
JAARLĲ KS 2 MILJARD DIESELKILOMETERS, 
400 TON NOx EN 0,4 MTON CO2-UITSTOOT
TE BESPAREN DOOR INZET VAN GROENGAS 
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WEG VAN DIESEL EN
DICHTER BĲ  KLIMAATDOEL



Het terugdringen van de CO2-uitstoot en het realise-
ren van schonere lucht staan hoog op de agenda van 
Rutte-III. Het kabinet wil voor de sector verkeer nog 
meer CO2-reductie realiseren dan is bepaald in het 
Energieakkoord. Voor schone lucht treft het kabinet 
extra maatregelen om de luchtkwaliteit in met name 
de randstad te verbeteren.¹
Het is hiervoor van wezenlĳ k belang dat de uitstoot 
afkomstig uit het verkeer op de Nederlandse wegen 
wordt teruggedrongen. De overheid richt zich hierbĳ  
met name op het stimuleren van het gebruik van her-
nieuwbare energiebronnen en elektrisch rĳ den. Om te 
zorgen dat ook het vervoer verduurzaamt in de mark-
ten waar elektrisch rĳ den nog nauwelĳ ks een optie is, 
zou de overheid ook moeten kĳ ken naar groengas.

Met groengas kunnen dieselvoertuigen in specifi eke 
markten versneld worden uit gefaseerd en de CO2-
winst van groengas is groot. Helaas heeft groengas 
geen prioriteit voor beleidsmakers. Onbegrĳ pelĳ k 
want de cĳ fers liegen er niet om. Als de overheid 
groengas omarmt kan dat jaarlĳ ks 2 miljard dieselkilo-
meters, 400 ton NOx en 0,4 Mton CO2-uitstoot bespa-
ren. Dit blĳ kt uit een berekening van onderzoeksbu-
reau CE Delft in opdracht van PitPoint. 

MET GROENGAS SNELLER WEG VAN DIESEL EN DICHTER
BĲ  KLIMAATDOEL
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Niet om weg te gooien. 
Maar om weg te rijden. 
We willen blijven rijden met z’n allen. Maar we 
snappen ook dat er serieus iets moet veranderen. 
Die verandering is onder andere groengas. 
Een schone brandstof van Hollandse bodem. 
Van bioafval, bermgras of koeienmest bijvoorbeeld. 
Op die manier helpt rijden op groengas aan een 
steeds schoner Nederland.
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¹ https://www.volkskrant.nl/politiek/kabinet-hoeft-niet-acuut-luchtkwaliteit-te-verbeteren-wat-betekent-dat-voor-het-beleid-vier-vragen~a4550598/
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Hoge ambities
De ambities van het huidige kabinet zĳ n
bewonderenswaardig en de focus op hernieuwbare 
energie en elektrisch rĳ den vloeit hier logischerwĳ s 
uit voort. Om de extra CO2-reductie te behalen moet 
alles uit de kast worden gehaald en moet elektrifi catie 
plaatsvinden daar waar mogelĳ k. 

Echter, voor een deel van de markt zĳ n elektrische 
voertuigen nog maar beperkt beschikbaar. Dat geldt 
vooral voor het zwaardere verkeer en voor specifi eke 
vervoersmarkten. Dit zĳ n markten waar diesel nu nog 
de primaire brandstof is, en het brandstofverbruik 
hoog. Hierbĳ  valt te denken aan het distributiever-
keer, en nichemarkten zoals het taxi- en contractver-
voer, ov-bussen, touringcars, bouwwerktuigen en de 
gemeentelĳ ke voertuigen voor afvalinzameling en 
groenvoorziening. Voor deze markten is het nu nog 
niet mogelĳ k om volledig over te gaan op elektrisch 
vervoer omdat beschikbaarheid, prĳ s en range van 
die voertuigen nog teveel een obstakel is. 

Beleidsmakers hebben op dit moment te weinig aan-
dacht voor deze groepen. Met als gevolg dat hier nog 
steeds vooral nieuwe die-
selvoertuigen op de weg 
worden gezet, die vervol-
gens meer dan tien jaar 
in Nederland rondrĳ den. 
Dit is zonde en onnodig 
want er zĳ n veel schonere 
en zuinigere alternatieven 
beschikbaar.

Groengas als alternatief
Een prima alternatief voor diesel, in markten waar EV 
nog marginaal een rol speelt, is groengas. Groengas 
wordt in Nederland gemaakt uit onder meer slib, afval 
van stortplaatsen, tuinafval, resten van groente en fruit, 
en dierlĳ ke restproducten zoals koeienmest. Rĳ den op 
groengas levert een hoge CO2-winst op ten opzichte 
van fossiele brandstoff en. De CO2-besparing kan al 
gauw oplopen tot meer dan 80 procent. Bovendien is 
de motor stiller en stoot deze veel minder fi jnstof en 
NOx uit dan een dieselmotor. In tegenstelling tot veel 
andere biobrandstoff en kan groengas nationaal ge-
produceerd worden met uitsluitend afval- en restpro-
ducten, waardoor problemen elders in de wereld van 
hogere voedselprĳ zen en kap van regenwoud verme-
den worden. Net als veel transportkilometers. Natio-
naal geproduceerd groengas levert Nederland geld, 
kennis en werk op. Tenslotte levert groengas volledig 
circulaire proposities op (vuilniswagens die rĳ den op 
door hen zelf opgehaald gft) en draagt groengas bĳ  
aan mooie lokale initiatieven. Zo wordt in provincie 
Drenthe bermgras vergist en verwerkt tot groengas. 
Groengas is dan ook niet zo zeer een concurrent van 
elektrisch vervoer als wel een goed en duurzaam 
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alternatief voor diesel op dit moment. Alle reden dus 
voor de overheid om rĳ den op groengas te stimule-
ren. Toch gebeurt dat nu nog nauwelĳ ks. 

Rĳ den op groengas, een kwestie van certifi caten
Groengas gaat na productie het aardgasnet in en 
wordt daarbĳ  vermengd met aardgas. Daarom is 
rĳ den op groengas een kwestie van certifi caten (for-
meel: garanties van oorsprong voor gas uit hernieuw-
bare bronnen). Deze, bĳ  de productie van groengas 
behorende, groenrechten worden op twee manieren 
gebruikt in de vervoersmarkt, afhankelĳ k of de pro-
ductie daarvan met of zonder subsidie (SDE+ subsi-
die) tot stand is gekomen. 

De certifi caten van gesubsidieerd groengas
worden ingezet in vervoer door deze te koppelen aan 
aardgas dat als motorbrandstof is gebruikt. Wanneer 
de certifi caten op deze wĳ ze worden ingezet komen 
ze te vervallen, en is het aardgas vervolgens ‘ver-
groend’. 

De certifi caten van ongesubsidieerd groengas kunnen 
ook worden gebruikt om hernieuwbare brandstofeen-
heden mee te maken. Bedrĳ ven die brandstoff en leve-
ren aan het vervoer in Nederland kunnen deze zoge-
naamde HBE2 gebruiken voor de bĳ mengverplichting: 
een verplichting om jaarlĳ ks een toenemend aandeel 
hernieuwbare energie te leveren. 

Een klant die groengas gebruikt in zĳ n vervoer maakt 
geen onderscheid tussen gesubsidieerd of niet ge-
subsidieerd groengas; voor hem of haar telt alleen de 
totale CO2-winst die het bedrĳ f zelf kan laten zien. 

2 HBE worden verkregen door de certificaten van ongesubsidieerd groengas te koppelen aan aardgas dat als motorbrandstof

aan vervoer is geleverd en ze daarna over te boeken op de rekening van de Nederlandse emissieautoriteit.
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Rekenmethode geeft vertekend beeld van groen-
gas besparing in het verkeer
Het overgrote deel van het Nederlandse groengas 
wordt geproduceerd met subsidie. Deze subsidie is 
immers een belangrĳ k middel om de productie van 
groengas te stimuleren. 80 procent van de auto’s die 
op groengas rĳ den, rĳ den dan ook met gesubsidieerd 
groengas. In de rapportages van de overheid telt dit 
groengas niet mee in de CO2-reductie voor verkeer. 
Het met subsidie gemaakte groengas wordt namelĳ k 
meegeteld aan de productiekant, bĳ  de energiesector. 
Alleen de CO2-besparing van de inzet van het onge-
subsidieerde groengas als HBE komt op conto van de 
verkeerssector (ongeveer 20 procent)3. 

Dit zorgt dat er een vertekend beeld ontstaat van de 
besparingen die door gebruik van groengas in het 
verkeer worden gerealiseerd. Deze overheidsboek-
houding van CO2 mag niet bepalend zĳ n voor meer 
of minder aandacht voor groengas in verkeer. Veel 
beter is om te kĳ ken naar wat de inzet van groengas 
betekent voor minder dieselkilometers op de weg. 
Wĳ  pleiten dan ook voor het hanteren van een nieu-
we norm aan de hand van de hoeveelheid vermeden 
dieselkilometers en vermeden dieselemissies (avoi-
ded emissions). Zoals we in de inleiding benoemden, 
zou het omarmen van groengas door de overheid 2 
miljard vermeden dieselkilometers op jaarbasis bete-
kenen.

 
3 REV 2016 en CBS 2016

PITPOINT

WE TELLEN VOOR DE SECTOR VERKEER
ALLEEN DE WINST VAN DE HBE'S MEE (20%),

REST TELT MEE BĲ SECTOR ENERGIE 

WERKELĲKE IMPACT
2 MILJARD VERMEDEN DIESEL KM

400 TON NOX / 0,4 M TON CO2
OP KORTE TERMĲN VIA:

DEEL MARKTEN O.A. TAXI, BESTELBUS, TRUCK EN BUSSEN

80%
SUBSIDIE

SDE

20%
ZONDER
SUBSIDIE

80%
GESUBSIDIEERD

GROENGAS
(SDE+)

20% NIET-
GESUBSIDIEERD

GROENGAS
(HBE/BIOFUEL)

PRODUCTIE GROENGAS
13,5 BIOGAS, WAARVAN 2.6PJ GROENGAS IN AARDGASNETWERK

GROENGAS = OP KORTE  TERMĲ N KOSTEN 
EFFICIËNTE CO2 REDUCTIE



6

Optimaliseren inzet groengas
De markt van aardgas in het verkeer is beperkt in 
omvang4 en concurreert vooral met diesel. Op dit 
moment maakt ongeveer de helft van deze markt 
al gebruik van groengas. PitPoint streeft ernaar om 
op korte termĳ n het aardgastanken vervangen door 
groengastanken. 

Om het potentieel van groengas optimaal te benutten 
is het ten eerste van belang dat de overheid beter 
zicht krĳ gt op de daadwerkelĳ ke CO2-besparing 
door inzet van groengas in het verkeer. Dit vraagt 
om een andere rekensom. Door te kĳ ken naar de 
CO2- en NOx-winst die wordt behaald omdat er geen 
dieselkilometers worden gemaakt onstaat een veel 
waarheidsgetrouwer beeld van de klimaat- en lucht-
kwaliteitswinst. Wĳ  zĳ n er daarom voorstander van om 
“vermeden dieselkilometers” te gebruiken als indica-
tor van goed beleid op dit gebied. 
Groengas is in onze visie een alternatief in markten 

waar de overheid veel invloed heeft. Markten die nu 
gedomineerd worden door dieselvoertuigen, maar 
waar het kabinet graag verandering ziet. Zo is er voor 
de stedelĳ ke distributie een greendeal zero emissie 
stad en voor ov-bussen een Bestuursakkoord zero 
emissie bus. Voor nichemarkten zoals het taxi- en 
contractvervoer (Bestuursakkoord zero emissie in 
voorbereiding), touringcars, bouwwerktuigen en de 
gemeentelĳ ke vuilnis -en groenvoertuigen bepaalt de 
overheid voor een groot deel waar de voertuigen aan 
moeten voldoen. Batterĳ -elektrisch of waterstof-elek-
trisch zĳ n hier de omarmde routes. Groengas krĳ gt 
hier geen prioriteit van de overheid. 
Deze ongelĳ ke behandeling van groengas strookt ook 
niet met het kabinetsstandpunt ten aanzien van het 
voorstel van de Europese Commissie voor de Herzie-
ne richtlĳ n schone en energiezuinige wegvoertuigen. 
Aantoonbaar gebruik van 100 procent bio-CNG en 
bio-LNG is hierin gelĳ kgesteld met gebruik van elek-
triciteit en waterstof. 

PITPOINT

4 Nationale Energie Verkenning 2016, ECN, PBL, CBS en RVO, pag.161
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Onafhankelĳ k onderzoek door CE Delft
We hebben Dit gevraagd door te rekenen wat het 
kan opleveren als de overheid groengas gelĳ k be-
handelt aan elektriciteit en waterstof. Als de overheid 
groengas omarmt kan dat een jaarlĳ kse besparing 
opleveren van 2 miljard dieselkilometers, ruim 400 ton 
NOx en een kleine 0,4 Mton CO2. Dat is stevige winst 
te noemen. Het aandeel van groengas voertuigen in 
deelmarkten auto-, bestel-, truck- en speciale voertui-
gen groeit weliswaar maar blĳ ft beperkt (rond de
1 procent). Bĳ  ov-bussen en taxi-contractvervoer is 
rekening gehouden met een hoger aandeel in 2025.

Overheid: laat de milieuwinst van groengas niet 
langer links liggen! 
We vragen daarom de overheid om te bepalen, 
en vervolgens publiekelĳ k uit te spreken dat in het 
Energie en klimaatakkoord voor de sector Mobiliteit 
en in de in deze position paper genoemde akkoorden 
(en inkoop), 100 procent groengas gelĳ k staat aan de 
inzet van elektriciteit en waterstof. Een overheid die 
groengas omarmt zorgt dat er per direct een realis-
tisch en duurzaam alternatieve brandstof beschikbaar 
is om alle dieselvoertuigen van de wegen te laten 
verdwĳ nen. En dat is winst voor de gezondheid van 
mensen, het klimaat en de BV Nederland.
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