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voorwoord

Agrotransport
op groen gas
Het Courage-rapport dat u nu in handen heeft is nr. 3 in de reeks ‘naar een energieneutrale zuivelketen’. In het
eerste rapport (2007) verkenden we de mogelijkheden. In het tweede rapport (zomer 2008) presenteerden we
drie concrete pilotprojecten. En in dit rapport zoomen we in op het energieneutraal maken van een onderdeel
van de zuivelketen: het agrotransport. NZO en LTO maken zich gezamenlijk sterk voor een energieneutrale
zuivelketen. Energieneutraal wil zeggen dat er evenveel energie in de sector wordt geproduceerd als verbruikt.
We hebben het dan over een totaal van 26,3 PJ.
Door al het agrotransport in de melkveesector (melk-, voer-, mesttransport en alle tractoren) om te schakelen van
diesel naar groen gas, kan 17,5% van deze doelstelling worden gerealiseerd. Deze omschakeling zou een groen
gasbehoefte creëren die overeenkomt met de productie van ca. 99 doorsnee biogasinstallaties.
Agrotransport op groen gas is een voor de hand liggende stap op weg naar een energieneutrale keten. Immers,
rijden op groen gas is technisch hetzelfde als rijden op aardgas. En dat is niet nieuw. Wereldwijd rijden er
miljoenen auto’s op aardgas. Dit rapport laat zien dat rijden op aardgas nu al goedkoper is dan rijden op diesel.
Bovendien reduceer je er 95% van de fijnstof- en NOX-emissie mee en 70% van de CO2-emissie. ‘Waarom doen we
dit dan al niet’, is dan de logische vraag. Het belangrijkste antwoord lijkt dat je in ons land slechts op 12 plaatsen
aardgas kunt tanken. Op zich vreemd in een land met het meest fijnmazige aardgasnet ter wereld. Maar het
aantal aardgastankstations lijkt de komende jaren snel te gaan groeien. Eenmaal overgeschakeld op aardgas is,
met behulp van een groencertificatenregeling, de stap naar groen gas snel gezet.
Wanneer de RMO’s gaan rijden op (groen) gas is dat niet alleen een fraaie promotie van de duurzame
zuivelketen, maar ook een belangrijke stimulans voor de productie van biogas. De tijd is rijp voor de eerste pilot
met RMO’s op (groen) gas.
Siem Jan Schenk
Voorzitter Courage
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samenvatting
Momenteel zijn in Nederland circa 110 mest- en co-vergistingsprojecten gerealiseerd. Bij de meeste installaties wordt het biogas in een
Warmte/Krachtinstallatie (WKK) ingezet waarbij de warmte veelal verloren gaat. Dit energieverlies kan worden vermeden door het biogas
op te werken tot aardgaskwaliteit en in het aardgasnet in te voeden.
De afnamecapaciteit van regionale aardgasnetten in de nabijheid van
menig vergister is in de zomer echter zeer laag, dit beperkt de hoeveelheid gas die in het net kan worden ingevoed dramatisch. Gevolg is
dat per regio het aantal vergisters dat gas in het net kan invoeden erg
beperkt is. Door het regionale agrotransport te laten rijden op groen
gas uit deze regionale netten wordt de gasafname vergroot en ontstaat er meer ruimte voor vergisters op het aardgasnet. Tegelijkertijd
draagt rijden op groen gas bij aan het realiseren van een energie
neutrale zuivelketenen op het verminderen van de milieubelasting.
Dit is het centrale idee van dit rapport waarbij de focus op de afname
kant ligt, dus het rijden en tanken van groen gas.
Biogas opwerken tot aardgaskwaliteit, zogenaamd groen gas, is
technisch gezien geen ingewikkelde zaak en wordt al jaren succesvol toegepast bij een aantal Nederlandse stortgasprojecten. Door
verbeterde opwerktechnieken is dit de laatste jaren ook interessant
geworden op boerderijschaal. Moderne co-vergisters kunnen jaarlijks circa 1.800.000 Nm3 groen gas produceren (te vergelijken met
een co-vergister met een 750 kWe WKK).
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Rijden op aardgas en groen gas heeft enorme milieuvoordelen,
zo veroorzaakt het circa 95% minder NOX en fijnstofemissies vergeleken met diesel. Bovendien stoot groen gas vergeleken met diesel
70% minder CO2 uit. Daarnaast is aardgas aan de pomp aanmerkelijk goedkoper dan andere brandstoffen. Wereldwijd rijden er meer
dan zeven miljoen voertuigen probleemloos op aardgas. Brazilië,
Argentinië, Pakistan, Italië en Duitsland lopen hierin voorop.
In Duitsland zijn er momenteel al circa 800 aardgastankstations.
Op het gebied van rijden op aardgas is Nederland internationaal

gezien geen hoogvlieger met haar circa 12 aardgastankstations,
in 2010 moeten dat er 70 tot 100 zijn. De ambities lijken dus veel
belovend en als aardgasland bij uitstek is het verbazingwekkend
dat we deze relatief schone energiebron niet al veel eerder intensief voor transportdoeleinden hebben benut.
De belangrijkste regionale agrotransportstromen in de zuivelketen zijn: RMO-transport, zuiveltransport tussen zuivelfabrieken,
veevoedertransport, mesttransport en tractorgebruik op de boer
derij. Als al dit transport overschakelt op groen gas, biedt dit ruimte
aan 99 vergisters met groen gasinvoeding en realiseert dit een
jaarlijkse CO2-besparing van 233 kton. Indien alleen de vrachtwagens op groen gas gaan rijden biedt dit ruimte aan 26 vergisters
(CO2‑besparing 61 kton). Hierin is het RMO-transport de grootste
component, goed voor 15 vergisters en een CO2-besparing van
34 kton per jaar. Ter vergelijking; 100.000 personenwagens op aardgas creëren voldoende vraag voor circa 37 vergisters met
groen gasinvoeding.
De zuivelketen heeft zich als doel gesteld op termijn energie
neutraal te opereren. Als al het regionale agrotransport in de
zuivelketen overschakelt op groen gas realiseert men circa 17,5%
van deze energieneutrale doelstelling.
Een bedrijf met 19 RMO’s dat overschakelt op aardgas of groen
gas met SDE-subsidie en investeert in een eigen vulstation is momenteel al voordeliger uit vergeleken met diesel, (0,55€/km voor
diesel, 0,45€/km voor aardgas, en 0,39€/km voor groen gas met
SDE). Indien men kan tanken bij een openbaar tankstation neemt
dit voordeel verder toe. Onder andere Mercedes en Iveco leveren
vrachtwagens die op aardgas rijden. De meerprijs voor aardgas
vrachtwagens varieert tussen de € 20.000,-- en € 50.000,-(meerkosten ca. 20 tot 30%). De actieradius voor een CNGvrachtwagen varieert momenteel tussen de 300 en 500 km,
bij LNG-vrachtwagens ligt dit rond de 900 à 1.400 km.

Om rijden op groen gas van de grond te krijgen in Nederland is het
noodzakelijk dat de volgende zaken gerealiseerd worden:
Aanbodkant groen gas:
1. Verbetering van toegang tot het aardgasnet.
2. Invoering van een landelijk groencertificatensysteem.
3. Verhoging van de stimuleringsbudgetten in de SDE-regeling.
Afnamekant groen gas:
4.	Toename van aardgastankstations aangesloten op regionale netten.
5.	Toename van voertuigen op aardgas en groen gas, zowel vrachtals personenvervoer.
De zuivelsector kan het rijden op groen gas ondersteunen door
aan te sluiten bij bestaande initiatieven en organisaties op dit
gebied, denk hierbij aan Transitieplatform Nieuw Gas, Fuel Switch,
Coalitie Rijden op Biogas, NGV-Holland, CNG Net, Platvorm Schone
Voertuigen, e.d. Hierdoor praat men mee over beleidsbeslissingen
over dit thema en wordt het maatschappelijke draagvlak vergroot.
Daarnaast moet er ervaring worden opgedaan met het daadwerkelijk rijden op groen gas in de zuivelsector. Bijvoorbeeld door een
pilot met een RMO-transporteur, waarbij een aantal vrachtwagens
naar aardgas worden omgebouwd of affabriek op aardgas worden
aangeschaft. Als er voor een locatie wordt gekozen in de buurt
van een openbaar aardgastankstation vermijdt dit de investeringskosten in een eigen pompstation. Vrachtwagens bieden prachtige
uithangborden voor het groene imago van groen gas (“Deze
vrachtwagen rijdt op groen gas”). Financieel gezien zijn dit soort
initiatieven zeer kansrijk, zeker als men aanspraak kan maken op
een vorm van subsidie. Naast vrachtwagens is het verstandig als de
zuivelsector ook in zet op personenwagens op groen gas, bijvoorbeeld door de aanschaf van leasewagens op aardgas. De stap naar
groen gas komt vanzelf zodra er meer op aardgas gereden wordt.

Voor de langere termijn bieden tractoren op groen gas veel potentieel. Het verdient aanbeveling te lobbyen bij tractorleveranciers
voor de productie hiervan en experimenten te starten om ervaring
op te doen.
Kortom; groen gas kan opbloeien in Nederland als de zuivelsector
de juiste sturing aan dit proces weet te geven. De sector kan de
milieuvoordelen benadrukken van rijden op aardgas, met name op
het gebied van luchtkwaliteit. De luchtkwaliteitsnormen houden
bouwend Nederland bijvoorbeeld al enige jaren in de tang, men
ziet uit naar oplossingen zoals groen gas. Van groot belang zijn een
regeling voor groen gascertificaten en meer budget voor groen gas
in de SDE-regeling. Daarnaast is het van cruciaal belang dat zekerheid wordt geboden voor langdurig lage accijnzen op aardgas en
een feed-in wet die groen gas voorrang geeft op het net. Rijden op
groen gas is een uitgelezen kans voor de Nederlandse zuivelsector,
die naast het milieuvoordeel ook financieel veel perspectief biedt.
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INLEIDING

1

Deze Courage-rapportage is een visiestudie naar het op groen gas laten rijden van
regionaal agrotransport in de Nederlandse Zuivelketen. De zuivelketen heeft zichzelf
ambitieuze doelen gesteld, onder andere 30% broeikasgasreductie in 2020. Naast
energiebesparing en efficiencyverbetering moet het gebruik van biogas hoge ogen gaan
gooien om dit te realiseren. Middels de Werkgroep Energie Neutrale Zuivelketen (WENZ)
wordt vanuit de zuivelketen sturing gegeven aan dit proces. Biogas kan onder andere
worden ingezet voor transportdoeleinden, het zogenaamde “Rijden op groen gas”.
Rijden op groen gas biedt de mogelijkheid om de zuivelketen verder te verduurzamen.
Het behoudt de groene opbrengsten voor de zuivelketen en het biedt bovendien een prima
uithangbord om het imago te versterken (“Deze vrachtwagen rijdt op groen gas”).

In het eerder verschenen Courage-rapport “Naar een energieneutrale zuivelketen; groen gas op het aardgasnet” (2007) is gekeken
naar het speelveld rondom opwekking, invoeding en distributie
van groen gas. In dit rapport zal de focus komen te liggen op de
mogelijkheden en belemmering van het rijden op groen gas. Hierbij
zal het regionale agrotransport binnen de Nederlandse zuivelketen
als uitgangspunt worden genomen.
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1.1

Doel van het onderzoek

1.2

Onderzoeksvragen

Het doel van deze rapportage is het in kaart brengen van de
mogelijkheden en beperkingen die rijden op groen gas voor het
regionale agrotransport in de zuivelketen met zich meebrengt. Het
is een verkenning op hoofdlijnen en een richtinggevend document
voor de nabije toekomst.

De volgende onderzoeksvragen komen aan bod in deze
rapportage:
1. Wat is de omvang van het regionale agrotransport binnen
Nederland in de zuivelketen?
2. Welke partijen zijn betrokken bij het regionale agrotransport
en wat is ieders rol?
3. Wat is de milieuwinst/impact als het transport overschakelt op
groen gas?
4. In welke mate is regionaal agrotransport op groen gas van
belang voor de invoermogelijkheden van groen gas op het
gasnet?
5. Wat speelt er momenteel op het gebied van rijden op aardgas?
6. Wat is het perspectief in de transportsector van andere alternatieven zoals waterstof en elektriciteit?
7. Wat zijn de technische en economische randvoorwaarden voor
het rijden op groen gas?
8. Wat zijn de belangrijkste barrières die geslecht moeten worden om
rijden op groen gas in de zuivelketen van de grond te krijgen?

1.3

Definities van brandstoffen

1.3.1 Biogas, groen gas en aardgas
In dit rapport wordt gesproken over biogas, groen gas en aardgas.
Met biogas wordt gas bedoeld zoals het uit vergisters komt, eventueel ontdaan van ammoniak, water en zwavelhoudende componenten. Biogas bestaat uit circa 60% methaan en 40% CO2, en kent
een lagere verbrandingswaarde dan aardgas. Indien het biogas
wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit spreken we van groen gas.
Groen gas heeft dezelfde verbrandingswaarde en verbrandings
eigenschappen als aardgas maar kent een andere moleculaire samenstelling. Zo bestaat aardgas, zoals we dat in Nederland kennen,
uit circa 81% methaan, 14% stikstof, en 5% overige componenten.
Groen gas bestaat uit circa 90% methaan en 10% CO2.
Daar waar in dit rapport wordt gesproken over voertuigtechnologie geschikt voor aardgas, kan men ook lezen ‘geschikt voor groen
gas’. Groen gas en aardgas zijn inwisselbaar, met dit verschil; groen
gas kent een organische oorsprong en aardgas een fossiele.
1.3.2 Transportbrandstoffen
Het aantal te kiezen brandstoffen aan de pomp neemt de laatste
jaren toe. Daarom hier een korte beschrijving van het huidige aanbod en de belangrijkste onderlinge verschillen.
1.	Diesel; Diesel is dé transportbrandstof voor vrachtvervoer,
het wordt ook gebruikt in personenwagens. Diesel gemaakt
van organische producten zoals koolzaad of afgewerkte
frituurolie mag de groene naam biodiesel dragen. Tractoren en
landbouwvoertuigen mogen op rode diesel rijden, hetgeen lagere

accijns kent. Er is een rode kleurstof aan de diesel toegevoegd
zodat op oneigenlijk gebruik kan worden gecontroleerd. Diesel is
vloeibaar bij atmosferische omstandigheden.
2.	Benzine; Benzine is de meest gangbare transportbrandstof voor
personenwagens in Nederland. Benzine kan vergroent worden
door de toevoeging van Ethanol (alcohol). Praktisch alle benzinewagens rijden probleemloos op E15 (15% ethanol). Om te
kunnen rijden op hogere percentages ethanol (E85 of E100) is
een wagen met flexi fuel motor vereist. In Brazilië rijdt nagenoeg elke personenwagen op ethanol. Benzine is vloeibaar bij
atmosferische omstandigheden. Benzine is vluchtiger dan diesel,
tevens verbrand het aanzienlijk schoner.

9

5.	LNG (Liquified Natural Gas); Een interessante brandstof voor
met name vrachtwagens is LNG. LNG is hoogcalorisch aardgas
opgeslagen bij een zeer lage temperatuur (-140°C bij circa 4 bar)
zodat het vloeibaar is. Hierdoor bevat LNG per tankvolume circa
2,5 keer meer aardgasgas dan CNG. Dit is met name interessant
voor langeafstandsvrachtwagens waar tankruimte kritisch is. Het
is de kunst om het CNG in de tank koud te houden zodat het
vloeibaar blijft, dit vergt actieve koeling en zeer goede tankisolatie. De druk neemt enorm toe Indien een volle LNG-tank, door
gebrek aan koeling, langzaam opwarmt naar omgevingstemperatuur. Gas afblazen naar de omgeving is dan noodzakelijk
om de tank te behoeden voor explosie. Dit maakt toepassing
van LNG complexer dan CNG. Een LNG-tankstation wordt
bevoorraad door tankwagens met vloeibare LNG. LNG wordt
al in beperkte mate gebruikt in vrachtwagens in Spanje en de
Verenigde Staten [1].

3.	LPG (Liquified Petroleum Gas); LPG (autogas) is een mengsel van
propaan en butaan. LPG wordt alleen toegepast in voertuigen
met een benzinemotor. LPG wordt vloeibaar opgeslagen bij een
druk van circa 8 bar. Bij atmosferische omstandigheden is LPG
gasvormig. LPG is zwaarder dan lucht, zodat het kan “blijven
hangen” ingeval van lekkage, hetgeen een veiligheidsrisico
vormt. LPG verbrandt iets schoner dan benzine.
4.	CNG (Compressed Natural Gas); CNG is aardgas (of groen gas)
opgeslagen in tanks onder zeer hoge druk (200 bar). Technisch
gezien zijn deze hoge drukken geen enkel probleem. Ondanks
deze hoge druk blijft het aardgas gasvormig. Aardgas is nu
eenmaal niet vloeibaar te krijgen bij een normale omgevingstemperatuur, ook niet bij nog hogere drukken. De meeste
benzinemotoren kunnen op aardgas rijden. Aardgas is lichter
dan lucht en “vliegt weg” ingeval van lekkage, dit maakt het
aanzienlijk veiliger dan LPG. CNG is ongeveer even schoon als
LPG.
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1.4

Opbouw van het rapport

Dit rapport is als volgt opgebouwd; Om te beginnen wordt er kort
stilgestaan bij het Courage-rapport dat vooraf is gegaan aan deze
studie, “Groen gas op het aardgasnet; Naar een energieneutrale
zuivelketen”. Dit eerdere rapport bevat het centrale idee dat in
deze rapportage nader is uitgewerkt (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3
wordt een beeld gevormd van de huidige status van rijden op aardgas en de bijbehorende financiële- en milieuvoordelen. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 4 gekeken naar technische en maatschappelijke
ontwikkelingen voor de nabije toekomst op het gebied van rijden
op aardgas. In hoofdstuk 5 is het regionale agrotransport in kaart
gebracht. Daarna wordt stil gestaan bij de belemmeringen van
groen gas (hoofdstuk 6) en tot slot volgen de conclusies en aan
bevelingen (hoofdstuk 7).

2

Ideeschets:
Agrotransport op groen gas
Momenteel zijn in Nederland circa 110 mest- en covergistingsprojecten gerealiseerd, voor het merendeel bij melkveehouders. Het gevormde biogas
wordt doorgaans in een warmtekrachtinstallatie
verstookt, waarbij de nadruk sterk ligt op “kracht”
omdat er doorgaans op locatie weinig warmtevraag
is. Hierdoor gaat het merendeel van de energie uit
het biogas verloren als onbenutte warmte.

Als het biogas wordt opgewerkt tot groen gas van aardgaskwaliteit
en in het aardgasnet wordt geïnjecteerd kan dit energieverlies worden vermeden. Nederland kent een zeer fijnmazig aardgasnetwerk,
dus de benodigde infrastructuur is -in de kern- al aanwezig, hoewel
het daadwerkelijk invoeden van groen gas op het aardgasnet nog
wel de nodige haken en ogen kent. Het opwerken van biogas tot
aardgas is technisch gezien geen ingewikkelde zaak en wordt al
jaren succesvol toegepast bij stortgasprojecten. Bovendien zijn de
opwerktechnieken de laatste jaren sterk verbeterd zodat ze ook op
boerderijschaal interessant worden.
Het daadwerkelijk injecteren van het opgewerkte biogas in het
aardgasnet kent, zoals gezegd, nog een aantal technische en organisatorische haken en ogen. Zo mag er uitsluitend in regionale
aardgasnetten worden geïnjecteerd. De Gasunie is tot nu toe niet
bereid haar hoofdnet open te stellen voor groen gasinvoeding.
Hoewel de Gasunie in 2009 samen met de ROVA in Zwolle een project opstart waarbij groen gas daadwerkelijk in het hoofdnet wordt
geïnjecteerd [2]. Zaken die bij netbeheerders spelen zijn risicomanagement en misschien ook wel enige koudwatervrees. Regionale
netten en dan met name de netten in rurale gebieden, kennen
hartje zomer een zeer lage gasafname. Hierdoor wordt de te injecteren hoeveelheid groen gas drastisch beperkt. Sommige regionale
aardgasnetten zijn met één à twee vergisters al “overvoerd”. Dit
probleem moet opgelost worden wil grootschalige toepassing
van groen gasinvoeding van de grond komen, hetgeen eenvoudig
kan door een eigen permanente “afnamevraag” te creëren door
agrotransport te laten rijden op groen gas (het centrale idee van
dit rapport). Aardgastankstations vergroten gedurende het hele
jaar de groen gasafname, zodat er meer geïnjecteerd mag worden.
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Bovendien is aardgas (in dit geval tot groen gas opgewerkt biogas)
een zeer schone en goedkope transportbrandstof. Het mes snijdt
dus aan drie kanten; schoon transport, voordeliger transport en
optimale benutting van het biogas uit vergisters. Wereldwijd rijden
er al enkele miljoenen voertuigen probleemloos op aardgas, voertuigtechnisch gezien is dit dus geen enkele probleem. Kortom, alle
puzzelstukjes liggen op tafel om het plaatje compleet te maken.
Een naar verwachting prachtig plaatje voor zowel alle betrokkenen
als het milieu. De onderstaande figuur geeft een schets van het
beoogde systeem.

Op dit moment worden er in de markt co-vergisters met WKKinstallaties geplaatst met een vermogen variërend van circa 0,5 tot
1 MWe (jaarlijkse opbrengst 4.000.000 – 8.000.000 kWh) [3]. In dit
rapport wordt gerekend met een model co-vergistingsinstallatie
met een vermogen van 750 kWe met een jaarlijkse opbrengst
van 6.000.000 kWh. Hiermee kunnen circa 1.700 huishoudens van
stroom worden voorzien. Indien zo’n co-vergister wordt uitgevoerd
met een biogasopwerkinstallatie is het instaat jaarlijks ongeveer
1.800.000 Nm3 groen gas te produceren (57.000 GJ/jaar). Een dergelijke co-vergister is te plaatsen bij een boerderij met circa 100
tot 150 koeien en vraagt naast mest circa 14.500 ton co-product
per jaar (in geval van energiemaïs). Daar waar in dit rapport wordt
gesproken over co-vergisters met groen gasinvoeding, worden
co-vergisters bedoeld met een dergelijke omvang.
In dit rapport wordt niet uitvoerig stil gestaan bij het vergistingproces zelf, de verschillende opwerktechnieken en de groen
gasinvoeding. Dit is uitgebreid aan bod gekomen in het eerdere
Couragerapport “Naar een energieneutrale zuivelketen; Groen gas
op het aardgasnet”. In deze rapportage pakken we de draad op bij
het afnemen van het geproduceerde groen gas als transportbrandstof voor regionaal agrotransport. Zoals gezegd een noodzakelijke
stap om het afnamepotentieel, en daarmee het invoedpotentieel,
te vergroten.
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Figuur 1. vergisters en tankstations op regionaal aardgasnet
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Rijden op aardgas; een beeld
van de huidige situatie
Oekraïne en Pakistan zijn ons ver voor. In omringende landen zoals
Duitsland en Frankrijk wordt het rijden op aardgas momenteel met
erg veel beleidskracht gestimuleerd. Maar het moet gezegd; de
Nederlandse ambities voor de komende jaren zijn veelbelovend,
70 tot 100 openbare aardgasvulstations verspreidt over het hele
land in 2010 [8]. Als het accijnsvoordeel gehandhaafd blijft, is het
goed mogelijk dat het aantal aardgasvoertuigen in Nederland de
komende jaren snel toeneemt.
Aardgas voertuigen
430.000

600

Duitsland

150.000

750

Zweden

3.1

Nederland versus het buitenland

Rijden op aardgas staat momenteel volop in de publieke belangstelling. Gemeenten laten stadsbussen en vuilniswagens op aardgas
rijden, bedrijven nemen bedrijfs- en leasewagens op aardgas in gebruik. Her en der in het land verschijnen tankstations waar aardgas
kan worden getankt en de burger wordt warm gemaakt een auto
te kopen die op aardgas rijdt [28].
Aardgas is schoon, kent een lagere CO2-uitstoot, het is voordelig
en de benodigde voertuigtechniek heeft zich reeds jaren bewezen.
Wat dat betreft is het vreemd dat Nederland, als aardgasland bij
uitstek, niet al jaren massaal op aardgas rijdt. De onderstaande
tabel laat zien dat Nederland momenteel internationaal gezien
ergens onderaan bungelt [4, 5, 6, 7, 31]. Zelfs landen als de

Openbare vulstations

Italië

100.000

415

Argentinië

1.650.000

1.700

Brazilië

1.420.000

1.550

Pakistan

1.600.000

1.700

Iran

360.000

230

Oekraïne

100.000

200

Nederland
(okt 2008)

Enkele honderden

Wereldwijd

7.300.000

12
12.000

Tabel 1. Aardgasvoertuigen en tankstations in verschillende landen
De bovenstaande tabel laat zien dat het hier niet om een experimentele technologie gaat die nog tot volle wasdom moet komen.
Nee, het betreft een bewezen techniek die al jaren succesvol op
grote schaal wordt toegepast.
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3.2

Milieuvoordelen rijden op groen gas

214

206

250

249

g/km

Onderstaande figuur toont de milieubelasting van verschillende
soorten brandstof. De figuur is overgenomen van www.fuelswitch.nl
[5] en toont de uitstoot in gram/km voor verschillende brandstoffen voor personenwagens over de gehele keten (van bron tot wiel),
dus inclusief uitstoot als gevolg van productie en distributie van de
brandstof.

3.3

181

200

136

150

0,046

62

79

100

Benzine

CO2 emissie

14

LPG

CNG

Fijnstof emissie

Figuur 2. Brandstof emissies per brandstof

0,88

0,0145

0,006

0,04

0,002

0,04

0,002

0,005

0,8

Diesel

0,07

0

0,1

0,006

0,023

50

De figuur laat duidelijk zijn dat aardgas (CNG) en biogas de laagste NOX-en fijnstofemissies hebben (circa 95% emissiereductie ten
opzichte van diesel). Indien aardgas wordt vergroend door groen
gasinvoeding heeft het ook nog eens verreweg de laagste CO2uitstoot (70% reductie ten opzichte van diesel). Omdat tankstation
en co-vergister op hetzelfde regionale aardgasnet aangesloten zijn,
komen de groene moleculen (voor een deel) ook daadwerkelijk
in de voertuigtank terecht. Dit in tegenstelling tot groene stroom
waarbij grijze moleculen worden vergroend door elders opgewekte
groene stroom (bijvoorbeeld waterkracht in Noorwegen). Juridische
en financieel komen beide systemen op hetzelfde neer maar psychologisch is de beleving toch anders, je rijdt echt op groen gas.

Biogas Bio-ethanol Biodiesel
NOx emissie

Financiële voordelen rijden op groen gas

Het is natuurlijk prachtig dat het milieu aanzienlijk minder wordt
belast door aardgas te tanken, maar het moet ook financieel
aantrekkelijk zijn, anders begint een ondernemer of burger er niet
aan. Onderstaande tabel toont de kosten van verschillende transportbrandstoffen (exclusief BTW). Voor de volledigheid is elektriciteit ook weergegeven, hoewel dit momenteel nog geen serieuze
transportbrandstof is. Elektromotoren hebben een veel hoger
rendement dan verbrandingsmotoren, hierdoor ligt de brandstofprijs per kilometer voor een elektrische wagen aanzienlijk lager dan
voor een aardgaswagen. Er zijn een paar prachtige ontwikkelingen
gaande op het gebied van elektrische voertuigen, zoals de introductie van de ‘Tesla’, een elektrisch aangedreven Lotus Sportwagen
die in 4 seconden accelereert naar 100 km/uur [9]. Vooralsnog is de
toepassing van elektrisch voertuigen op grote schaal nog ver weg,
zeker op het gebied van vrachtwagens. Dit komt met name door de
momenteel nog erg dure en relatief grote accu’s die nodig zijn.

Brandstof

Prijs incl. energiebelasing, excl. BTW

(prijspeil oktober 2008)

€/standaardeenheid

€/GJ

€ ct/km*

Benzine

1,17

€/liter

€ 36

€ 8,3

Diesel personenwagens

1,04

€/liter

€ 27

€ 5,8

Diesel vrachtwagens

0,95

€/liter

€ 25

€ 5,3

Rode diesel tractoren

0,73

€/liter

€ 19

€ 4,1

Biodiesel

1,31

€/liter

€ 34

€ 7,3

LPG

0,52

€/liter

€ 20

€ 4,7

Aardgas aan de pomp

0,58

€/kg

€ 15

€ 3,5

3

Aardgas eigen pomp < 170.000 Nm /j

0,52

€/Nm

€ 17

€ 3,8

Aardgas eigen pomp > 170.000 Nm3/j

0,43

€/Nm3

€ 13

€ 3,1

Elektriciteit > 50.000 kWh/j, incl transp.

0,12

€/kWh

€ 33

€ 2,5

3

* Uitgaande van normale personenwagen indien deze op de betreffende brandstof rijdt

Tabel 2. Prijs voor verschillende transportbrandstoffen (exclusief BTW)

Bovenstaande tabel toont duidelijk aan dat aardgas veruit de goedkoopste transportbrandstof is in €/GJ. Zelfs als het betere rendement van dieselmotoren ten opzichte van benzine- en gasmotoren
in ogenschouw wordt genomen blijft aardgas aanzienlijk goedkoper dan diesel. Om een eerlijke vergelijking te maken in kosten per
kilometer is ervan uitgegaan dat de beschouwde brandstoffen in
een gangbare personenwagen worden verreden. Uiteraard is het
voor een personenwagen niet mogelijk (of op zijn minst bij wet verboden) om vrachtwagendiesel of rode diesel te tanken. Verderop in
dit rapport is een gedetailleerde businesscase uitgewerkt.
De olieprijs kan sterk variëren; in juli 2008 piekte deze rond
140 dollar per vat en in december 2008 betaalt men ‘nog maar’
50 dollar per vat. De gasprijs is gekoppeld aan de olieprijs en stijgt
en daalt dus met een zekere vertraging mee met de olieprijs. Hoe
een businesscase uitvalt, is sterk afhankelijk van de olieprijs waar
men mee rekent, in een volatiele markt kan dit soms per dag
verschillen.

Uiteraard is het financiële voordeel voor de toekomst wel afhankelijk van het accijnsbeleid van de overheid. Mocht rijden op aardgas
populair worden, dan is het niet ondenkbaar dat de staat daarvan
wil mee profiteren. Momenteel heeft de politiek vastgelegd dat
het lage accijnstarief op aardgas als transportbrandstof tot 2012
gehandhaafd blijft. Om de markt meer zekerheid te geven zou dit
tot 2020 moeten worden bevroren, zoals dat in Duitsland is gedaan
[15, 21, 22, 28].
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Ontwikkelingen op het gebied van
rijden op aardgas en groen gas

4.1

4
In dit hoofdstuk wordt stil gestaan bij
verschillende ontwikkelingen die nu en in
de nabije toekomst spelen op het gebied van
rijden op aardgas en groen gas. Het is zaak
voor de zuivelsector om aan te sluiten bij deze
ontwikkelingen om groen gasinvoeding verder
van de grond te krijgen.
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CNG versus LNG

Zoals gezegd in hoofdstuk 1.3 is voor vrachtwagens met name LNG
(Liquified Natural Gas) interessant omdat er dan aanzienlijk meer
brandstof per volume-eenheid mee kan worden genomen vergeleken met CNG (Compressed Natural Gas). Dit komt met name door
het dichtheidsverschil tussen gas en vloeistof, maar ook door een
verschil in energiedichtheid per kilogram. CNG uit het aardgasnet
bevat -in tegenstelling tot LNG- 14% stikstof, een inert gas dat
wel tankvolume inneemt maar geen energie levert. De actieradius
voor een CNG‑vrachtwagen varieert momenteel tussen de 300 en
500 km, bij LNG-vrachtwagens ligt dit rond de 900 à 1.400. LNGvrachtwagens worden al op beperkte schaal ingezet in Amerika,
Engeland en Spanje. In Schotland is bijvoorbeeld in 2007 een proef
gestart bij zuivelbedrijf Robert Wiseman Diaries, waarbij 2 trucks
zijn omgebouwd naar LNG. Deze proef is succesvol verlopen en
men is nu bezig 20 vrachtwagens om te bouwen naar LNG [10].
Het tanken van LNG en het bevoorraden van tankstations is wezenlijk anders dan bij CNG, aangezien LNG vloeibaar moet worden
aangevoerd met een truck. Het is te kostbaar om op locatie LNG te
produceren door gas uit het aardgasnet te koelen en vloeibaar te
maken.
CNG wordt met name toegepast binnen een stedelijke omgeving,
denk aan vuilniswagens maar ook aan bussen. Deze voertuigen maken
relatief weinig kilometers per dag en komen terug op “het honk” hetgeen tanken eenvoudig maakt. Daarnaast speelt binnen een stedelijke
omgeving het fijnstof- en NOX-probleem sterker, waarvoor aardgastransport een uitgelezen oplossing is.

4.2 

Motortechniek; Dual-fuel, Bi-fuel en
Mono-fuel

In dit hoofdstuk zullen we kort stil staan bij de verschillende
motortechnieken en brandstof opties. Het is noodzakelijk hierin
enig inzicht te hebben om te begrijpen wat de ombouw mogelijkheden naar groen gas zijn. Er worden drie typen verbrandings
motoren toegepast in voertuigen, te weten:
1. Mono-fuel: dit is bijvoorbeeld een diesel- of een benzinemotor
die slechts geschikt is voor de voorgeschreven brandstof.
2. Bi-Fuel of Flexi-fuel: dit is bijv. een benzinemotor die ook in
staat is op gas te draaien, met een druk op de knop - of zelfs
automatisch - wordt er van brandstof gewisseld.
3. Dual-fuel: dit is een motor die draait op een mix van twee
brandstoffen, bijvoorbeeld een dieselmotor die op 90% gas
draait en op 10% diesel. De diesel is nodig om de ontsteking op
gang te brengen.
Aardgas en benzine vragen om een vonkontsteking (bougie) in de
cilinder, terwijl diesel als gevolg van de hoge druk in de cilinder
vanzelf ontbrand. Het is dus niet mogelijk om een dieselmotor
simpelweg op gas te laten lopen door de diesel te vervangen door
aardgas. Er is altijd een hoeveelheid diesel nodig om het gas te
laten ontbranden. Daarom is het eenvoudiger -en goedkoper- een
benzinemotor om te bouwen naar aardgas dan een dieselmotor.
Bij een benzinemotor hoeft slechts de brandstoftoevoer te worden
aangepast, terwijl bij een dieselmotor een uitgekiende mix van
diesel en gas nodig is, waarvoor een aanpassing aan de motor zelf
nodig is. Personenwagens die zijn omgebouwd om op gas te rijden
(LPG of CNG) zijn van oorsprong dan ook benzinegedreven voer-

tuigen en nooit diesels. In het volgende hoofdstuk wordt gekeken
naar de mogelijkheden om een voertuig naderhand om te bouwen
of affabriek te voorzien van een gasmotor. Dieselmotoren hebben
een hoger rendement dan benzine- en gasmotoren, met name door
de hogere druk in de cilinder waardoor allerhande turbotechnieken
interessant worden. Gemiddeld genomen gebruikt een dieselmotor 10
tot 15% minder energie dan een vergelijkbare benzinemotor [11].

4.3

Vrachtwagens op aardgas

Veel van de aardgasvrachtwagens die nu op de markt komen zijn
omgebouwd van gewone vrachtwagens tot aardgasvrachtwagens.
Dit is weliswaar in dezelfde fabriek of bij de dealer gebeurd, maar
in de kern is het een gewone vrachtwagen, waarin als extra voorziening een aardgasinstallatie is gebouwd. Vrachtwagens zijn in het
algemeen voorzien van een dieselmotor, dus deze omgebouwde
vrachtwagens hebben een dual-fuel motor, waarbij te allen tijde
een percentage diesel nodig is voor de ontsteking. Voordeel van dit
concept is dat de vrachtwagen geschikt blijft om ook op diesel te
rijden. Men kan tenslotte nog maar op een beperkt aantal locaties
aardgas tanken. Nadeel is dat de potentie van rijden op aardgas
niet volledig wordt benut, zo is een echte gasmotor aanzienlijk
schoner dan een dual-fuel motor.
Daarnaast zijn er al enkele vrachtwagens op de markt die uitsluitend op aardgas kunnen rijden, zoals o.a. de Mercedes Econic NGT
en de Iveco Stralis CNG. Ook in het stadsverkeer zijn er al de nodige
vrachtwagens, vuilniswagens en bussen terug te vinden die uitsluitend op aardgas rijden, o.a. van Iveco, MAN en Mercedes. Deze
voertuigen hebben een echte gasmotor met een vonkontsteking,
het zijn dus geen aangepaste dieselvoertuigen.
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Het naderhand ombouwen van vrachtwagens naar aardgas
brengt extra kosten met zich mee, doorgaans variërend tussen de
€ 30.000,-- en € 50.000,-- afhankelijk van het type vrachtwagen.
Vrachtwagens die uitsluitend op aardgas rijden en ook als zodanig
uit de fabriek rollen zijn eveneens duurder dan gewone vrachtwagens en dan met name omdat ze in kleinere series worden gebouwd. De meerprijs voor een Iveco Stralis CNG ligt rond de
€ 22.000,--, dit komt neer op circa 20% meerkosten [12]. Als de
vraag naar aardgasvoertuigen toeneemt, zal de meerprijs dalen
door schaalvoordelen.

4.4

Personenwagens op aardgas

Het ombouwen van een benzineauto naar aardgas kost circa
€ 3.000,- en is te vergelijken met het ombouwen naar LPG. Het
grote verschil is het feit dat de tanks en het reduceersysteem
bestand moet zijn tegen een aanzienlijk hogere druk. Er zijn ook
auto’s beschikbaar die affabriek geschikt zijn om op aardgas te
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rijden, fabrikanten die dergelijke wagens leveren zijn o.a. Volkswagen,
Fiat, Mercedes, Volvo, Ford en Citroen. Tanks zijn doorgaans weggewerkt in het chassis zodat er geen laadruimte verloren gaat, zoals wel
het geval is bij ombouw achteraf. De meerprijs van een aardgasvariant
verschilt per merk, zo is een Fiat Grande Punto CNG leverbaar vanaf
circa € 16.000,-. De prijs varieert sterker door het merk, de uitvoering
en de accessoires dan door het feit dat de wagen op aardgas rijdt.
Vanaf 10.000 tot 15.000 kilometer per jaar wordt het rendabel om van
benzine naar aardgas te switchen [5].
Stel; een gemiddelde aardgasauto rijdt 10.000 kilometer per jaar en
verbruikt circa 660Nm3 groen gas. In dat geval zijn er circa 2.750 aardgasauto’s nodig om de capaciteit van één vergister met groen
gasinvoeding te benutten. Indien Nederland het voor elkaar krijgen
om de komende jaren 100.000 aardgasauto’s op de weg te krijgen
(circa 1,5% van het totale wagenpark), dan creëert dit voldoende
vraag voor circa 37 vergisters met groen gasinvoeding. 37 vergisters is
geen schokkend aantal op 22.000 melkveehouders, maar ten opzichte
van de circa 110 huidige Nederlandse vergisters is het een fikse groei.

4.5

Tanken van groen gas & aardgas

Wie koopt er een voertuig op aardgas als men nergens kan tanken?
En welke pomphouder investeert in een aardgaspomp als niemand
op aardgas rijdt? Zie hier het klassieke dilemma dat speelt bij de introductie van elke nieuwe techniek. Zo kan men zich ook afvragen
wie de man met de allereerste telefoon dacht te gaan bellen?
De landelijke overheid heeft dit dilemma nu ook onderkend en
streeft er naar om in de komende jaren een landelijk dekkend net
van aardgastankstations te realiseren. Er zijn enkele miljoenen
euro’s subsidie beschikbaar gesteld om in 2010 over 70 tot 100
openbare vulstations te beschikken. Momenteel zijn er 12 aardgastankstations [6, 8], in bijlage 1 is een overzichtskaartje met tank
stations weergegeven. Ter vergelijking; in Duitsland zijn er momenteel al tegen de 800 aardgastankstations [4].
Om aardgastankstations te voorzien van groen gas verdient het de
aanbeveling om vergisters met groen gasinvoeding te realiseren in
de nabijheid van deze stations. De tankstations zullen doorgaans
gevoed worden via het regionale aardgasnet. Hierdoor stijgt de
vraag in deze netten, ook op de momenten dat de vraag van oudsher laag is (hartje zomer). Dit is dus een uitgelezen kans voor de
Zuivelsector om rijden op groen gas te promoten zonder de noodzaak zelf te investeren in tankstations en aardgasvoertuigen.
Daarnaast zijn er ook initiatieven van lokale overheden; zo stelt de
gemeente Den Haag subsidie beschikbaar voor de realisatie van
5 aardgasstations. Per tankpunt wordt een investeringsubsidie gegeven van maximaal € 60.000,-- en voor de eerste drie jaar ontvangt
elk tankpunt jaarlijks maximaal € 40.000,--. Momenteel rijden er in
Den Haag 35 gemeentelijke auto’s op aardgas en in 2010 moeten
dat er 350 zijn [13]. Er wordt dus gewerkt aan zowel vraag- als
aanbodtoename, zij het nog op beperkte schaal. Want één vergister is in staat voldoende groen gas te produceren voor circa 1.600
tot 2.700 gemeentelijke auto’s (afhankelijk van verbruik, en het
jaarlijkse kilometrage).

Aardgas kan op verschillende manieren worden getankt, bij een openbare pomp of via een zogenaamde ‘home-filler’. Een home-filler is een
compressorstation die op het aardgasnet wordt aangesloten zodat
lokaal een aardgastankstation ontstaat. Voor particulieren zijn dergelijke stations al vanaf € 3.000,-- beschikbaar. Dergelijke stations kunnen
één auto gedurende een hele nacht vullen met aardgas. Uiteraard zijn
er ook snelvulstations te verkrijgen die in staat zijn een heel vrachtwagenpark in korte tijd te vullen. Voor dergelijk station variëren de
kosten tussen de € 400.000 á € 800.000 afhankelijk van omvang en
vulsnelheid [14, 15]. Openbare tankstations waar aardgas net zo snel
getankt kan worden als diesel of benzine zijn nog duurder. Maar
hierbij zijn de initiële investeringskosten uiteraard niet voor rekening van de gebruiker maar van de aanbieder.
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Regionaal agrotransport
in de zuivelketen

5

5.1 

Regionaal agrotransport in kaart
gebracht

Het regionale agrotransport in de zuivelketen bestaat uit een
aantal hoofd transportstromen die momenteel nagenoeg allemaal
op diesel rijden, te weten:
1. Melktransport van boerderij naar fabriek (RMO-vervoer,
Rijdende Melk Ontvangst)
2. Zuiveltransport tussen zuivelfabrieken, zoals melk- en
weitransport)
3. Veevoedertransport naar de boerderij (krachtvoer en ruwvoer)
4. Mesttransport van de boerderij naar elders
5. Tractorgebruik op de boerderij
Onderstaande tabel toont het energieverbruik behorende bij iedere
transportmodaliteit, plus een indicatie van het aantal betrokken
partijen [19, 31, 32]. Dit laatste geeft een indicatie van de energieconcentratie en schaalgrote binnen de betreffende transportmoTransportmodaliteit
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1

RMO-transport

2

Transport tussen zuivelfabrieken

Dieselgebruik

Groen gas e.q.

CO2 besparing

[Liter/jaar]

[Nm3/jaar]

[kton]

Betrokken bedrijven

Benodigde vergisters

17.600.000

26.400.000

34

15-30

15

4.400.000

6.600.000

9

15-20

4

3

Veevoedertransport zuivelketen

4.000.000

6.000.000

8

25-40

3

4

Mesttransport zuivelketen

4.700.000

7.100.000

9

25-40

4

5

Tractorgebruik zuivelketen

88.000.000

132.000.000

172

22.000

73

118.700.000

178.100.000

233

Totaal

Tabel 3. Energieverbruik regionaal agrotransport
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daliteit, hetgeen belangrijk is om te weten indien men wil overschakelen op groen gas. Tevens is een indicatie gegeven van het
groen gas equivalent dat nodig is indien de transportmodaliteiten
omschakelen naar groen gas, en de bijbehorende CO2-besparing.
Hierbij is rekening gehouden met motorrendementsverschillen en
het verschil in energiedichtheid.

Naar een energieneutrale Zuivelketen
De zuivelketen heeft zich als doel gesteld op termijn energieneutraal te opereren. In de primaire sector en de zuivelindustrie gaat jaarlijks circa 26,3 PJ om [35]. Als het regionale agrotransport overschakelt op groen gas kan men circa
4,6 PJ aan dieselgebruik vermijden. Hiermee kan dus circa
17,5% van de energieneutrale doelstelling in de zuivelketen
worden gerealiseerd.

In bijlage 2 staat nader uitgewerkt hoe de bovenstaande cijfers tot
stand zijn gekomen. Indien het gehele regionale agrotransport binnen
de zuivelketen op groen gas gaat rijden, biedt dit ruimte aan 99 vergisters met groen gasinvoeding (CO2 besparing 233 kton). Geen gering
aantal indien men bedenkt dat er momenteel circa 110 vergisters in
Nederland zijn opgesteld [16]. Dit betekent wel dat elke melkveehouder zijn tractor(en) op aardgas moet laten rijden. Het is relatief duur
om een tractor om te bouwen naar groen gas omdat, in tegenstelling
tot een vrachtwagen, een tractor jaarlijks weinig brandstof gebruikt.
Indien alleen de vrachtwagens op groen gas gaan rijden biedt dit
ruimte aan 26 vergisters (CO2-besparing 61 kton).

5.2

Tractoren op groen gas

5.3

RMO-transport op groen gas

Op proefboerderij de Marke in Gelderland is een tractor omgebouwd naar groen gas, deze draait nu al enige tijd zonder problemen op opgewerkt biogas uit de vergister aldaar [29]. Schatting
van de ombouwkosten op de Marke € 15.000,-- tot € 25.000,--. [17].
Het zou voordeliger zijn als groen gastractoren seriematig van de
fabrieksband zouden rollen. Hier speelt echter een klassieke kip/eiconstructie. Omdat groen gastractoren relatief duur zijn is de vraag
laag en omdat de vraag laag is loont het niet om seriematig te
produceren. Het tanken van groen gas op een boerderij zou daarentegen wel relatief voordelig kunnen uitpakken, er zijn al homefillers (compressorunits aangesloten op het aardgasnet) beschikbaar
vanaf circa 3.000,-. Hiermee kan een tractor gedurende de nacht
worden opgeladen met groen gas. Het verdient de aanbeveling de
optie ‘De tractor op groen gas’ nader uit te werken middels, pilots,
lobbywerk richting fabrikanten en overheid. Want voor de lange
termijn is dit wel degelijk een zeer interessante optie, zowel vanuit
financieel- als milieuperspectief.

Voor de korte termijn ligt het meer voor de hand om de vrachtwagens in de zuivelketen op groen gas te laten rijden. Waarbij bij
voorkeur gebruik wordt gemaakt van openbare tankstations, zodat
deze ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers, zoals gemeenten, andere ondernemers en consumenten. In dit hoofdstuk wordt
nader gekeken naar het RMO-transport, dit is tenslotte een van de
grootste regionale agrotransport modaliteiten.
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Het RMO-transport was in het verleden onderdeel van zuivelcoöperaties maar is momenteel volledig uitbesteed aan transportbedrijven. In navolging van de fuserende zuivelcoöperaties, zijn ook
vele RMO-transporteurs recentelijk gefuseerd. Momenteel zijn er
nog circa 15 tot 30 transportbedrijven die zich bezig houden met
RMO-transport [18, 19]. De RMO‑transportbedrijven zijn omwille
van de efficiency steeds grotere vrachtwagens gaan gebruiken,
momenteel wordt circa 80% van de melk in Nederland opgehaald
met behulp van tankwagens van meer dan 30 ton, getrokken door
een trekker. De overige melk wordt opgehaald door vrachtwagens
met een laadvermogen van rond de 15 ton. Momenteel wordt menig boerenerf aangepast om het toegankelijk te maken voor grote
vrachtwagens. Er zal in de toekomst dus nog meer melk in RMO’s
van boven de 30 ton worden vervoerd [18,19]. Bij de omschakeling
naar aardgas wordt er dan ook op deze grote wagens gefocust.
Een aanzienlijk RMO-transportbedrijf in het oosten van het land
heeft de onderstaande omvang [20], er wordt gekeken wat het
betekend als dit bedrijf over zou schakelen op groen gas.
Kenmerken RMO-transportbedrijf
Aantal RMO’s
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Aangesloten Melkveehouders

2.000

Jaarlijkse kilometrage per RMO

200.000

km

Totale jaarlijkse kilometrage

3.800.000

km

1)

Dieselverbruik per RMO

100.000

liter

Groen gas equivalent per RMO

150.000

Nm3

Totaal dieselverbruik

1.900.000

liter

Totaal groen gas equivalent

2.850.000

Nm3

Benodigd aantal vergisters

1,6

2)

Aannames:
1) 16 km per boerderijrit, frequentie boerderijbezoek eens per 3 dagen
2) Verbruik diesel 1 lit op 2 km

Tabel 4. Hoofdkenmerken van een RMO-transportbedrijf
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In bijlage 3 is een businesscase uitgewerkt voor het hier beschouwde bedrijf. Er is van uitgegaan dat er moet worden geïnvesteerd in
een eigen vulstation ter waarde van € 900.000,-- en dat het ombouwen van iedere RMO € 50.000,-- kost. Rijden op aardgas blijkt zonder enige vorm van subsidie al voordeliger dan het rijden op diesel
(0,45 €/km voor aardgas versus 0,55 €/km voor diesel). Als er gebruik
wordt gemaakt van groen gas ondersteunt met SDE-subsidie voor
de opwekkende partij kantelt de businesscase nog verder in het
voordeel van rijden op groen gas (0,39 €/km voor groen gas met
SDE versus 0,55 €/km voor diesel). De investeringskosten zullen nog
lager uitvallen indien er gebruik gemaakt kan worden van een
openbaar tankstation.
De conclusie van deze businesscase is dus dat rijden op groen gas
financieel zeer interessant is binnen de zuivelketen. Voor een
uitgebreide beschrijving van de businesscase en de gehanteerde
uitgangspunten zie bijlage 3.

6

Belemmeringen rijden
op groen gas
In de voorgaande hoofdstukken is gekeken naar
de mogelijkheden van het rijden op groen gas. Wat
is er technisch mogelijk, wat is er gaande op de
markt, hoe ziet de businesscase er uit en wat speelt
er binnen de zuivelketen. In dit hoofdstuk wordt
nader ingegaan op een aantal institutionele zaken
die momenteel de introductie van rijden op groen
gas belemmeren.

6.1

Belemmeringen aan de afnamekant

6.1.1 Aardgas tankstations
Zoals eerder opgemerkt kan er momenteel nog maar op een zeer
beperkt aantal plekken aardgas worden getankt in Nederland, zie
bijlage 1 voor een overzichtskaartje. Op dit moment zijn er twaalf
aardgastankstations in Nederland (1 pomp per 1,3 miljoen inwoners), in de komende maanden zullen daar een aantal bij komen. In
2010 moeten het er circa 70 tot 100 zijn volgens de plannen die er
nu liggen. Bij 100 Nederlandse pompen is er 1 pomp per 160.000 inwoners. Duitsland presteerde in mei 2007 al aanzienlijk beter met
750 aardgastankstations (1 pomp per 115.000 inwoners). Met de
Duitse beleidskracht en visie op dit onderwerp zal dit snel richting 1
pomp per 100.000 inwoners gaan, zie eveneens bijlage 1. Honderd
pompen in 2010 is een mooie doelstelling, maar om echt vaart te
maken mag het nog wel wat ambitieuzer (bijvoorbeeld 150 pom-

pen in 2010). Landen om ons heen zijn duidelijk verder en ambitieuzer op dit vlak.
Daarnaast blijken lokale overheden nog al eens onbekend met het
concept van aardgastankstations. Hierdoor worden vergunningaanvragen voor aardgastankstations ten onrechte aan de zeer strenge
normen voor LPG-tankstations onderworpen. Zo is het gebeurd dat
een vergunning is afgewezen omdat men bang was voor gevaarlijk
transport met tankwagens, terwijl aardgas via het lokale net wordt
aangeleverd en niet per tankwagen [15].
6.1.2 Transport op aardgas
Op het gebied van vrachtwagens is er nog weinig stimulering om
over te schakelen op aardgas. Op een aantal vuilniswagens, bussen
en een enkel experiment na, dieselt men lekker door. De overheid
en de transportsector tonen nog niet erg veel ambitie om dit van
de grond te krijgen.
Zuinige leasewagens vallen sinds kort in een tussencategorie van
20% bijtelling. Hier vallen ook de meeste personenwagens op
aardgas in. Deze tussenstap is gecreëerd om een extra impuls te
geven aan het zuiniger maken van het Nederlandse leasewagenpark. Voorheen vielen alleen de Toyota Prius, Honda Hybrid, en
enkele zeer kleine en zuinige wagens in lage categorie van 14%
bijtelling (voor menig leaserijder zijn deze auto’s een brug te ver),
alle andere voertuigen betalen 25% bijtelling. De 20% klasse is dus
een stap in de goede richting voor aardgasauto’s. De impuls om
over te stappen op aardgas zal echter vele malen sterker zijn indien
aardgasauto’s 14% bijtelling zouden krijgen. Al is het maar voor de
komende vier jaar, hetgeen een redelijke compensatie lijkt voor het
beperkte aantal tankstations. Een andere methode is het toestaan
van een hoger aantal privékilometers voor leaseauto’s op aardgas
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De overheid kan de markt dus meer zekerheid geven door het
accijnstarief op aardgas langdurig (bijv. tot 2020) te bevriezen.
Tevens kan dit helpen het vertrouwen in de overheid te versterken
(de overheid als betrouwbare partner), want menig ondernemer is
bijvoorbeeld de plotse afschaffing van de MEP-subsidie in augustus
2006 nog niet vergeten.

6.2

voordat de bijtelling ingaat. De grens ligt nu bij 500 privékilometers
per jaar, als die grens opschuift naar bijvoorbeeld 5.000 privékilometers per jaar gaat daar een enorme stimulans van uit.
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6.1.3 Langdurige financiële zekerheid
Voor het ontwikkelen van een markt is het noodzakelijk langdurig
zekerheid te geven over financiële voordelen. In 2006 heeft het
kabinet besloten tot 2012 de accijns op aardgas als transportbrandstof in het lage tarief te houden van 3,6 €ct/kg. Duitsland heeft
besloten het lage accijnstarief op aardgas tot 2020 te bevriezen
[15, 21, 22, 28]. Nederland zou dit voorbeeld moeten volgen. Dit
is met name van belang voor de restwaarde van leasewagens op
aardgas. Leasewagens die vandaag op de weg komen, worden
over drie tot vier jaar (rond 2012), doorverkocht aan de particuliere
markt. Mocht in 2012 de accijns op aardgas omhoog schieten dan
daalt de restwaarde van deze voertuigen. Dit risico in 2012 maakt
leasebedrijven vandaag kopschuw.

Belemmeringen aan de aanbodkant

6.2.1 Beperkte ruimte in de SDE-regeling
Bij de introductie van de SDE-regeling begin 2008 was tot veler teleurstelling groen gas middels co-vergisting niet opgenomen in de
regeling. Groen gas was alleen in de SDE terug te vinden voor stortgas en waterzuiveringen. In augustus 2008 is er toch nog ruimte in
de SDE-regeling gemaakt voor groen gas via co-vergisting.
Voor de periode augustus 2008 tot en met december 2008 is hiervoor 42 miljoen gereserveerd met een basisbedrag van 44 €ct/Nm3
[23, 24]. Met dit bedrag kan circa 190 miljoen Nm3 groen gas worden geproduceerd, indien de SDE-bijdrage 22 €ct/Nm3 bedraagt.
Bij een looptijd van 12 jaar en een jaarlijkse productie van
1,8 miljoen Nm3 groen gas per co-vergister komt dat neer op
hooguit 9 co-vergisters. Wil groen gas middels co‑vergisting van de
grond komen dan zal hiervoor de komende jaren aanzienlijk meer
geld vrijgemaakt moeten worden.
6.2.2 Toegang tot het net
Groen gas op het aardgasnet krijgen is momenteel geen eenvoudige zaak. Netbeheerders zijn wettelijk verplicht groen gas toe te
laten op regionale aardgasnetten, mits er wordt voldaan aan twee
criteria:
1. De juiste gaskwaliteit
2. Voldoende capaciteit in het net
Dit zijn twee zeer belangrijke eisen om problemen in het net te
voorkomen. De praktijk leert echter dat deze eisen wel zeer streng
worden toegepast in Nederland. Deels komt dit door koudwatervrees bij de netbeheerders, men is onbekend met groen gas en
weet niet waar men aan begint. Gas uit Slochteren distribueren

doet men al jaren -zonder enkel probleem- en kan men nog een
fiks aantal jaren blijven doen.
Daar waar het wel succesvol wordt toegepast, zoals bij een waterzuivering in Beverwijk, of enkele stortgasprojecten, ziet men een
nauwe verwevenheid tussen opwekker en distributeur (beiden zijn
voortgekomen uit hetzelfde Nutsbedrijf). Er zijn zeker positieve
ontwikkelingen gaande om toegang tot het net daadwerkelijk van
de grond te krijgen. Zo komen er diverse proefprojecten; regionale
netbeheerders beginnen het echt zelf ‘te willen’; de Gasunie gaat in
2009 samen met de ROVA in Zwolle daadwerkelijk groen gas injecteren in het hoofdgasnet [2]; groen gas wordt als een groenproduct
aan klanten aangeboden, etc. Toch gaat dit voor menig ondernemer te langzaam, zodat er ook plannen worden ontwikkeld voor
bijvoorbeeld dedicated biogasleidingen, zodat men om de regionale netbeheerder heen kan. Het is de vraag of dit een wenselijke
ontwikkeling is aangezien dit extra infrastructuurkosten met zich
meebrengt voor ondernemers. Voordeel kan zijn dat de afnemer
van het biogas minder hoge eisen kan stellen aan de opwerking
van het gas naar aardgaskwaliteit.
Door een betere onderlinge samenwerking en een sterkere stimulans vanuit de overheid kunnen de mogelijkheden om (opgewerkt)
biogas in te voeden op het aardgasnet worden versneld en vlotgetrokken. Een goede ontwikkeling op dit vlak is bijvoorbeeld het
Sectorakkoord Energie 2008-2020, dat de overheid met de energiebranche heeft gesloten [25].
6.2.3 Certificeren van groen gas
Om groen gas verhandelbaar en traceerbaar te maken is een groencertificatensysteem noodzakelijk vergelijkbaar met het certificatensysteem voor groene stroom. Essent biedt momenteel aan haar
klanten gas aan dat is vergroend middels certificaten. Essent maakt
o.a. in Wijster en Nuenen groen gas uit stortgas welke middels
certificaten aan klanten worden verkocht. Dit is echter een eigen
certificatensysteem van Essent, een dergelijk systeem zou landelijk
moeten worden ingevoerd door bijvoorbeeld de Gasunie. Hierdoor
ontstaat er een transparante en uniforme standaard die voor iedereen toegankelijk en bruikbaar is. De Gasunie onderzoekt momenteel de mogelijkheden tot zo’n systeem maar het systeem is er nog

niet. En dat is wel hard nodig om groen gas van de grond te krijgen
in Nederland [26].
6.2.4 Behoefte aan consistente lange termijnvisie
In Nederland wordt op veel verschillende plekken gepraat, nagedacht en geëxperimenteerd met duurzame energie. Dit geldt ook
voor groen gas. Wat ontbreekt, is een consistente lange termijnvisie
op dit thema en een drive om aan de slag te gaan. Goede initiatieven sterven in Nederland geregeld een vroege dood ondanks alle
goede bedoelingen.
Zo wordt Nederland links en rechts ingehaald op het gebied van
duurzame energie door de ons omringende landen. Nederland is op
dit gebied allang niet meer een gidsland en loopt wat betreft het
aandeel duurzame energieproductie achter.
Samenwerking tussen alle betrokkenen op het gebied van groen
gas moet verbeterd worden, men moet over elkaars muren en het
eigenbelang heen kijken. Proefprojecten moeten versneld van de
grond komen. De overheid zal met stabiele wet- en regelgeving
ondernemers zekerheden moeten kunnen bieden voor langere
termijn.
Veel zaken rond groen gas zijn in het buitenland al uitvoerig
getest en beproefd, laten we daar lering uit trekken en daar op
voortbouwen. Dit betrteft zowel de techniek als het noodzakelijke
stimuleringsbeleid.
Nederland is een aardgasland bij uitstek de kansen voor een optimale benutting van groen gas zijn ruimschoots aanwezig.
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Conclusies en
aanbevelingen

7.1

7

Conclusies

1.	Biogas opwerken tot aardgaskwaliteit (groen gas) is technisch gezien niet ingewikkelde en wordt al jaren succesvol
toegepast bij een aantal Nederlandse stortgasprojecten.
Opwerktechnieken zijn de laatste jaren sterk verbeterd, waardoor ze ook op boerderijschaal interessant worden. Moderne
co-vergisters zijn in staat jaarlijks circa 1.800.000 Nm3 groen gas
te produceren, (dit is vergelijkbaar met een WKK‑installatie van
750 kWe).
2.	Aardgas en groen gas veroorzaken circa 95% minder NOX- en
fijnstofemissies vergeleken met diesel. Bovendien stoot groen
gas vergeleken met diesel 70% minder CO2 uit.

Foto gebruikt in reclame van Eneco
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3.	Op het gebied van rijden op aardgas is Nederland onderontwikkeld. Wereldwijd rijden er meer dan zeven miljoen voertuigen op aardgas. Brazilië, Argentinië, Italië en Duitsland lopen
voorop, maar ook landen als de Oekraïne en Pakistan gaan ons
voor.
4.	Momenteel zijn er circa 12 aardgastankstations in Nederland,
in 2010 zullen er naar verwachting verspreid over het hele land
70 tot 100 aardgastankstations zijn. In Duitsland zijn er op dit
moment al rond de 800 tankstations. Aardgas is aan de pomp
momenteel veruit de goedkoopste transportbrandstof. Ten
opzichte van diesel is het prijsvoordeel circa 25 - 30% voor een
personenwagen. De brandstofprijs per km bedraagt respectievelijk 5,3 €ct/km voor diesel en 3,8 €ct/km voor aardgas (prijspeil

oktober 2008). Dit komt mede door het lage accijnstarief dat
momenteel wordt gehanteerd en tot 2012 gehandhaafd zal
blijven.
5.	Als er in Nederland op korte termijn 100.000 aardgasauto’s op
de weg verschijnen, dan creëert dit voldoende vraag voor circa
37 vergisters met groen gasinvoeding.
6.	Onder andere Mercedes en Iveco leveren vrachtwagens die
op aardgas rijden. De meerprijs voor een Iveco Stralis CNG ligt
rond de € 22.000,--. Het naderhand ombouwen van een vrachtwagen naar aardgas kost tussen de € 30.000,-- en € 50.000,‑-.
De actieradius voor een CNG-vrachtwagen varieert momenteel
tussen de 300 en 500 km, bij LNG-vrachtwagens ligt dit rond
de 900 à 1.400. In Amerika, Engeland en Spanje worden LNGvrachtwagens al op beperkte schaal ingezet.
7.	De belangrijkste regionale agrotransportstromen in de zuivelketen zijn: RMO-transport, zuiveltransport tussen zuivelfabrieken,
veevoedertransport, mesttransport en de tractor op de boerderij. Als al dit transport overschakelt op groen gas, biedt dit ruimte aan 99 vergisters met groen gasinvoeding (CO2–besparing
233 kton). Indien alleen de vrachtwagens en niet de tractoren
op groen gas gaan rijden biedt dit ruimte aan 26 vergisters
(CO2–besparing 61 kton).
8.	De zuivelketen heeft zich als doel gesteld op termijn energieneutraal te opereren. Als al het regionale agrotransport in
de zuivelketen overschakelt op groen gas realiseert men circa
17,5% van deze energieneutrale doelstelling.

9.	Momenteel zijn er circa 15 tot 30 transportbedrijven die zich bezig
houden met RMO‑transport. Het merendeel van de melk wordt
opgehaald met tankwagens van meer dan 30 ton. Indien al het
RMO-transport overschakelt op groen gas biedt dit ruimte aan 15
vergisters met groen gasinvoeding (CO2–besparing 34 kton).
10.	Een bedrijf met 19 RMO’s dat overschakelt op aardgas of groen
gas met SDE-ondersteuning en investeert in een eigen vulstation
is momenteel al goedkoper uit vergeleken met diesel (0,45 €/km
voor aardgas, 0,39 €/km voor groen gas met SDE versus 0,55 €/
km voor diesel). Indien men kan tanken bij een openbaar tankstation wordt het rijden op groen gas/aardgas nog voordeliger,
zie bijlage 3 voor een uitgebreide businesscase.

3.	Kies, als locatie voor een co-vergister met groen gasinvoeding, een
locatie in de nabijheid van een (toekomstig) aardgastankstation.
Hierdoor ontstaat er een directe koppeling tussen het invoeden
van groen gas en het rijden op groen gas via het regionale aardgasnet. Deze directe koppeling biedt een sterk uitgangspunt voor
positionering in de markt, denk bijvoorbeeld aan de Eneco reclame
“Alle hoofdgerechten bereid met echte stront” over een restaurant
in Beverwijk dat groen gas via het aardgasnet krijgt van de lokale
waterzuiveringsinstallatie, zie bijlage 4 [33]. Door de korte afstand
kan er eventueel een biogasleiding naar het tankstation worden
aangelegd indien de toegang tot het aardgasnet wordt vertraagd
door lokale omstandigheden.

7.2

4.	Treedt bij de start van een co-vergistingsproject in een vroegtijdig stadium in overleg met regionale aardgasnetbeheerders
over de mogelijkheden van invoeding van groen gas. Dit voorkomt vertraging van het project in een later stadium.

Aanbevelingen

1.	Start een pilot met een RMO-transporteur, waarbij een aantal vrachtwagens naar CNG worden omgebouwd of affabriek
worden aangeschaft. Het moet bij voorkeur een transporteur
zijn in de buurt van een openbaar tankstation, dit vermijdt
investeringskosten in een eigen pompstation. Het is ook mogelijk te experimenteren met een vrachtwagen die wordt ingezet voor transport tussen zuivelfabrieken. Vrachtwagens zijn
prachtige uithangborden voor dit thema, “Deze vrachtwagen
rijdt op groen gas”. Bedrijven als Mercedes en Iveco leveren
aardgasvrachtwagens.
2.	Zet binnen de zuivelsector ook in op personenwagens op groen
gas. Dit is al veel meer ingeburgerd en hiermee versterkt men
het maatschappelijke draagvlak dat momenteel wordt gecreëerd voor rijden op aardgas. Alle nieuwe leasewagens van grote
zuivelondernemingen zouden bijvoorbeeld op aardgas kunnen
gaan rijden. VW brengt bijvoorbeeld sinds kort een Passat op
aardgas op de markt die ook 400 km op benzine kan rijden [27].
De stap naar groen gas komt vanzelf zodra er meer op aardgas
gereden wordt.

5.	Sluit als zuivelsector aan bij bestaande initiatieven en organisaties op het gebied van rijden op aardgas en groen gas,
denk hierbij bijvoorbeeld aan het Transitieplatform Nieuw Gas,
Fuel Switch, Coalitie Rijden op Biogas, NGV-Holland, CNGNet,
Platvorm Schone Voertuigen, e.d. Op deze manier kan de zuivelsector invloed uitoefenen op beleidsbeslissingen over dit thema
en wordt het maatschappelijke draagvlak van deze initiatieven
en organisaties vergroot.
6.	Zet voor de langere termijn in op tractoren op groen gas.
Op proef boerderij de Marke rijdt al een naar groen gas omgebouwde tractor.
7.	Geef politieke sturing aan het proces van rijden op groen gas.
Benadruk de milieuvoordelen van rijden op groen gas/aardgas,
met name op het gebied van luchtkwaliteit. Richt de lobby op:
• een regeling voor groen gascertificaten
• meer budget voor groen gas in de SDE-regeling
• langdurig lage accijnzen op aardgas
• een feed-in-wet die groen gas voorrang geeft op het net.
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Bijlage 1

Overzicht van aardgastankstations
Nederland en Duitsland
Overzicht van aardgastankstations in Nederland [6].

Overzicht van aardgastankstations in Duitsland in oktober 2008,
bijna 800 in totaal

Operationele tankstations
Geplande tankstations
Leeuwarden

Groningen

Drachten
Heerenveen

Alkmaar
Lelystad
Almelo

Haarlem
Schiphol

Deventer

Zoeterwoude

Hengelo
Enschede

Nieuwegein

Den Haag

Arhem
Moerdijk

Doetinchem

Nijmegen
Oss

Breda
Tilburg
Goes
Venlo

29
Maastricht

Bijlage 2

Overzicht van berekening
regionaal agrotransport
Gebruikte waarden en kentallen voor berekeningen aan regionaal agrotransport
Standaard co-vergister
Groen gas hoeveelheid standaard co-vergister

Bron
1.800.000

Nm /jaar

[3, 32]

Gemiddeld verbruik van een RMO

2,0

Km/liter

[15, 32]

Aantal melkveehouders

22.000

Bezoeken per melkveehouder per jaar

100

Bezoeken/jaar

[19, 20, 32]

Gemiddelde afstand naar melkveehouder

16

Kilometer

Aanname

Dieselgebruik alle RMO’s

17.600.000

Liter diesel/jaar

Groen gas equivalent voor RMO-transport

26.400.000

Nm3/jaar

Vergisters voor het RMO-transport in zuivelketen

15

Vergisters

Transport tussen fabrieken

2.000.000

Ton/jaar

[32]

Gemiddelde afstand tussen fabriek

50

Kilometer

Aanname

Tonkm energiewaarde

1,68

MJ/tonkm

[32]

Energiegebruik voor transport tussen fabrieken

168.000

GJ/jaar

Energiegebruik voor transport tussen fabrieken

4.400.000

Liter diesel/jaar

Groen gas equivalent voor transport tussen fabrieken

6.600.000

Nm3/jaar

Vergisters voor transport tussen fabrieken in zuivelketen

4

Vergisters

3

1) RMO-transport in zuivelketen
[34]

[32]

2) Transport tussen zuivelfabrieken

30

[32]

Standaard co-vergister
Groen gas hoeveelheid standaard co-vergister

Bron
1.800.000

Nm3/jaar

[3, 32]

Krachtvoer productie in Nederland (circa 115 bedrijven)

12.000.000

Ton/jaar

[32]

Percentage krachtvoer voor zuivelsector

25%

Gemiddelde afstand tussen fabriek en melkveehouder

30

Kilometer

Aanname

Tonkm energiewaarde

1,68

MJ/tonkm

[32]

Energiegebruik voor krachtvoertransport

151.200

GJ/jaar

Energiegebruik voor krachtvoertransport

4.000.000

Liter diesel/jaar

Groen gas equivalent voor krachtvoertransport

6.000.000

Nm3/jaar

Vergisters voor krachtvoertransport in zuivelketen

3

Vergisters

Te verplaatsen mesthoeveelheid in zuivelketen

3.550.000

Ton/jaar

[34]

Gemiddeld te overbruggen afstand met mest

30

Kilometer

Aanname

Tonkm energiewaarde

1,68

MJ/tonkm

[32]

Energiegebruik voor mesttransport

179.000

GJ/jaar

Energiegebruik voor mesttransport

4.700.000

Liter diesel/jaar

Groen gas equivalent voor mesttransport

7.100.000

Nm3/jaar

Vergisters voor mesttransport in zuivelketen

4

Vergisters

Diesel gebruik op de boerderij

4.000

Liter/jaar

Diesel gebruik op de boerderij

155,6

GJ Diesel/jaar

Aantal melkveehouders in Nederland

22.000

Diesel gebruik alle melkveehouders

3.423.200

GJ Diesel/jaar

Diesel gebruik alle melkveehouders

88.000.000

Liter diesel/jaar

Groen gas equivalent voor tractoren

132.000.000

Nm3/jaar

Vergisters voor tractoren in zuivelketen

73

Vergisters

2,8

Kg/liter

3) Veevoedertransport in zuivelketen
[32]

[32]

4) Mesttransport in zuivelketen

[32]

5) Tractorgebruik in zuivelketen
[32]
[34]

[32]

Overige rekeneenheden
CO2-waarde per liter diesel
CO2-besparing indien diesel wordt vervangen door groen gas
			

70%

[32]
[5]
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Bijlage 3

Businesscase rijden op Groen gas
Auteurs:
Folkert Linnemans & Job
Greeve, E-kwadraat

Inleiding
E-kwadraat advies heeft voor Courage de meerkosten berekend
voor rijden op biogas met RMO’s (Rijdende Melk Ontvangst).

Rijden op biogas
Biogas wordt voornamelijk geproduceerd in vergistinginstallaties.
Micro-organismen maken biogas uit mest en organische co-producten. Dit biogas wordt vervolgens opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit en wordt dan groen gas genoemd. Dit groen gas zal nog
naar het tankstation getransporteerd moeten worden. Echter, de
productieplaats van groen gas ligt vaak vrij ver verwijderd van het
tankstation. Het transportprobleem wordt opgelost door het groen
gas in het lokale aardgasnetwerk te injecteren en zal daar door de
lokale aangesloten gebruikers afgenomen worden. Per m3 groen
gas ontstaat een groencertificaat. De certificaten worden gekoppeld aan de hoeveelheid afgenomen aardgas door de RMO’s. Op
deze manier kan er dus “virtueel” op groen gas gereden worden.
De vergistinginstallatie en het tankstation hoeven niet op hetzelfde
lokale aardgasnet aangesloten te zijn.

32

Figuur 3. Vergistingsinstallatie
Bij kleinere afstanden kan worden gekeken naar een rechtstreekse
leiding tussen tankstation en productielocatie.
’s Ochtends vertrekken de RMO’s voor hun eerste ronde met een
volle tank groen gas. Nadat de RMO gevuld is met melk, keert deze
terug naar de melkfabriek en lost daar de melk. Tegelijkertijd wordt
groen gas bijgetankt voor het volgende rondje (zie Figuur 4).

Uitgangspunten
Tabel 5 geeft een overzicht van de uitgangspunten waar de
berekeningen op zijn gebaseerd. Het betreft een transportbedrijf
met 19 RMO’s die elk 200.000 km per jaar rijden.
Waarde

Eenheid

Afschrijvingstermijn activa

10

jaar

Restwaarde vrachtwagens na 10 jaar

10%

Rente

6%

Overhead / Lease

1%

Dieselprijs (€ / L)
+150 - 200 km

+150 - 200 km

Fabriek
(melk afleveren en tanken)

Figuur 4. S ysteem van melk ophalen en bijtanken voor
het volgende rondje

/ jaar

€ 1,09

/L

Commodityprijs CNG (€ / Nm )

€ 0,30

/ Nm

Commodityprijs CBG (€ / Nm3)

€ 0,44

/ Nm3

SDE-subsidie

€ 0,219

/ Nm3

Voorschotwaarde 2009

Transportkosten landelijk

€ 0,075

/ Nm3

Indicatie

Transportkosten regionaal

€ 0,020

/ Nm

3

Indicatie

Accijns / energiebelasting / REB

€ 0,0305

/ Nm

3

Voor zowel CNG als CBG

Keuring aardgastanks

€ 500,00

/ RMO jaar

Kilometers per RMO

200.000

Km / RMO

Aantal standaard diesel RMO

19

Aantal standaard aardgas RMO

19

Meerinvestering aardgas RMO

€ 50.000

/ RMO

Dieselverbruik RMO

50

L / 100 km

Aardgasverbruik RMO

75

m3 / 100 km

(Inschatting)
2-3 € ct

3

+150 - 200 km

Opmerkingen

Zie bijlage 1
3

Meerkosten onderhoud aardgas RMO

€ 0,03

/ km

Vulstation

1

St.

Kosten vulstation

€ 900.000

/ St.

Onderhoud vulstation

€ 3.300

/ maand

Elektriciteitsverbruik vulstation

0,20

KWh / Nm3

Elektriciteitsprijs

€ 0,14

/ kWh

Tabel 5. Overzicht van de uitgangspunten voor de berekeningen.

Gemiddelde prijs 2008

30 – 50 k€
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Resultaten
Tabel 6 geeft de meerinvesteringen, de operationele meerkosten en
de totale brandstofkosten van rijden op aardgas en biogas versus
rijden op diesel. Rijden op aardgas is goedkoper dan rijden op diesel, namelijk € 350.000,-- per jaar of € 0,094 per kilometer.
De meerkosten voor rijden op groen gas zijn minder dan € 43.000,-per jaar of € 0,011 per kilometer ten opzichte van rijden op diesel.

Dieselprijs (/ L)
292.575
242.575
192.575
142.575
 92.575
 42.575

Gevoeligheidsanalyse

 7.425

In onderstaande grafiek staat een gevoeligheidsanalyse weergegeven op basis van de dieselprijs en de groen gasprijs. Wanneer de
dieselprijs daalt, zullen de meerkosten per jaar stijgen. Wanneer
de dieselprijs daalt met 10% naar € 0,98/L, zijn de meerkosten voor
het rijden op biogas ruim € 242.000,-- per jaar. Als de groen gasprijs
stijgt naar € 0,48 per m3 is het rijden op groen gas ruim € 160.000,-per jaar duurder. De eventuele wijzigingen in de dieselprijs hebben
de grootste invloed op de prijs.

57.425

Diesel

Aardgas (CNG)

-10 %

107.425
157.425
207.425

Grafiek 1 & 2. gevoeligheidsanalyse

Groen gas (CBG)

Opmerkingen

Meerinvesteringen
Melkwagens (RMO’s)

€

-

€ 950.000

€

950.000

Vulstation

€

-

€ 900.000

€

900.000

TOTAAL

€

-

€1.850.000

€ 1.850.000

Rente + afschrijving t.g.v. meerinvesteringen

€

-

€ 249.750

€

249.750

/ jaar

Brandstofkosten

€ 2.071.000

€1.212.675

€ 1.611.675

/ jaar

Operationele meerkosten

€

-

€ 252.150

€

252.150

/ jaar

TOTAAL

€ 2.071.000

€1.714.575

€ 2.113.575

/ jaar

Meerkosten per jaar

€

-

€ -356.425

€

42.575

/ jaar

Prijs per kilometer

€

0,545

€

0,451

€

0,556

€ / km

Meerkosten per km

€

-

€

- 0,094

€

0,011

Jaarlijkse meerkosten

Groen gas – Diesel
(19 x 200.000km)

Tabel 6. Overzicht meerinvesteringen, meerkosten en totale brandstofkosten van rijden op biogas versus rijden op diesel
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10 %

Subsidietoekenning aan de agrarische ondernemer
Basisprijs groen gas (/ m )
3

Als er SDE-subsidie in het spel betrokken wordt, ontstaat er een
extra financieringsbron. De SDE-subsidie wordt toegekend aan
de producent van het groene gas, in dit geval de melkveehouder.
Zonder subsidie heeft de melkveehouder € 0,44 per Nm3 nodig van
de afnemer om het groen gas te produceren. Dit is duurder dan
‘gewoon’ aardgas, daarom financiert de SDE-subsidie de onrendabele
top. Voor 2009 is deze onrendabele top vastgesteld op € 0,219 per
Nm3 groen gas, met andere woorden de afnemer hoeft nog maar
€ 0,221 per Nm3 te betalen om de melkveehouder te voorzien van het
totaal bedrag van € 0,44 per Nm3. Hierdoor vallen de brandstofkosten
voor de afnemer (de transporteur) dus lager uit, ook al wordt de SDEsubsidie niet rechtstreeks aan de transporteur uitgekeerd.

292.575
242.575
192.575
142.575
 92.575
 42.575
 7.425
57.425

-10 %

10 %

107.425
157.425
207.425

Binnen de beschreven keten (producent, fabriek en RMO) zal het
groene gas worden afgenomen door de melkfabriek, de eigenaar
van de RMO’s of een derde partij. De kosten van deze methodiek
dienen nog vastgesteld te worden en zijn niet opgenomen in deze
indicatieve berekening.

SDE-subsidie
Mogelijk kan SDE-subsidie (Stimulering Duurzame
Energieproductie) op het groen gas verkregen worden. Om de
RMO’s op groen gas te laten rijden is ongeveer 2.850.000 Nm3
groen gas nodig. Bij een SDE van € 0,219 / Nm3 groen gas levert dit
een subsidie op van ruim € 624.000,-- per jaar (zie Tabel 7). Hiermee
wordt een besparing gerealiseerd van bijna € 580.000,-- per jaar.
Diesel

Groen gas

TOTAAL

€ 2.071.000

€ 2.113.575

/ jaar

Meerkosten per jaar

-

€

/ jaar

42.575

Note: de vergoeding van € 0,44 per Nm3 groen gas aan de agrariër is
vastgesteld op basis van de SDE regeling. Sommige bedrijven kunnen
groen gas niet produceren voor de desbetreffende 44 cent per Nm3.
Bovengenoemde wordt toegelicht in bijlage 2.
Berekening
A = Groen gas – Diesel

SDE-subsidie

-

€

624.150

/ jaar

B

Besparingen per jaar

-

€

581.575

/ jaar

C=B+A

Prijs per kilometer

-

€

0,393

Besparingen per km

-

€

0,153

/ km

D = C / (19 x 200.000km)

Tabel 7. Mogelijke besparingen bij SDE-subsidie
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Eindconclusie
Het rijden op biogas voor de gestelde scenario’s is iets duurder in
vergelijking met het rijden op Diesel EEV. Wanneer SDE-subsidie
wordt toegekend, zal het rijden op biogas goedkoper zijn in
vergelijking tot EEV Diesel. Het rijden op aardgas is goedkoper in
vergelijking met het rijden op diesel.

De gemiddelde dieselprijs van 2008 ligt ten grondslag aan de
berekeningen. Deze heeft een grote invloed op de businesscase.
Daarnaast dienen de verschillende voertuigen te tanken, wanneer
de melk wordt gelost bij de melkfabriek.
De kilometerkostprijs wordt in onderstaand grafiek grafisch
weergegeven.

Kostprijs per kilometer van RMO
transport voor verschillende brandstoffen
Op basis van gemiddelde brandstofprijzen uit 2008

Ontwikkeling dieselprijs exclusief BTW
o.b.v. mutaties 2008

0,700

1,25

0,600

1,20

0,500

1,15

0,400

1,10

0,200

1,05

0,200

1,0

0,100

,95
,90

0,000
Diesel

Aardgas

Groengas

Groengas met SDE
voor boer

Jan ‘08

Jun ‘08

Dec ‘08

Brandstoftype

Grafiek 3. overzicht kilometerkostprijs RMO’s
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Figuur 5. Dieselprijs 2008 excl. BTW. De gemiddelde dieselprijs in 2008
(begin december) was € 1,0889 / L.
(Bron: Transport en Logistiek Nederland, www.tln.nl.)

Schema’s brandstof
Brandstofkosten 0,44 / m3

Rijden op diesel

Prijs per km

Rijden op biogas,
exclusief subsidie

0,545 / km

Prijs per km
0,556 / km

Inkomsten
voor de boer
0,44 / m3
groen gas

Diesel

Brandstofkosten 1,09 / L

Brandstofkosten 0,221 / m3

Rijden aardgas

Rijden op biogas,
inclusief subsidie

Prijs per km
0,451 / km

Prijs per km
0,393 / km

Inkomsten
voor de boer
0,44 / m3
groen gas

Aardgasnet

Brandstofkosten 0,30 / m3

Subsidie (SDE) 0,219 / m3
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Courage heeft een alliantie met
InnovatieNetwerk
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Courage is een initiatief van LTO en NZO
en heeft een alliantie met InnovatieNetwerk

Bezoek: 		
Post: 		
E-mail: 		
Internet:
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Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer, tel. 079-343 03 52
Postbus 165, 2700 AD Zoetermeer
info@courage2025.nl
www.courage2025.nl

