coördinatie. Een technische commissie van experts zorgde 

voor het bijsturen en beoordelen van de projecten. 

Contact
Paula Bohlander (NEN), Programmamanager, 

mailadres: IV@NEN.nl

www.SafeLNG.nl

Jan van Belzen, voorzitter Stuurgroep LNG Veiligheidsprogramma:
“Als voorzitter streef ik naar evenwicht tussen de publieke en private belangen. 
Het LNG Veiligheidsprogramma geeft inzicht in veiligheidsrisico’s en het redu-
ceren ervan. Het besteedt daarnaast ook aandacht aan een goede incidentbe-
strijding bij LNG-activiteiten. Als burgemeester weet ik dat een gemeente bij 
vergunningverlening naar beide aspecten kijkt en garanties vraagt voor zowel 
een goede risico- als crisisbeheersing.”

Wim Hoebee, Havenbedrijf Rotterdam:
“Het unieke van het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma is dat bedrijfsleven 
én alle betrokken overheidsinstanties gecommitteerd zijn en nauw samen-
werken om het gebruik van LNG veilig mogelijk te maken in Nederland. Deze 
samenwerking betreft de gehele keten, zowel op het land als op het water, 
van importeur van LNG tot eindgebruiker, waarbij regelgevers, handhavers en 
incidentbestrijders actief meedenken.”


