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Inleiding 

In 2013 werd door het Ministerie van 

Economische Zaken, het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu en het 

bedrijfsleven (Port of Rotterdam, 

Deltalinqs, Energy Valley) de Green Deal 

LNG Rijn en Wadden als één van de 

eersten opgesteld en ondertekend. Doel 

van deze Green Deal was het wegnemen 

van belemmeringen om LNG als brandstof 

in de transportsector in Nederland te 

introduceren. Inmiddels zijn we 3 jaar 

verder. Wat heeft deze Green Deal 

gebracht en welke uitdagingen liggen er 

nog? 

 

Achtergrond Green Deal 

 Vanuit het bedrijfsleven en de overheid 

was er een duidelijke ambitie om LNG 

te introduceren in Nederland voor 

wegvervoer en scheepvaart. LNG past 

voor de overheid goed in de visie 

‘Nederland gasrotonde’ maar past ook 

goed in de visie van ‘verduurzaming’ 

en ‘energie onafhankelijkheid’. Het 

bedrijfsleven, specifiek de 

transportsector ziet LNG als een 

duurzaam en economisch aantrekkelijk 

alternatief voor diesel.  

 Toen in  2013 de Green Deal Rijn en 

Wadden werd getekend in Rotterdam, 

werd als indicatief doel genomen 

50 binnenvaartschepen, 50 zeevaart-

schepen en 500 trucks op LNG in 2015 

in bedrijf te hebben. 

 
De overheid 

Bij het inventariseren van belemmeringen 

voor de introductie van LNG in Nederland 

werd duidelijk dat er diverse 

belemmeringen waren door  het ontbreken 

van  normering en regelgeving voor LNG.  

Samenwerking tussen bedrijfsleven en de 

overheid was dan ook een belangrijke 

voorwaarde om de introductie van LNG 

mogelijk te maken. 

De afgelopen 3 jaar heeft de samenwerking 

in het kader van de Green Deal ertoe geleid 

dat de overheid  de volgende 

belemmeringen heeft aangepakt: 

 Bij de introductie van LNG in 2010 

was er nog veel onbekend over de 

eigenschappen van LNG en was het 

daardoor moeilijk een 

milieuvergunning voor het 

tanken/bunkeren van LNG te krijgen. 

Maar om LNG van de grond te krijgen, 

is het introduceren van de tankstation-

infrastructuur juist zeer noodzakelijk.  

Met IenM en RIVM werd actief 

samenwerkt voor  het opzetten van een 

LNG-veiligheidsstudie om zodoende 

het juiste toetsingskader voor een 

LNG-vergunning te kunnen creëren. 

Dit resulteerde uiteindelijk in een 

‘Safety Deal’ (interim beleid) die in 

2014 ondertekend werd door de 

toenmalige staatsecretaris van IenM, 

mevrouw Mansveld.  

 

 
 

 Bij de start van de Green Deal was wel 

duidelijk dat de toepassing van LNG 

voor wegvervoer en scheepvaart 

milieuvoordelen zou bieden. Vanuit 

beleidsoogpunt was echter niet 

duidelijk hoe LNG past in de ambities 

van Nederland om te verduurzamen. 

Door IenM werd in 2014 gestart met 

het ontwikkelen van een visie voor de 

Nederlandse brandstofmix 2030 - 2050. 
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 Met ruim 100 stakeholders werd 

gediscussieerd hoe de CO2 reductie 

ambities voor Nederland konden 

worden gerealiseerd.  Bij het aanbieden 

van deze brandstofvisie aan de kamer 

in 2015 was duidelijk dat LNG en bio-

LNG voor scheepvaart en voor het 

zware wegvervoer een belangrijke 

bijdrage moeten leveren om de 

doelstellingen te halen. 

De totstandkoming van deze visie 

onder leiding van van I&M heeft ook 

duidelijk gemaakt dat de productie van 

bio-LNG noodzakelijk is zodat LNG, 

echt als een transitiebrandstof kan 

worden gezien.   

 
 Bij de introductie van LNG voor 

zeevaart en binnenvaart was het 

ontbreken van een bunker infra- 

structuur een belangrijk obstakel. Maar 

ook het ontbreken van beleidskaders 

voor de toelating vanuit de CCnR 

moest worden beslecht. IenM heeft een 

belangrijke rol gespeeld om de 

goedkeuring en inzet van LNG in de 

binnenvaart mogelijk te maken. 

 De introductie van LNG is niet alleen 

gewenst uit oogpunt van duurzaamheid 

maar ook uit economisch oogpunt. 

Overschakelen op LNG maakt het 

wegvervoer en de scheepvaart 

economisch minder afhankelijk van 

politiek instabiele regio’s. Verder kan 

de ontwikkeling van de small scale 

LNG markt ook een bijdrage leveren 

aan groene groei. In opdracht van EZ 

werd dit door PWC onderzocht.  

Het bureau PWC becijferde dat tot en 

met 2030, 8000 arbeidsjaren en €2,7 

miljard aan extra economische groei 

kunnen worden gerealiseerd in de LNG 

industrie. 

 

 
 

Het Nationaal LNG Platform 

Om LNG te implementeren  werd na 

ondertekening van de Green Deal het 

Nationaal LNG Platform opgericht. De 

afgelopen 3 jaar gingen 7 Task Forces van 

start:   

Task Force 1 Veiligheid en Regelgeving 

 Bij het opstellen van de 

randvoorwaarden voor de 

vergunningverlening (PGS 33) voor 

LNG bleek dat er nogal wat vragen 

rond  LNG-veiligheid nog niet 

beantwoord konden worden. Het 

belangrijkste werk van TF1 was het 

opzetten van een LNG-

veiligheidsstudie om zodoende het 

juiste toetsingskader voor een LNG-

vergunning te kunnen creëren. 

 Om een werkbare situatie te creëren 

voor zowel vergunning aanvragers als 

centrale en gemeentelijke overheden, is 

er in 2013 een start gemaakt met het 

formuleren van een ‘no regret’ Interim 

Beleid voor LNG-tankstations, als 

overgang tot moment van definitieve 

toetsingskaders. 

 In geval van een incident moet 

duidelijk zijn wat er moet gebeuren. 

Daarom is de samenwerking gezocht 

met de brandweer, IFV (instituut 

fysieke veiligheid) en de VNG om alle 

betrokken partijen goed te informeren 

hoe er gehandeld moet worden ingeval 

van een calamiteit. 
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Taskforce 2: Wegtransport 

 De afgelopen 3 jaar is in samenwerking 

met de markt, LNG in het wegtransport 

succesvol geïmplementeerd vanuit de 

aanbodzijde. Eind 2015 zijn er 19 

tankstations in bedrijf en rijden er zo’n 

350 trucks op LNG. Daarmee is de kip-

ei discussie voor LNG in 3 jaar 

beslecht! 

 
 De afgelopen 3 jaar zijn de LNG-trucks 

volwassen geworden. Daar waar er 3 

jaar geleden nog discussies waren over 

de vuldruk van LNG, is er nu af-

fabriek vanuit 2 OEMers (Iveco, 

Scania) een volwassen product op de 

markt. Dit resultaat is natuurlijk te 

danken aan de truckfabrikanten. Door 

samen met de overheid een helder 

beleid van LNG te beschrijven hebben 

Iveco en Scania besloten dit product te 

ontwikkelen. Beide voldoen volledig 

aan de Euro VI eisen, dus ook methaan 

slip is voor deze voertuigen geen issue! 

Taskforce 3: Scheepvaart 

 LNG in de scheepvaart heeft ook de 

eerste stappen gezet. Zoals echter was 

voorzien, is het implementeren van 

LNG in deze markt veel moeizamer en 

zal ook veel meer tijd kosten. Dat komt 

omdat gemiddeld een schip eens per 30 

jaar wordt vervangen met halverwege 

vaak een volledige motor-revisie.  

 De afgelopen periode werden 3 

zeegaande schepen op LNG in de vaart 

genomen en 5 binnenvaart schepen. In 

het Noorden werd ook nog een ferry op 

LNG in de vaart genomen (Borkumlijn 

Duits-Nederlands) en er zijn plannen 

om 2 andere ferry's op LNG in te 

zetten. Door Rotra werd een bunker 

faciliteit in Doesburg gerealiseerd.  

 
 In samenspraak met de markt werden 

de voornaamste knelpunten 

geïnventariseerd en werd er een 

gedetailleerd actieplan opgesteld voor 

Zeevaart en Binnenvaart. Van het 

actieplan zijn inmiddels meerdere 

acties in gang gezet. Zo is er een 

project gestart om voor methaanslip tot 

een oplossing te komen. Met de banken 

vindt overleg plaats om de financiering 

van de ombouw van schepen naar LNG 

te ondersteunen via een fondsaanpak.  

 Met alle ketenspelers en de overheid 

vonden sessies plaats voor de zeevaart 

en  de binnenvaart. Doel was om 

invulling te geven aan twee acties uit 

het actieplan met betrekking tot het tot 

stand brengen van twee 

investeringsprogramma’s ter 

bevordering van de transitie naar LNG 

van zowel Binnenvaart en Zeevaart. 

Dit proces staat nog aan het begin. 

TF 4:  Strategisch  Omgevingsmanagement 

 In 2014 werd een project gestart met 

Natuur en Milieu en de Milieu 

Federaties om gezamenlijk te 

verkennen wat de toegevoegde waarde 

is van de ontwikkeling van ‘small scale 

LNG’ voor wegvervoer en scheepvaart. 

Door TNO werd rapport Fact Finding 

opgeleverd. Dit dialoog is inmiddels 

afgerond met de volgende belangrijkste 

uitkomsten: 

-LNG resulteert WtW in een reductie 

van 15 % CO2 voor de motoren waar 

methaan slip geen issue is; 

-LNG in het wegvervoer en in de 

scheepvaart resulteert in een reductie 

van NOx (– 53,5 % tov Euro VI)  en 

Fijnstof (-95% tov Euro VI) emissie; 

-LNG motoren zijn aanzienlijk stiller. 
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Takforce 5: Bio-LNG 

 In 2014 werd de nieuwe werkgroep 

bio-LNG opgestart. De eerst activiteit  

was  inventariseren welke overheids- 

instrumentaria  de ontwikkeling van 

bio-gas in de markt sturen.  

 Tweede activiteit is gericht op de 

daadwerkelijke productie van bio-

LNG. Hiertoe werd de samenwerking 

met de potentiele betrokkenen van 

dergelijke installaties verbreed. Het 

kennen van- en de markt informeren 

over de verschillende productie 

technologieën is hiermee verder 

ingevuld. 

 
 De derde activiteit was erop gericht om 

in de afzetmarkt de kansen van bio-

LNG te ontsluiten. Vanuit dit 

perspectief is meegewerkt aan de 

invulling van de Green Deal Zes. 

Immers met duurzaam opgewekt bio-

LNG is de TtW CO2 emissie  nul. 

Task Force 6: Internationaal 

 Pas in 2015 werd formeel besloten om 

deze activiteit te starten. Voor zowel 

wegvervoer als scheepvaart geldt dat 

deze veelal grensoverschrijdend 

worden ingezet. Het ontwikkelen van 

de tankinfrastructuur met de 

buurlanden is dan ook een must om 

deze markt te ondersteunen. Besloten 

werd om deze activiteit te richten op de 

buurlanden. 

 De samenwerking met de buurlanden is 

er niet op gericht om zelf de markt te 

ontwikkelen maar de opstart van 

nationale collega LNG platforms te 

stimuleren en te ondersteunen met 

opgedane ervaring. Inmiddels is dit 

gelukt in Duitsland en België.  

 In maart 2015 heeft ons koningspaar 

een werkbezoek aan Hamburg 

gebracht, hier hebben ze ook de LNG-

workshop bezocht die door het 

Nationaal LNG Platform, het Duitse 

Maritieme LNG Platform, Energy 

Valley onder auspiciën van NBSO 

Hamburg is georganiseerd 

Task Force 7 Communicatie met de Markt 

 Om de markt implementatie van LNG 

te verwezenlijken zijn er sinds de start 

van het platform 4 keer jaar 

bijeenkomsten geweest om 

bedrijfsleven en overheden te 

informeren over de ontwikkelingen in 

de LNG-brandstoffenmarkt. Deze 

bijeenkomsten worden steevast bezocht 

door een groep van tussen de 100
 
en 

200 personen. Resultaat: zeer goede  

respons. 

 In 2014 werd gestart met thema-

bijeenkomsten op het circuit van Assen 

en Zandvoort om rijden met LNG in de 

praktijk te ervaren.  Met een kleine 200 

bezoekers die in zowel LNG- als 

diesel-vrachtwagens konden rijden 

heeft deze aanpak direct bijgedragen 

aan de uitrol van LNG in de 

transportsector. 

 Ook de ontwikkeling van de website 

heeft een belangrijke rol gespeeld in de 

ontwikkeling van de markt. Deze 

website heeft jaarlijks zo’n 100.000 

unieke bezoekers. Op deze website zijn 

factsheets opgenomen inzake de 

belangrijkste vraagstukken rondom de 

LNG markt. 

www.nationaallngplatform.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nationaallngplatform.nl/
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Resultaat 

 Het LNG platform heeft samen met 

haar leden en de overheid de afgelopen 

3 jaar een grote bijdrage geleverd aan 

het ontstaan van de small scale LNG 

markt in Nederland. LNG is 

beschikbaar en kan vandaag al direct 

worden ingezet. 

 De investering door het Nederlandse 

bedrijfsleven in Nederland is 

substantieel te noemen. Even een paar 

feiten: 

-Break bulk faciliteit 100 milj Euro; 

-350 trucks op LNG, investering 35 

milj Euro; 

-19 tankstations, investering 20 milj 

Euro; 

-Schepen op LNG: 10 milj Euro. 

 
 Het bedrijfsleven heeft  i.s.m. het  LNG 

Platform de basis gelegd voor de LNG 

toepassing in het wegtransport. De 

doorontwikkeling van deze prille markt 

is nog geen zekerheid. Verdere 

samenwerking met de overheid is 

noodzakelijk voor een succesvolle 

continuering.  

 Door de ontwikkeling van LNG in het 

wegtransport heeft Nederland duidelijk 

een gidsfunctie binnen Europa. Andere 

landen nemen de aanpak van het 

Nederlandse LNG platform over. 

Hiermee ontstaan er kansen voor de 

Nederlandse industrie (groene groei). 

Om deze te verzilveren is 

samenwerking met de overheid 

gewenst.  

 Er is zowel voor maritieme als 

landgebonden LNG activiteiten een 

goede aanzet gemaakt om LNG veilig 

aan de nieuwe markt te kunnen 

aanbieden. 

 
 

Hoe nu verder? 

Afgelopen 3 jaar is er veel bereikt. Het is 

van groot belang om de visie zoals deze 

gegeven is in de brandstofmix  

gezamenlijk te blijven uitdragen. Dit is een 

voorwaarde om de prille start van de LNG-

markt daadwerkelijk te doen slagen. 

Hierbij moet gedacht worden aan de 

volgende zaken: 

 

Veiligheid 

 De in het Veiligheidsprogramma 

verzamelde informatie moet verwerkt 

worden in een herziening van de PGS 

33. Op grond hiervan moeten ook de 

aannames, gebruikt in het Interim 

Beleid LNG, worden bekeken en waar 

nodig worden aangepast. Dit moet 

vervolgens worden ondergebracht in de 

nieuwe Omgevingswet zodat het 

daarmee op de lange termijn zijn juiste 

wettelijk kader krijgt. 

 Het veiligheidsonderzoek heeft een 

beter inzicht gegeven in de parameters 

die bepalend zijn voor de veiligheid 

van LNG. Deze kennis moet in de 

vervolg fase worden gebruikt om tot 

een andere analyse te komen hoe de 

distributie van LNG naar de 

tank/bunkerstations moet plaatsvinden. 

In samenwerking met IenM zal deze 

vertaalslag moeten worden gemaakt 

voor het Basisnet. 

 

Wegtransport 

 De adoptie van LNG stagneert nu. Het 

accijns beleid is hier de grootste reden 

voor. Met actuele prijs van olie is het 

verschil nog kleiner geworden en heeft 

het accijns effect nog meer impact. 

Zonder ingrijpen zal LNG vanaf 2018 
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namelijk gelijk belast worden als LPG 

en daarmee zal de huidige accijns fors 

hoger worden. Terwijl voor verdere 

investeringen vanuit de markt een 

duidelijk perspectief van minimaal  5 

jaar gewenst is. Rekening houdend met 

de aanloopcurve van een beginnende 

brandstof en om de prille start niet de 

kop in te drukken is een uitstel van 

deze verhoging zeer gewenst en voor 

de hand liggend. Momenteel rijden er 

slechts zo’n 350 trucks op LNG terwijl 

er met 19 tankstations is geïnvesteerd 

voor een afname capaciteit van zeker 

1900 trucks en deze potentie is volop 

aanwezig  in de markt. 

 De positie van LNG-trucks in het 

stedelijk gebied is nog niet duidelijk 

voor de lokale overheden. Daarom zal 

in samenwerking met Rotterdam een 

nadere studie worden uitgevoerd om de 

landelijke brandstofvisie te vertalen 

naar regionaal vervoer. Doel is om tot 

een matrix te komen hoe het stedelijke 

toegangsbeleid het komende 

decennium vorm moet krijgen. Er is 

door het LNG Platform een 

gebruikersforum geïnitieerd dat als 

gesprekspartner kan dienen voor de 

lokale beleidsmakers om beleid, timing 

en haalbaarheid af te stemmen.  

 Om de doelstelling te realiseren zoals 

opgenomen in de brandstofvisie is het 

zaak de komende jaren ook de markt 

van inter-DC-vervoer en lange  

afstandsvervoer in te vullen. 

 

Scheepvaart 

 Methaan slip en Nox moeten verder 

worden gereduceerd. Daarvoor zal dit 

jaar de TKI aanvraag worden 

uitgevoerd waar de verschillende 

methode van methaan slip reductie 

worden onderzocht. Onderdeel hiervan 

is een meetprogramma voor methaan 

slip. 

 Inzake financiering is het zaak om de 

verschillende mogelijkheden verder uit 

te werken en te realiseren. Hieronder 

vallen verdere samenwerking met 

IenM voor loket aanpak Europese 

financiering,  de fondsvorming van 

banken en o.a. de 

herinvesteringsreserve.   

 Opzetten van een gebruikersforum, 

waar exacte vraag en behoeftes van 

eindgebruikers gedeeld worden 

teneinde passende oplossingen en 

faciliteiten te kunnen bieden. 

 Lering trekken uit het Masterplan 

Rhine, Maine Danube en het EICB 

project Breakthrough LNG on inland 

waterways, met het doel hieruit 

voortkomende inzichten te 

implementeren in de vervolg aanpak 

voor verdere introductie van LNG in de 

scheepvaart.  

 

Bio-LNG 

 In 2016 wordt een studie uitgevoerd 

om de kosteneffectiviteit van de 

verschillende toepassingen van bio-gas 

te vergelijken. Deze studie maakt 

inzichtelijk welke routes er zijn om 

bio-gas in te zetten (invoeden, WKK, 

bio-cng, bio-LNG) en hoe de grootst 

gemeden CO2 wordt gerealiseerd. Deze 

analyse zal in verband worden gebracht 

met de verdienmodellen van de 

verschillende toepassingen. Hiermee 

ontstaat een helder beeld van de meest 

effectieve CO2-reductie. Daarmee kan 

samen met de overheid worden 

vastgesteld wat een passende van 

stimulering is voor de verschillende 

routes voor de afzet van biogas. 

 In 2016 - 2017 worden er naar 

verwachting nog 2 nieuwe productie 

locaties van bio-LNG in gebruik 

genomen. Beide installaties hebben niet 

meer een pilot-karakter, maar hebben  

de omvang van een volwassen schaal 

van productie. 

 Volgend jaar schakelt naar verwachting 

een grote verlader over van LNG op 

bio-LNG.  
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Omdat de productie nog te beperkt is, 

zal eerst een systeem van administratief 

blenden samen met de NEA en Verto-

gas worden uitgewerkt. 

 

Internationaal 

 De corridor ontwikkeling richting Oost 

en Zuid Europa zal komende jaren 

verder worden opgepakt. Zo wordt er 

naar verwachting een zusterplatform in 

Polen, in Litouwen en in Italië 

opgericht. 

 Nederland wordt door de EU gezien als 

voorbeeldland mbt hoe de 

implementatie van LNG in het 

wegvervoer in 3 jaar tijd echt vorm 

heeft gekregen. Daarnaast heeft de EU 

al interesse getoond voor de aanpak 

voor de productie van bio-LNG. 

December dit jaar zal er nog een EU 

delegatie worden ontvangen. 

 Maximaal inzetten op de vormgeving 

van het implementatieplan voor 

alternatieve brandstoffen in het kader 

van de Clean Power for Transport 

Directive (94/2014/EU). Uiteraard in 

zeer nauwe afstemming met het 

Ministerie van IenM. 

 

 

 

 

Leden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijven die rijden / varen op LNG 

 

 
 

 


