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Het nationaal LNG Platform

• Doel platform: uitrol van LNG (vloeibaar gas) als nieuwe, schonere en stillere 
brandstof voor wegtransport en scheepvaart.

• Hoe? Het verbinden van bedrijven en overheden, kennisuitwisseling en 
gezamenlijk werken aan oplossingen te vinden voor gezamenlijke 
uitdagingen. Het platform is gesprekspartner voor diverse ministeries zoals 
het EZ, I&M, Financiën. Ook internationaal zijn er contacten en activiteiten.

• Ontstaan uit Green Deal “Rijn en Wadden” (50/50/500 in 2015). Nu ca 400 
trucks op LNG en een twintigtal LNG-tankstations is geopend, verdeeld over 
het hele land. De scheepvaartsector blijft echter achter => extra inzet door 
Platform op uitrol LNG in de scheepvaart. 

• Nieuw convenant met Rijksoverheid is vrijwel gereed



Het nationaal LNG Platform

• Het Nationaal LNG Platform bestaat uit een 24-tal leden vanuit het 
bedrijfsleven. De dagelijkse leiding over het Nationaal LNG Platform ligt in 
handen van het Dagelijks Bestuur, ondersteund door een projectmanager en 
een klein Programmabureau.

• De activiteiten van het Platform zijn verdeeld over zes werkgroepen:
– Wegtransport, 

– Scheepvaart

– Regelgeving en veiligheid

– Strategisch omgevingsmanagement

– Bio-LNG

– Internationale samenwerking.



Acties LNG Platform
scheepvaart

• Kennis en informatie bundeling, communicatie naar doelgroepen 
binnenvaart & zeevaart. 

Monitoren en informeren over o.a.:

– Wet- en regelgeving

– Technische zaken

– Business case ontwikkelingen LNG

Door middel van organisatie en bijdrage aan seminars, workshops en via de 
website (www.nationaallngplatform.nl ) .

http://www.nationaallngplatform.nl/


Acties LNG Platform
scheepvaart

• Korte lijnen met Rijksoverheid (I&M, EZ) -> stimulerend beleid en middelen 
voor uitrol LNG

• Mobiliseren ketenpartijen, focus op eindgebruikers en verladers

• Samen werken aan financiële instrumenten en incentives, 
op Europees en nationaal niveau met branche, overheid, banken, financiers



Waarom LNG?

• LNG economisch alternatief, terugverdienen, zeker in nabije toekomst

• LNG schoonste alternatief: laag in NOx, vrijwel geen fijnstof en geen zwavel

• LNG biedt daarbij 15 % CO2 reductie, met BioLNG naar 100%

• LNG is een stille brandstof

• LNG kan nu en met LNG voorbereid op de toekomst

LNG is de transitie naar verduurzaming



LNG is realiteit!



Drijvende krachten

• Strengere emissie eisen scheepvaart: 

– Binnenvaart: NRMM Stage V voor nieuwe motoren, naar een vrijwillige 
norm voor bestaande schepen en hun motoren

– Zeevaart: SECA, NECA (zwavel, NOx)

• Groeiende aandacht duurzaam transport vanuit consument en verladers en 
ook vanuit de steden en provincies langs het water

• Business case: met LNG (uiteindelijk) tegen lagere kosten transporteren voor 
schepen met gemiddeld hoger brandstofverbruik, ook bij Stage V NRMM



Uitdagingen

• Kleine markt, weinig vervanging motoren & schepen

• Business case: lage olieprijs & hoge investering, 
hoe om te gaan met fluctuaties in de brandstofprijs?

• Doorontwikkelen techniek en markt: o.a. methaanslip oplossen, modulaire 
concepten, goedkopere (standaard) tanks, meer keuze en breder aanbod 
leveranciers



Uitdagingen

• LNG vraagt meer kennis en expertise

• Eindgebruikers: veel kleinere ondernemingen, hoe deze te bereiken, 
bundelen en schaalvoordelen te realiseren?

• Dus: bij elkaar brengen belanghebbenden, wegnemen/terugbrengen van 
risico’s voor de eindgebruiker (binnenvaart ondernemer)

• Financiering organiseren: fondsen inrichten, consortia vorming, etc.



Conclusie

• LNG biedt win-win voor een deel van de markt; 
voordeel voor bedrijf en maatschappij/milieu

• LNG is beschikbaar als brandstof en techniek is klaar en voorbereid op NRMM 
Stage V

• Nu doorpakken en schaal realiseren, noodzaak krachten bundelen en 
samenwerken
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