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Voorwoord

Voor gemeenten die hun milieudoelstellingen willen behalen kan groen gas een rol
spelen in de keuze van hun duurzame energiemix. Rijden op groen gas is – net als
elektrisch rijden – immers beter voor het milieu dan rijden op benzine, diesel of LPG.
Groen gas wordt gemaakt uit biomassa en beschouwt men daarom als duurzame
of hernieuwbare energie. Voor zowel elektrisch rijden als rijden op groen gas heb je
wel aangepaste auto’s nodig en een speciale laad-/tank-infrastructuur. Dat brengt
extra kosten met zich mee, maar een substantieel deel van de kosten laat zich terugverdienen door lagere brandstofprijzen en gunstige ﬁscale en subsidieregelingen.
Zeker voor beheerders van wagenparken, zoals gemeenten, maar ook voor de individuele automobilist is het daarom erg zinvol om – ook uit kostenoverwegingen – bij
de aanschaf van een auto een milieuvriendelijke variant te overwegen. Daarnaast ligt
er een belangrijke rol voor gemeenten en provincies als het gaat om het opzetten en
uitbouwen van het netwerk van groengastankstations.
De introductie van nieuwe technieken brengt dus kansen mee zich mee. Daartegenover staan onzekerheden ten aanzien van de techniek, de investeringen en de marktontwikkelingen. In deze KpVV-uitgave willen we zoveel mogelijk helderheid verschaffen ten aanzien van groen gas: wat is het, wat is er voor nodig, hoe ziet de markt
eruit en wat zijn de voor- en nadelen. Het is een momentopname, want het speelveld
kan snel veranderen. Zo kan rijden op groen gas een krachtige impuls krijgen als de
ﬁscale voordelen die gelden voor elektrisch rijden ook zouden gelden voor rijden op
groen gas. De overheidssubsidies van Rijk, provincies en gemeenten zijn uiteraard
eveneens van invloed. Die wisselen nu nog sterk van jaar tot jaar, afhankelijk van hun
ﬁnanciële ruimte.
Desondanks telt het wagenpark inmiddels ruim 5200 auto’s die op aardgas rijden en
daarmee ook op groen gas kunnen rijden. Daarvan zijn bijna 2500 personenauto’s en
bijna 2700 bedrijfsauto’s, waaronder meer dan 500 openbaarvervoerbussen. Het is
namelijk relatief eenvoudig deze ‘overstap’ technisch te realiseren. En dat is niet heel
veel minder dan de circa 6000 auto’s die – geheel of gedeeltelijk – elektrisch rijden.
Hoeveel er daadwerkelijk op groen gas rijden is onbekend, net zo goed als onbekend
is hoeveel auto’s er op groene stroom rijden. Wel zijn er initiatieven zowel voor de
gasvulpunten als voor de laadpalen om deze geheel van groene energie te voorzien.
Zo liggen er afspraken om in 2014 op alle aardgastankstations effectief groen gas te
verkopen. Als dit is gerealiseerd vormen gas en stroom twee belangrijke duurzame
energiebronnen voor mobiliteit. Ook biedt een tiental leasemaatschappijen inmiddels
groengasauto’s aan. En groen gas wint snel terrein in het openbaar vervoer. In steden
als Haarlem, Nijmegen, Den Haag en Groningen rijden al vele honderden groengasbussen, in heel Nederland ruim 500. Dat geeft aan dat velen groen gas al als een echt
alternatief zien om milieuvriendelijk te rijden.
Wim van Tilburg
Directeur Kennisplatform Verkeer en Vervoer
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1

Groen gas

1.1 Van biogas naar groen gas
Aan de pomp is er geen verschil merkbaar tussen groen gas en aardgas. Het ruikt hetzelfde en het gaat meestal door dezelfde pijp. En auto’s die op aardgas rijden, kunnen
ook op groen gas rijden. Rijden op aardgas kan daarom vaak een eerste stap zijn op
weg naar rijden op groen gas.
Door de wijze waarop groen gas wordt geproduceerd is groen gas een echt duurzame
brandstof. Het wordt gemaakt uit biomateriaal. Het gaat om resten van gewassen,
dierlijke mest, afval van rioolwaterzuiveringsinstallaties, gft-afval en ook het stortgas
dat vrijkomt in afvalstortplaatsen is te gebruiken. Daarbij heeft het gebruik van mest
als extra voordeel dat men voorkomt dat het methaan uit de mest direct in de lucht
terechtkomt. Het biomateriaal wordt meestal door vergisting – het kan ook door
verhitting – in speciale installaties omgezet in biogas. Biogas bestaat voornamelijk uit
methaan (circa 60 procent) en kooldioxide (circa 40 procent).
Biogas wordt al tientallen jaren gebruikt in generatoren en warmtekrachtinstallaties
om elektriciteit en warmte te produceren. Voor gebruik in voertuigen moet men
het biogas ontdoen van onder andere kooldioxide en zwavelsulﬁde. Het percentage
methaan, de stof die bij verbranding energie levert, komt zo op minimaal 89 procent,
ongeveer hetzelfde als van Nederlands aardgas. Verder verdwijnen door sterilisatie,
ﬁltratie en droging de bacteriën en voegt men uit veiligheidsoverwegingen een reukstof (‘gaslucht’) toe. Dat proces maakt biogas tot wat men noemt groen gas. Sinds
2009 bestaat daarvoor een markt waarbij de productie en distributie van groen gas
met groengascertiﬁcaten is geregeld.
In principe kun je groen gas direct tanken in een auto die geschikt is om op aardgas
te rijden. Soms wordt dit groen gas direct geleverd aan tankstations. Maar in de praktijk loopt de distributie veelal via het aardgasnetwerk. Het groen gas wordt daartoe
gemengd met het aardgas. Aan de groengaspomp tank je dus voornamelijk gewoon
aardgas met een beetje groen gas. Maar via registratie van groengascertiﬁcaten is
precies bij te houden hoeveel groen gas is toegevoegd aan het gasnet en hoeveel
groen gas er is getankt.
Op het tankstation wordt aardgas, al dan niet vermengd met groen gas, samengeperst tot Compressed Natural Gas (CNG). Dat is vervolgens in gasvorm te tanken
door de automobilist. Omdat het een gas is en geen vloeistof, is de energie-inhoud
ﬂink lager dan van benzine en diesel.
Je kunt aardgas c.q. groen gas ook opslaan in vloeibare vorm. Dat heet dan (bio)LNG
(Liquid Natural Gas). Om het gas vloeibaar te maken moet het worden afgekoeld tot
-162 graden Celsius. Voor die tijd moeten eerst bepaalde stoffen worden verwijderd,
die anders zouden bevriezen. Het vloeibare gas neemt veel minder ruimte in beslag.
Het aandeel methaan en daardoor de energiedichtheid is veel hoger dan van CNG,
waardoor je er dus verder mee kunt rijden. Maar je moet het wel vervoeren in een
zeer sterk geïsoleerde tanks. LNG is daarom vooral interessant voor grootverbruikers,
zoals trucks en binnenschepen. Veel LNG komt per schip Europa binnen, maar je
kunt het ook uit biogas maken.
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Ten slotte is er ook nog een andere manier om groen gas te maken. Of liever gezegd
gas ‘groen’ te maken. Energieleveranciers doen dat soms door de CO2-uitstoot te
compenseren, bijvoorbeeld door de aanplant van bossen te ﬁnancieren. Die zogenaamde klimaatcompensatie zien we ook op tal van andere terreinen toegepast.
Voor de duidelijkheid: over deze vorm van groen gas gaat deze brochure niet.

Meer rendement
De huidige generatie vergistingsinstallaties voor

met een hoger rendement. Met die zogenaamde

biomassa leveren biogas op met een relatief

autogeneratieve hogedrukgisting (AHPD) is groen

laag methaangehalte. Dit biogas moet dan nog

gas te maken met een methaangehalte van meer

worden opgewerkt voor gebruik als autobrand-

dan 90 procent. Met die techniek kan men in de

stof. Dat is kostbaar en alleen rendabel bij grote

toekomst ook kleinere hoeveelheden biomassa

hoeveelheden. Maar onder andere de Wagenin-

rendabel verwerken tot groen gas.

gen Universiteit werkt aan vergistingsinstallaties

“Bij de meeste projecten zijn kennisgebrek en problemen door wet- en regelgeving struikelblokken voor
gezonde businesscases.” (provincie Gelderland)

Biogas kan bijvoorbeeld
worden gemaakt uit
visafval, zoals met deze
installatie in Spakenburg.
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1.2 Groen gas en het milieu
Groen gas is qua samenstelling gelijk aan aardgas, maar uit milieuoogpunt zijn er
grote verschillen. Een principieel verschil is dat groen gas wordt gemaakt uit biomassa. Men ziet het daarom als duurzame c.q. hernieuwbare energie; energie die
constant wordt aangevuld. Aardgas daarentegen is een fossiele brandstof en de
voorraad fossiele brandstoffen raakt uiteindelijk uitgeput. Overigens zitten aan de
productie van groen gas ook grenzen. Er is immers geen ongelimiteerde hoeveelheid
grondstoffen beschikbaar in de vorm van slib en mest en dergelijke. Groen gas is ook
te maken uit speciaal voor dit doel geteelde landbouwgewassen, zoals maïs. Maar de
laatste tijd gaan steeds meer stemmen op dat we die weg niet moeten inslaan.
Immers, zo zou groen gas, wat ook geldt voor bijvoorbeeld biodiesel, gaan concurreren met de productie van voedsel.
Groen gas is ook qua emissies gunstiger voor het milieu dan aardgas, dat op zijn
beurt weer gunstiger is dan benzine en diesel. De cijfers kunnen wat variëren al naar
gelang de productiewijze van groen gas, type auto, enz, maar globaal ligt de CO2emissie van groen gas in het gunstigste geval zo’n 70 tot 80 procent lager dan van
benzine. Dat percentage betreft niet de resultaten van een meting aan de uitlaat van
de auto, maar van de berekende CO2-emissie over de gehele brandstofketen (well-towheel).
Groen gas kun je bijna CO2-neutraal neutraal noemen. En een auto op groen gas
stoot ook minder ﬁjnstof en NOx uit, vooral als je het vergelijkt met een dieselauto
(tot 80 procent minder ﬁjnstof en 95 procent minder NOx). Meer in het algemeen
geformuleerd: groen gas is veel beter voor het klimaat en leidt in veel opzichten tot
minder luchtverontreiniging.
Groen gas wint het ook van LPG, dat minder schoon is dan men vaak denkt. LPG is
een product van de olierafﬁnage – niet duurzaam dus – en ongeveer net zo milieuonvriendelijk als benzine, maar met meer NOx-uitstoot.
De vergelijking met elektrisch rijden ligt wat ingewikkelder. Immers, op de weg is
een elektrische auto altijd schoner, maar een elektriciteitscentrale veroorzaakt ook
uitstoot. Van die uitstoot hebben mensen echter minder last dan wanneer ze langs
een drukke weg wonen en het is ook beter af te vangen. Verder hangt het er vanaf hoe
elektriciteit wordt gemaakt. Een kolencentrale brengt veel uitstoot met zich mee, een
windmolen niet. En je zou een elektriciteitscentrale ook kunnen voeden met groen
gas.
Een volledig elektrische auto die op de huidige gemiddelde Nederlandse elektriciteitsmix rijdt, zorgt voor circa 60% minder CO2-uitstoot dan een auto die op benzine
rijdt. De praktijk is echter wel dat elektrische auto’s met verbrandingsmotor (en dat
betreft het merendeel van de elektrische auto’s in Nederland) gezien de beperkte
actieradius op dit ogenblik nog veel kilometers op benzine aﬂeggen. Per saldo kun je
met wat slagen om de arm zeggen dat groen gas en elektriciteit op de milieuaspecten
elkaar benaderen.
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Stimuleren
Er zijn verschillende redenen om het gebruik van

maar daarnaast noemt men ook het feit dat groen

groen gas te stimuleren. De gemeente Nijmegen

gas regionaal geproduceerd wordt, dat het ﬁnan-

stelt bijvoorbeeld dat het tegengaan van lucht-

ciële voordelen biedt voor de gebruikers en dat

verontreiniging in de stad een belangrijke reden is

het transport veiliger is dan alle andere brandstof-

en dat het helpt om te voldoen aan de Europese

fen, namelijk via het gasleidingnet. De gemeente

luchtnormen voor 2015. Daarnaast wil men een

Leek voegt daar nog aan toe dat verduurzaming

steentje bijdragen aan klimaatverbetering. Het

van het eigen wagenpark in het kader van bedrijfs-

terugdringen van CO2 en NOx is voor de provin-

interne milieuzorg ook meespeelt.

cie Groningen eveneens een belangrijk motief,

1.3 Veiligheidsaspecten
Bij gas denkt men al snel aan eventuele risico’s die daarmee verbonden zouden
kunnen zijn. Maar groen gas brengt in principe bijvoorbeeld minder risico’s met
zich mee dan LPG. In tegenstelling tot LPG vervliegt aardgas bij een lekkage, terwijl
LPG een brandbare deken over de vloer legt dat een groter explosiegevaar met zich
meebrengt. Bij een recent ongeval met een groengasbus, waarbij een brand ontstond
na een defect in de airco, liep de gasﬂes gecontroleerd leeg, brandend maar zonder
gevaar op ontplofﬁng. Vervoer van vloeibaar methaan in tankwagens is eveneens
veilig. Hiermee is al vele jaren ervaring in de industrie en er zijn strenge protocols
voor ontwerp en bouw en voor het laden en lossen. Daarom zijn er ook geen grote
minimale afstanden tussen aardgastankstations en omringende bebouwing.
Dat neemt niet weg dat er met gas altijd enig risico bestaat. Er hebben zich ook in ons
land enkele calamiteiten voorgedaan met biogasinstallaties. Er zijn geen aanwijzingen
dat er sprake is van meer dan gemiddelde risico’s, maar bijvoorbeeld bij ov-aanbestedingen lijkt het zinvol om zich bijvoorbeeld via fabrikanten en TNO op de hoogte te
stellen van de laatste technische ontwikkelingen ten aanzien van de veiligheid van het
materieel.

Op verschillende plaatsen
rijden al taxi’s op groen
gas, zoals hier in
Rotterdam. [foto RMC
Personenvervoer]
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2 Groengasinfrastructuur

2.1 Omvang
Nederland telt ruim 5200 aardgasauto’s, 100 publieke tankstations en 65 privétankvoorzieningen. Een beperkt aantal niet op het aardgasnetwerk aangesloten
pompen levert direct groen gas. Nederland bevindt zich samen met Zweden, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk in de kopgroep van landen die groen gas actief
inzetten. Ons land telt bijvoorbeeld 13 installaties waar biogas wordt opgewaardeerd.
Duitsland telt er 84, Zweden 47. Nederland is ook een belangrijke internationale
speler als het gaat om het ontwikkelen en op de markt brengen van installaties voor
het opwaarderen van biogas.
Op basis van EU-richtlijnen is als nationale doelstelling geformuleerd dat het aandeel biobrandstoffen in 2020 10 procent moet bedragen (in 2010 was dit 2 procent).
Groen gas kan daar een bijdrage aan leveren. Naar schatting van TNO-CE is de
huidige beschikbare capaciteit voldoende voor circa 10.000 voertuigen. Grotere
hoeveelheden, voldoende voor 100.000 voertuigen, zijn rond 2020 mogelijk. Als dat
aantal wordt gehaald, zal het waarschijnlijk vooral gaan om bestelbusjes en personenauto’s en in mindere mate om vrachtwagens en bussen. Qua kilometerkosten is
groen gas een optie voor 15 tot 20% van het Nederlandse wagenpark, zo becijferde
bureau Ecorys.
Ook voor de lange termijn biedt groen gas perspectief. Eind 2011 concludeerden PBL
en CPB in een verkenning voor 2050 ‘Naar een schone economie in 2050: routes
verkend – Hoe Nederland klimaatneutraal kan worden’ onder andere dat het zonder
de inzet van biomassa vrijwel onmogelijk is om de CO2-uitstoot met zo’n 80 procent
te verminderen. Daarbij zou biomassa bij voorkeur ingezet moeten worden voor de
productie van vloeibare biobrandstoffen en groen gas, bijvoorbeeld voor het vrachttransport over de weg. Voor deze sectoren is er nog weinig zicht op alternatieve,
schone productietechnieken in 2050.

Groen gas scoort hoog bij gemeenten
Uit een onderzoek in opdracht van AgentschapNL

en de lokale emissies. Het blijkt dat alle facetten

onder overheden blijkt dat groen gas hoog scoort

worden meegewogen, waarbij men een 25 tot 50%

bij gemeenten en andere overheidsinstanties.

hogere aanschafprijs niet als probleem ziet. Alles

Gevraagd werd wat men vooral belangrijk

afwegende scoorde groen gas bij de overheden

vindt als het gaat om het eigen wagenpark: de

het beste, gevolgd door elektrische auto’s, mits

aanschafprijs van de auto, de brandstofprijs per

met een korte laadtijd.

km, het bereik, de tijd om te laden of te tanken
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Voor bedrijventerreinen
zijn er fastﬁll-installaties
waarmee je in enkele
minuten de auto voltankt.
[foto Balast nedam]

Slowﬁll-installaties zijn
goedkoper, maar het
tanken duurt – afhankelijk
van de buffercapaciteit –
enkele uren.
[foto Teesing BV]

“Beschikbaarheid van groengasvulpunten is nog onvoldoende om veel particulieren over te halen om
over te gaan op groen gas. Een aantal aardgasvulpunten is ook nog niet op groen gas overgestapt.”
(gemeente Nijmegen)
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Thuis tanken kan met
een zogenaamde slowﬁllinstallatie, gekoppeld aan
het de huisgasaansluiting.
[foto Teesing BV]

2.2 Groengastankstations en actieradius
Groen gas wordt over het algemeen toegevoegd aan het aardgasnet en je tankt dus
groen gas bij een aardgastankstation. Net als bij groene stroom vindt de verrekening
plaats via certiﬁcaten. Eén certiﬁcaat staat voor 1MWh energie groen gas. Een leverancier koopt groengascertiﬁcaten van degene die het groen gas produceert en boekt ze
af als er bij de groengaspomp wordt getankt. Dat biedt de garantie dat het door de
automobilist getankte gas inderdaad biologisch geproduceerd is.
Bij de pomp reken je aardgas c.q. groen gas niet per liter af, maar per kilo. En een
kilo gas komt ongeveer overeen met één kuub. De kosten van groen gas zijn hoger
dan van aardgas maar in het algemeen berekent men dat niet door in de prijs aan
de pomp die zo rond de € 1,- per kilo ligt (november 2012). Op een kilo gas rijd je
ongeveer evenveel kilometers als op een liter diesel. (Met het vloeibare LNG kom je
met een kilo 25% verder.) Een personenauto neemt gemiddeld 20 kg groen gas aan
boord, genoeg voor circa 300 km. Omdat er vrijwel altijd ook een benzinetank aanwezig is, ligt de feitelijke actieradius van de auto hoger.
Met de uitbreiding van een bestaand tankstation met een aardgasvoorziening is een
investering gemoeid van € 150.000 tot € 300.000 afhankelijk van de capaciteit. Dat
heeft onder meer te maken met de noodzaak een compressorgebouwtje op te richten
en daarin compressoren en buffertanks te plaatsen.
Je kunt – net als bij elektrisch rijden – de auto ook thuis van brandstof voorzien.
Daartoe kan men een zogenaamde slowﬁll-installatie laten monteren, gekoppeld aan
de huisgasaansluiting. Daar staan wel aanzienlijke kosten tegenover. Een dergelijke
installatie kost op dit ogenblik zo’n € 3750 (excl. BTW en installatie) en het tanken
neem 6 tot 10 uur in beslag. En een wat grotere slowﬁll-versie voor twee auto’s komt
op circa € 8000. Die is eventueel uit te breiden met een opslagbuffer om het tanken
te versnellen. Met een fastﬁll-systeem ben je sneller klaar, in drie tot vijf minuten.

12

Binnenwerk rapport-DEF.indd 12

Rijden op groen gas biedt perspectief

28-11-2012 09:56:01

Zo’n installatie kost minimaal € 20.000. Dat de prijs lager ligt dan voor een gastankzuil bij een gewoon tankstation heeft vooral te maken met de capaciteit van de
compressor en de opslagbuffer. Die voorzieningen zijn voor een fastﬁllinstallatie
ingericht op het produceren van circa 5 m3/uur, voor een installatie op een tankstation
op zo’n 60 m3/uur. Verder is de wet- en regelgeving voor een tankstation veeleisender
en dat geldt ook voor de manier waarop de controle op afgeleverde hoeveelheden en
de betaling en dergelijke plaatsvinden.
Voor een vulstation is een vergunning nodig. De omgevingsverandering die voor een
vulstation nodig is dient onder meer getoetst te worden aan de PGS-richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). De aanvraagprocedure kan enige tijd in beslag nemen.

Het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier rijdt op groen gas dat
het zelf produceert uit
rioolslib.

Direct vanuit de rioolzuivering
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-

Maar het hoogheemraadschap gebruikt het

kwartier (HHNK) is onder meer actief in de

groen gas ook voor enkele tientallen auto’s in het

zuivering van rioolwater. Het bedrijf beschikt

eigen wagenpark. Daartoe is op twee locaties een

over twintig rioolwaterzuiveringsinstallaties in

bedrijfsvulinstallatie geplaatst. HHNK rijdt nu op

ons land. Bij de zuivering van rioolwater komt

CO2-neutraal groen gas dat het zelf produceert

door middel van een vergistingsproces biogas

uit rioolslib.

vrij. HHNK werkt dit biogas op naar de kwaliteit
van aardgas (groen gas) en injecteert dit in het
bestaande aardgasleidingnetwerk.
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3 Groengasvoertuigen

Voor- en nadelen elektrisch rijden en rijden op
groen gas (gemiddelde
personenauto/bestelwagen) [Bron: Brandstoffen
voor het wegverkeer, Ruud
Verbeek/Bettina Kampman, TNO/CE Delft i.o.v.
het Rijk, 2011.].

Actieradius

Groene stroom

Groen gas

Circa 100 à 150 km, groter bij hybride

Circa 300 km op gas en vaak nog met

voertuigen (maar op benzine niet

reservebenzinetank.

meer milieuvriendelijk).
Infrastructuur

2200 publieke laadpunten,

Ruim 100 tankstations.

80 snellaadpunten.

Thuistanken mogelijk met thuis-

Thuistanken mogelijk met (vrij kost-

installatie (of eventueel via het

bare) thuisinstallatie.

gewone stopcontact).
Kosten

Milieu

Auto’s zijn inclusief accu al snel

Auto’s kosten 1000 à 5000 euro meer.

20.000 euro duurder. Daar staan

Groen gas kost aanzienlijk minder dan

lagere belastingen en brandstofkosten

benzine of diesel. De kilometerkosten

tegenover. De kosten per kilometer

liggen ongeveer op hetzelfde niveau als

variëren vooral met het type accu.

voor benzine.

NOx-emissie is 0.*

NOx-emissie factor 2,3 hoger dan
benzineauto.*

Fijnstofemissie uit de uitlaat is 0.*

Fijnstof gelijk aan benzineauto.*

Emissie a.g.v. slijtage remmen,
wegdek en banden is voor alle
voertuigtypen gelijk.

CO2 **

CO2 **

74 gr/km (well-to-wheel).

30 gr/km (well-to-wheel).

60% lager dan de emissie van nieuwe

Bij groengas uit stortgas 85% lager dan

personenvoertuigen (well-to-wheel).

de emissie van een benzineauto.

CO2-emissie van personenauto op benzine 185 gram CO2/km (well-to-wheel).

Techniek

Vooral m.b.t. accu’s volop in

Redelijk beproefde techniek, gestage

ontwikkeling.

verbetering opslagcapaciteit.

* tank-to-wheel – emissie aan de uitlaat.
** well-to-wheel – emissie inclusief winning, rafﬁnage, transport.
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3.1 Groengasauto’s

Top 15 van gemeenten
met meeste aardgasvoertuigen*.

De meeste aardgasauto’s worden af-fabriek geleverd. Een gasinstallatie later inbouwen – net als veelal met LPG gebeurt – kan ook, maar volgens sommigen vraagt
dit meer onderhoud en als men dit niet consequent doet kan dat tot meer vervuiling
leiden. Overigens zijn LPG-auto’s niet geschikt om op aardgas/groen gas te rijden.
De samenstelling van LPG is anders (mengsel van propaan- en butaangas) en daardoor kan men LPG met 6 à 7 bar opslaan in de tank. Aardgas en groen gas vragen een
veel hogere druk (200 bar). Die moet worden teruggebracht wanneer het gas aan de
motor wordt toegevoegd en dat vereist een andere techniek.
Auto’s op aardgas zijn niet nieuw. Wereldwijd rijden er 15 miljoen voertuigen op aardgas. De meeste in landen als Iran, Pakistan en Argentinië. In de EU rijden er ongeveer
één miljoen, veel in Italië, Duitsland en Ierland. Er zijn – eind 2012 – in ons land
ongeveer 20 typen personenauto’s leverbaar die vanuit de fabriek zijn voorzien van
een aardgasinstallatie en die dus op groen gas kunnen rijden. Het zijn allemaal
Europese merken: Fiat, Mercedes, Opel, Renault en Volkswagen. Daarnaast zijn er
enkele tientallen modellen bedrijfswagens te koop die op aardgas rijden. Voor de zware trucks die op vloeibaar aardgas (LNG) rijden kan men voorlopig kiezen uit enkele
merken. Overigens blijft de benzinetank meestal aanwezig, zodat men nooit zonder
brandstof hoeft te zitten; dual-fuel vrachtwagens gebruiken naast gas ook diesel.
Een kleine aardgasauto (Fiat Panda) kost zo’n € 1000 meer dan een benzineauto, een
grotere middenklasser (Volkswagen Passat) kost € 6500 meer en is € 4500 duurder
dan de dieselversie.

Totaal

Personenauto’s

Bussen **

Lichte bedrijfsauto’s

Zware bedrijfsauto’s

1.

Almere

335

233

-

99

3

2.

Den Haag

262

91

135

36

-

3.

Hilversum

259

57

202

-

-

4.

Breda

229

22

128

75

4

5.

Rotterdam

189

155

-

32

2

6.

Houten

171

161

-

6

4

7.

Haarlemmermeer

126

36

-

29

61

8.

Eindhoven

126

96

-

28

2

9.

Amersfoort

117

47

7

61

2

10.

Groningen

114

53

-

61

-

11.

Tilburg

101

42

-

51

8

12.

Doetinchem

97

16

46

34

1

13.

Leeuwarden

79

13

-

54

12

14.

Purmerend

63

26

-

36

1

15.

Oss

63

35

-

28

-

Bron: Klimaatmonitor AgentschapNL, stand september 2012.

* Sommige gemeenten scoren vooral hoog omdat daar een leasemaatschappij is gevestigd of een hoofdkantoor van een bedrijf met veel auto’s op groen gas.
** Vanaf 2013 rijden er in de regio Arnhem-Nijmegen 218 bussen op groen gas.
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Vrachtwagens op aardgas zijn stiller
Albert Heijn telt zo’n 70 winkels in Amsterdam.

bevoorraden. Dat heeft daarmee niet alleen een

Voor de bevoorrading van deze winkels zet

positief effect op de bereikbaarheid, luchtkwaliteit

Albert Heijn samen met vervoerder Simon Loos

en verkeersveiligheid in Amsterdam, maar ook op

CNG- en LNG-trucks van Mercedes-Benz in. De

de ritplanning en kosten voor Albert Heijn. Een

trucks zijn stiller dan de dieselversies. Eén van

subsidie dekt de extra kosten en ook het feit dat

de voordelen is dat men daardoor ook buiten de

men nu in de dagranden kan bevoorraden scheelt

drukke spits in de nacht of de vroege ochtend kan

geld, aldus Albert Heijn.

3.2 Openbaar vervoer
Groen gas kent een beperktere actieradius dan bijvoorbeeld diesel, en het aantal
pompstations is nog beperkt. Het ligt dan ook voor de hand om groen gas als eerste
in te zetten in situaties waarbij die beperkingen niet te zwaar wegen. Dus bij voertuigen die veelal binnen een bepaald gebied een min of meer vaste route rijden,
bijvoorbeeld het openbaar vervoer en vuilnisauto’s. Die zijn vaak ook meer vervuilend
dan personenauto’s dus er valt sneller milieuvoordeel te behalen. Dat gebeurt dan
ook al op behoorlijke schaal.
Zo nam de HTM al in 2009 45 stadsbussen op aardgas in gebruik en opende het
grootste fastﬁll-station in Europa. Inmiddels rijdt de hele vloot van HTM op aardgas
dat middels toepassing van certiﬁcaten volledig als groen gas bestempeld kan
worden.
En vanaf eind 2012 rijden in Arnhem-Nijmegen 218 bussen in het regionale openbaar
vervoer op groen gas. Dit komt deels uit de vergisting van gft-afval door de regionale
afvalverwerker ARN BV; het aandeel regionaal geproduceerd groen gas wordt in stappen opgeschroefd. En in Rotterdam rijden al een tiental taxi’s en meer dan honderd
busjes voor leerlingenvervoer op groen gas.

Ook bij het Wmo-vervoer
en het leerlingenvervoer
wordt steeds vaker groen
gas getankt. [foto RMC
Personenvervoer]
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Groen gas kan ook
ingebracht worden bij het
verstrekken van nieuwe
ov-concessies.

Rekenmodel ov-concessie
Het verstrekken van een nieuwe ov-concessie is

en eveneens door (grote) wagenparkbeheerders.

voor een overheid het aangewezen moment om

Ook de transitie van technieken is te modelleren.

groen gas in het openbaar vervoer te introduce-

Dus qua techniek en in de tijd kunnen volledige

ren. De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft een

scenario’s worden doorgerekend en vergeleken.

rekenmodel laten ontwikkelen waarmee kosten en

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen vergeleek zo

baten van uitstootreductie voor ov-concessies zijn

diesel, groen gas en waterstof. Het uiteindelijke

te berekenen. Dit model is speciaal voor de ov-

resultaat is dat ov-bedrijf Hermes met groen gas

aanbesteding van de Stadsregio ontwikkeld, maar

en elektrische trolleybussen de komende jaren het

is aan te passen naar iedere situatie. Het model is

regionale openbare vervoer verzorgt.

ook toe te passen door andere ov-opdrachtgevers

“Knelpunt is het gebruik door werknemers. Het is belangrijk goed te communiceren hoe het tanken
met groen gas werkt en waar men terechtkan. En dat men na gebruik de auto met groen gas aftankt.
Technisch werkt de auto prima.” (gemeente Nieuwegein)
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4 Investeren in groen gas

4.1 Kosten van rijden op groen gas
Groen gas is beter voor het milieu, en vaak ook beter voor de portemonnee. Bij het
berekenen van de kosten voor het rijden op groen gas moet men kijken naar de
kosten voor aanschaf en onderhoud, de brandstofkosten, de autobelastingen en
eventuele subsidieregelingen. We behandelen dit hier niet allemaal tot in detail.
De bedragen en regelingen zijn aan wijzigingen onderhevig. Op verschillende websites zijn rekenmodules beschikbaar om dat snel door te rekenen (zie bijlage). Maar
het is wel nuttig te weten wat er achter schuilgaat.
Een auto laten rijden op ‘nieuwe brandstoffen’ hoeft niet altijd duurder uit te pakken.
Milieu Centraal heeft de kosten die verband houden met de brandstofkeuze berekend
over vijf jaar (bij 15.000 km per jaar). LPG komt als goedkoopste uit de bus, benzine,
groen gas en aardgas ontlopen elkaar niet veel en zijn iets duurder. Voor elektrisch
rijden geldt een grote bandbreedte, vooral afhankelijk van het type accu kan men
goedkoper of duurder uit zijn. Diesel is het duurst.
De manier waarop auto’s en brandstoffen ﬁscaal worden belast, is uiteraard meebepalend voor de kosten. Voor groen gas zijn niet alle regelingen even gunstig als
voor rijden op stroom, bijvoorbeeld als het gaat om de BPM. De BPM bestaat uit twee
delen: een basishefﬁng die afhangt van de catalogusprijs en de brandstofsoort én een
hefﬁng die afhangt van de CO2-uitstoot (na 2013 is alleen een hefﬁng op CO2-uitstoot
voorzien). Er gelden vrijstellingen voor zeer zuinige/schone benzine- of dieselauto’s
en elektrische auto’s, maar niet voor aardgas-/groengasauto’s. Wel valt een personenauto die in de fabriek een aardgasinstallatie heeft gekregen in het benzinetarief en
niet zoals tot voor kort onder het hogere dieseltarief.
Ook de motorrijtuigenbelasting en de regelgeving rondom ﬁscale bijtelling van
lease-auto’s varieert per brandstofsoort. Elektrische auto’s betalen geen motorrijtuigenbelasting, groengasauto’s wel, die betalen hetzelfde tarief als voor auto’s
met een moderne LPG-installatie (G3).
De ﬁscale bijtelling voor een ‘auto van de zaak’ hangt af van de CO2-uitstoot van de
auto. Het normale bijtellingtarief is 25%. Dat loopt af naarmate minder CO2 wordt
uitgestoten tot nul voor elektrische auto’s. Er is ook hier geen uitzonderingspositie
voor de groengasauto, terwijl de CO2-emissie bij de productie en verbranding van
groen gas wordt gecompenseerd door de CO2 die de gewassen nodig hebben om te
groeien en de vermeden broeikasgasemissie door het vee.

4.2 Subsidies
Op de aanschaf van groengasauto’s is soms subsidie mogelijk, hoewel dat in de
praktijk wat tegenvalt. Veel subsidieregelingen van het eerste uur zijn inmiddels
beëindigd en niet verlengd of opgebruikt.
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Bedrijven mogen in ieder geval nog wel de aanschaf van dergelijke voertuigen
versneld afschrijven en een deel van de investering aftrekken van hun ﬁscale winst.
Dit gebeurt middels twee verschillende regelingen: Milieu-investeringsaftrek (MIA)
en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Volgens de MIA mag tot
36 procent van het investeringsbedrag worden afgetrokken van de ﬁscale winst.
Ondernemers die Vamil voor een bedrijfsmiddel toepassen mogen 75 procent van de
investering in dit bedrijfsmiddel afschrijven. De regelingen gelden voor aardgasauto’s
voor zakelijk vervoer en voor aardgas-/groengaslever- en vulpunten. In sommige
gevallen kan men van beide regelingen tegelijk gebruik maken.
Sinds 1 oktober 2012 kunnen ondernemers die een nieuwe taxi of bestelwagen aanschaffen rijkssubsidie krijgen als ze één van de milieuvriendelijkere modellen kiezen.
Voor een plug-in hybride of elektrische auto is 3.000 euro beschikbaar gesteld.
Bijzonder schone benzine-, LPG-, aardgas- of dieselvoertuigen leveren 1.250 euro
premie op.
Verder stellen (of stelden) veel provincies en een aantal gemeenten subsidies beschikbaar, onder meer de provincies Limburg, Noord-Brabant, Flevoland, Friesland, NoordHolland, Utrecht, Gelderland en Overijssel en de gemeenten Leeuwarden, Harderwijk,
Stadsgewest Haaglanden en Arnhem-Nijmegen. Vaak een bedrag per personenauto,
meestal € 1000 - € 3000 en hogere bedragen voor bedrijfswagens. De subsidies zijn
vaak kortlopend en er geldt meestal: op is op.
De provincie Utrecht geeft ook subsidie op de plaatsing van aardgaspompen bij tankstations in de vorm van een renteloze lening.

Bij deze pomp in
Leeuwarden komt het
biogas rechtstreeks
van de boer.
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4.3 Green deals
Sinds ruim een jaar sluit het Rijk zogenaamde Green deals af met andere overheden
en bedrijven. Daarbij worden afspraken gemaakt over doelstellingen en de steun die
de overheid daaraan kan geven. Die steun kan bijvoorbeeld bestaan uit het bieden
van toegang tot de kapitaalmarkt of hulp bij het verkrijgen van de nodige vergunningen en het zonodig aanpassen van wet- en regelgeving. Zo is er bijvoorbeeld een
Green deal afgesloten met de provincie Utrecht. Daarin is onder meer vastgelegd dat
de provincie, de gemeente Utrecht en werkgevers in de regio zich inspannen voor
het vereenvoudigen van het vergunningproces voor het aanbieden van vloeibaar gas
door tankstations. De rijksoverheid zal zich daarbij inspannen voor het wegnemen
van juridische en ﬁscale obstakels en meewerken aan voorlichtings- en netwerkbijeenkomsten.
Ook op regionaal niveau bestaan Green deals. Bijvoorbeeld in Drenthe waar zo’n
‘deal’ ten grondslag lag aan een subsidie voor de realisatie van een vulpunt waar men
zowel lokaal geproduceerd groen CNG als groen LNG kan tanken. Volgens het nieuwe
regeerakkoord worden ook de komende jaren nieuwe Green deals afgesloten.

“De ﬁscale regelingen met betrekking tot groengasvoertuigen zijn niet aantrekkelijk voor het bedrijfsleven en de gemeenten ten opzichte van andere voertuigen op alternatieve brandstoffen.” (gemeente
Leek)

4.4 Samenwerken
Welke rol is voor gemeenten weggelegd bij het promoten/introduceren van groen gas
in de eigen omgeving? In ieder geval moet men er rekening mee houden dat bij de
introductie van groen gas veel partijen zijn betrokken. In gemeenten en regio’s worden daarom samenwerkingsverbanden op touw gezet. In de regio Arnhem-Nijmegen
bijvoorbeeld heeft men de Groene Hub in het leven geroepen. In de Groene Hub
werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven nauw samen bij de introductie van
hernieuwbare brandstoffen. Dat zijn onder andere de gemeenten Arnhem, Nijmegen
en een aantal omliggende gemeenten, de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, de provincie
Gelderland, MARN (Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen) en
MRA (Milieu- en Afvalsamenwerking Regio Arnhem). In de regio is verder een groot
aantal marktpartijen actief dat eveneens deelneemt aan de Groene Hub, waaronder
producenten van groen gas (AVR, SITA, Topell, Norskeskog Parenco), en transportbedrijven (Cornelissen Transport BV, Binnenstadservice, Velocity, Micodo en andere
vervoerders). Daarnaast doen ook de waterschappen mee en als kennisinstellingen
onder meer de Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen en
Stichting kiEMT (kennis en innovatie in Energie- en MilieuTechnologie). Doel is om
eind 2013 te komen tot 1600 groengasvoertuigen en 8 vulpunten.
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Ook Groningen kent een soortgelijk samenwerkingsverband waarin de provincie en
23 gemeenten samenwerken met voertuigdealers/-importeurs, branchevereniging
(GroengasMobiel), leasemaatschappijen, Energy Valley en onderwijsinstellingen.
De samenwerking kan zelfs grensoverschrijdend zijn. Onlangs is een samenwerkingsverband opgericht van Nederlandse en Duitse organisaties in het noorden en oosten
van het land. In het project werken 63 organisaties samen, waaronder de vijf noordelijke en oostelijke provincies en twee Duitse deelstaten. Het samenwerkingsverband
‘Groen Gas’ proﬁteert van een Europese subsidieregeling, waarbinnen partijen uit
meerdere landen samenwerken in projecten op het terrein van de ruimtelijke en
regionale ontwikkeling. In totaal is er 10 miljoen euro voor dit project beschikbaar.
Het richt zich vooral op de grondstoffen en technieken voor productie van groen gas.

4.5 Communicatie
Rijden op groen gas heeft nog niet de status van elektrisch rijden. Dat blijkt ook uit
een recent onderzoek van bureau Ecofys naar de redenen van wagenparkbeheerders om wel of niet over te schakelen op aardgas en groen gas. ‘Kiezen voor rijden
op aardgas is niet revolutionair genoeg.’ Bij de introductie van groen gas is dat een
belangrijk punt. Hoewel er praktisch gezien weinig is in te brengen tegen rijden op
groen gas, bestaan er veel vooroordelen, of zoals Ecofys het noemt: de attitude is
overwegend sceptisch. Wagenparkbeheerders zeggen bijvoorbeeld weinig te horen
over groen gas, noch van de overheid noch van de leveranciers van aardgasauto’s.
Ze denken dat aardgas ‘veel gedoe’ geeft en dat het niet winstgevend te maken is.
Ook vragen ze zich af hoe milieuvriendelijk groen gas is (‘Er is voedsel en/of kunstmest voor nodig terwijl er honger is in de wereld.’). En vooral het beperkte aantal
vulpunten wordt vaak gebruikt als tegenargument.
De communicatie moet er vooral op gericht zijn die vooroordelen weg te nemen.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de transport- en logistieke sector en de bouwen installatiebranche tot de meest kansrijke sectoren behoren. Hier kan men een
sectorspeciﬁeke benadering op loslaten in plaats van massacommunicatie. Bij andere
sectoren zal zo’n aanpak minder kansrijk zijn. Zo laat de taxibranche bijvoorbeeld een
lage interesse zien om over te stappen op aardgas. Hier kan bijvoorbeeld het aanpassen van de aanbestedingsbestekken beter werken om groen gas op de kaart te zetten.
Voor het organiseren van gedragsgerichte maatregelen bij de transitie naar schone
voertuigen bracht KpVV eerder dit jaar een handreiking uit:
www.kpvv.nl/Transitie-duurzaam-vervoer

“De politiek c.q. de economische situatie maakt dat het bedrijfsleven risicomijdend is. Verder speelt
de verwarring tussen LPG en CNG. En de concurrentie (al is het in de communicatie) ten opzichte van
elektrisch rijden.” (provincie Noord-Holland)
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Bijlage
Websites en bronnen

Voorlichting/promotie
KpVV Dashboard duurzame en slimme mobiliteit
Trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit, onder
meer met faq-sheets over rijden op milieuvriendelijke brandstoffen.
http://kpvvdashboard-3.blogspot.nl
AgentschapNL
Het AgentschapNL heeft een aantal factsheets laten maken over brandstoffen voor
het wegverkeer (‘Brandstoffen voor het wegverkeer’) die onder andere verwerkt zijn in
bovengenoemd dashboard.
www.agentschapnl.nl
Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland (GGNL) is een landelijke projectorganisatie die ervaringskennis
op het gebied van groen gas bundelt en verspreidt. GGNL is – mede met subsidie
van het Rijk – opgericht om nieuwe projecten te initiëren en knelpunten op te lossen.
Belangrijke doelstelling van GGNL is dat eind 2014 de groengasproductie 300 miljoen
kubieke meter per jaar omvat. In de organisatie zitten: Eneco, Essent, E.ON Benelux,
provincie Friesland, GasTerra, Gasunie, gemeente Leeuwarden, LTO-Noord en Netbeheer Nederland, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel.
www.groengas.nl
GroengasMobiel
GroengasMobiel (GGM) is een vereniging met leden uit verschillende branches en
sectoren, waaronder energiebedrijven, leasemaatschappijen, tankexploitanten en
autofabrikanten. Ze wil samen met overheden, wetenschapsinstellingen, organisaties
en bedrijven het rijden op groen gas in Nederland mogelijk maken.
www.groengasmobiel.nl
Decentrale overheden voor Rijden op Groen Gas
Een groep samenwerkende decentrale overheden maakt zich sterk om groen gas
te bevorderen door te bewerkstelligen dat voor rijden op groen gas dezelfde ﬁscale
voordelen en subsidies gaan gelden als voor bijvoorbeeld elektrisch rijden. De groep
bestaat uit de volgende decentrale overheden: de stadsregio’s Arnhem-Nijmegen,
Haaglanden en Rotterdam, de provincies Gelderland, Limburg, Overijssel, Friesland,
Groningen, Drenthe, en Zuid-Holland, en de gemeenten Leeuwarden en Den Haag en
het Interprovinciaal Overleg.
Info: Jan Luijten – j.luijten@nijmegen.nl of Matthijs Mahler – mmahler@IPO.nl
Milieu Centraal
Stichting Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks leven. Met
veel informatie over de milieuaspecten van brandstoffen.
www.milieucentraal.nl
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Tanklocaties in Nederland
Een kaart van Nederland met daarop de huidige en geplande groengastanklocaties.
www.groengasmobiel.nl/tanken/tanklocaties-in-nederland/
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
Organisatie die informatie verstrekt aan bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren,
transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunningverlening en het toezicht op deze bedrijven. Op de website is onder meer de
publicatie ‘Aardgasaﬂeverinstallaties voor motorvoertuigen’ te vinden.
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
Natural & bio Gas Vehicle Association
Internationale organisatie waarin bedrijven, organisaties, instituten, consultants en
anderen verenigd zijn. Met onder meer statistieken over het gebruik van groen gas.
www.ngvaeurope.eu
GreenGasGrids
GreenGasGrids is een drie jaar durend Europees project (tot midden 2014) dat wordt
geﬁnancierd vanuit het Intelligent Energy for Europe (IEE) programma. Doel is om de
Europese biomethaanmarkt te stimuleren. De website geeft onder meer een beeld van
de ontwikkelingen in verschillende Europese landen.
www.greengasgrids.eu

Enkele distributeurs
CNG Net
CNG Net exploiteert aardgastankstations door heel Nederland. Begin november 2012
omvatte het net 49 van de in totaal ruim 100 tanklocaties in Nederland. CNG Net is
onderdeel van Ballast Nedam.
www.cngnet.nl
Fuwell
Fuwell exploiteert aardgastankstations door heel Nederland. Begin november 2012
omvatte het net 10 locaties. Fuwell is onderdeel van Nijol Oliemaatschappij.
www.fuwell.nl
OrangeGas
OrangeGas realiseert en exploiteert groengasvulpunten in Nederland en België op
tankstations en levert ook kleine en grootschalige thuistankinstallaties.
www.orangegas.nl
Vertogas
Vertogas is een dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie. Het is een
zelfstandig en onafhankelijk bedrijf dat door haar certiﬁcatensysteem de handel in
groen gas faciliteert. Vertogas waarborgt voor elk uitgegeven certiﬁcaat de herkomst
van het gas.
www.vertogas.nl
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Samenwerkingsverbanden (overheid)
De Groene Hub
In de Groene Hub werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen in de
regio Arnhem-Nijmegen aan de introductie van groen gas.
www.degroenehub.nl
FUELswitch
FUELswitch is een initiatief van de provincie Gelderland. FUELswitch geeft informatie over het rijden op schone brandstoffen en aandrijftechnieken, zoals groen gas,
bio-ethanol, biodiesel en elektriciteit. De website geeft onder meer een overzicht van
autotypen die op aardgas rijden.
www.fuelswitch.nl

Kosten en subsidies
Antwoord voor bedrijven
Website van de overheid voor ondernemers. Met onder meer informatie over rijks- en
provinciale subsidiemogelijkheden.
www.antwoordvoorbedrijven.nl
Kostencalculator Fuelswitch
Rekentool om per voertuig de jaarlijkse kosten en emissies uit te rekenen.
www.fuelswitch.nl/index.php?mod=tool
Rekenmodellen voor personenauto’s en bestelvoertuigen
De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft samen met leasebedrijven, dealers, auto-importeurs en wagenparkbeheerders een rekenmodel ontwikkeld voor rijden op groen
gas. Daarmee kunnen bedrijven en particulieren uitrekenen wanneer het ﬁnancieel
loont om een groengasauto aan te schaffen.
www.degroenehub.nl/rekenmodel
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