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Gas op Maat 

De maatschappij is op weg naar een CO2-neutraal energiesysteem. De gassector wil graag bijdragen aan het 

behalen van deze doelstelling. 

In de transitieperiode is de rol van aardgas maatwerk: we moeten aardgas alleen daar inzetten waar er nog 

geen duurzame alternatieven zijn, waar het de ontwikkeling van die alternatieven niet in de weg zit en waar 

het de grootste toegevoegde waarde voor de samenleving en de eindgebruiker heeft. 

We noemen dat ‘Gas op Maat’. In de energietransitie kan aardgas als schoonste fossiele brandstof en 

energiedrager een belangrijke rol vervullen, om versneld emissies terug te dringen, maar alleen daar waar het 

bijdraagt aan de transitie en er geen lock-in situaties ontstaan die betere opties op termijn belemmeren. 

 

Gas-op-Maat heeft de ‘Ladder van zeven’ als richtinggevend principe.  

Verlagen van de CO2 uitstoot is leidend. Er is direct CO2-reductie te behalen indien een energievorm laag op de 

ladder wordt vervangen door een energievorm hoog op de ladder. Omdat hernieuwbare energie nog niet 

voldoende beschikbaar is om de volledige energiebehoefte te dekken zullen conventionele energiedragers nog 

enige tijd van belang zijn. Voor zo lang dat nog het geval is, zal het Nederlandse aardgas volgens het principe 

van de ladder van 7 de voorkeur genieten ten opzichte van geïmporteerd aardgas, olie en kolen. Immers, 

Nederlands aardgas heeft een lagere CO2 footprint en levert de Nederlandse samenleving direct geld op. Maar, 

er zijn ook energiefuncties waar aardgas geen logische keuze meer is omdat hernieuwbare bronnen het kunnen 

vervangen. KVGN heeft deze visie uitgewerkt voor alle functionaliteiten van het energiesysteem. 

Een voorbeeld: vervanging van kolen door de inzet van aardgas geeft direct CO2-reductie bij de grootschalige 

opwekking van elektriciteit. Maar ook: in nieuwbouwwoningen is een gasaansluiting niet meer 

vanzelfsprekend. Als vertegenwoordiger van de Nederlandse gassector, zal KVGN zich inzetten om gas(sen) een 

optimale rol te laten spelen onderweg naar, en in een CO2-neutraal energiesysteem. 

De Energieagenda van het ministerie van Economische Zaken geeft aan dat het van belang is om de stappen 

naar een CO2-neutrale energiehuishouding te baseren op uitgewerkte transitiepaden. De gassector heeft 

transitiepaden voor de hele energiemix voor ieder van de vier energiefuncties ontwikkeld in de zogenaamde 

Gilde-agenda. 
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Transitiepaden & Gilde Agenda 

 

 

  

      Figuur 1 Gas op Maat transitiepaden uitgewerkt voor de energiefunctionaliteiten.  

 

In de Gilde Agenda toont KVGN wat de gassector zelf binnen thema’s aan initiatieven ontplooit en hoe ze 

daarmee bijdraagt aan de route naar een CO2-neutraal, effectief en slim energiesysteem dat flexibel en 

betrouwbaar is. De thema’s zijn: 

1. Bijdragen aan verduurzaming van warmte in wijken & 

hybride warmtepompen 

Betrokken: Gasunie  en GasTerra. 

2. Duurzame warmte: synergie tussen geothermie en 

gas 

Betrokken: NOGEPA en EBN 

3. Ontwikkelen potentieel hernieuwbaar gas (zoals 

biogas en waterstof) 

Betrokken: GasTerra en Gasunie 

4. Offshore energie-integratie door Gas-meets-Wind 

Betrokken: NOGEPA, EBN 

5. Bijdragen aan Afvang, hergebruik en opslag 

van CO2 (CCUS) 

Betrokken: NOGEPA, Gasunie en EBN 

6. LNG en bio-LNG in zwaar transport met 

name kleine zeevaart en binnenvaart 

Betrokken: Shell en Gasunie 

• Verder reduceren van methaanemissies 

Betrokken: NOGEPA, Gasunie en EBN 
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Beleidsaanbevelingen KVGN. 
 

Hoge temperatuur warmte & grondstoffen 

• Benut voor proceswarmte de potentie van de ondergrond voor opslag en productie: realiseer een CCUS-

pilotproject en verken de mogelijkheden van diepe geothermie. Beschouw daarbij CCUS in de eerste plaats 

als een oplossing voor en bij  de moeilijk te verduurzamen industriële clusters en met nadruk niet als optie 

voor instandhouding van kolencentrales. Maak CCUS en diepe geothermie speerpunten in het deel-

energieakkoord voor de industrie en pas een ketenbrede aanpak toe. 

• Stimuleer vergassing- en vergistingstechnologieën om hernieuwbaar gas in te zetten als duurzame 

grondstof en duurzame hoge-temperatuur warmtedrager.  

• Energie en grondstoffen kunnen niet los van elkaar kunnen worden gezien. KVGN pleit voor het erkennen 

van het belang van grondstoffen in het energiebeleid.  

• Ontwikkel daarbij een masterplan hernieuwbaar gas (zoals biogas en waterstof) om de vraag naar 

grondstoffen voor de industrie en brandstof voor hoge-temperatuur warmte duurzaam in te vullen. 

 

Kracht & Licht 

• Sluit vanuit CO2-efficiëntieperspectief kolencentrales om daarmee een stap hoger op de ladder van 7 te 

komen en laat gas haar flexibele rol in de transitie vervullen. Haal de vrijgekomen CO2 rechten uit de markt 

om daling van de CO2 prijs te voorkomen. 

• Rol windenergie op zee sneller en goedkoper uit door synergie te stimuleren met aanwezige gas- en olie-

infrastructuur via innovatieve gastechnologie zoals power-to-gas. 

 

Lage temperatuur warmte 

• Maak de aanschaf van hybride warmtepompen en isolatie financieel aantrekkelijker voor consumenten. 

Bijvoorbeeld via gebouw-gebonden financiering. 

• Gebruik het afwegingskader dat is opgesteld door de Warmtetafel als leidraad voor het effectief 

verduurzamen van de gebouwde omgeving. (Groen) gas kan via hybride warmtepompen worden ingezet 

om leveringszekerheid van warmte aan bestaande (oude) woningen te verzekeren tijdens piekvragen in de 

winter, waarbij tegelijkertijd het elektriciteitsnet wordt ontlast.  

 

Vervoer 

• LNG (en bio-LNG) kan sterk bijdragen aan een betere milieuprestatie in de transportsector. Bespoedig de 

verdere marktintroductie van LNG door verlenging van de huidige accijnsteruggaveregeling na 2018 voor 

een periode van minimaal 5 jaar, zodat transportbedrijven zeker zijn van hun investering.  

• Maak van het gebruik van waterstof in de mobiliteit een kernpunt in het deel-energieakkoord over 

vervoer. Realiseer demonstratieprojecten. 

 

Financiering 

• Gebruik aardgasbaten ook voor het financieren van de energietransitie, met name gericht op het 

stimuleren van de overgang van R&D naar commerciële toepasbaarheid. De overheid moet hierin als 

launching customer optreden en met risicodragend vermogen deelnemen aan projecten gericht op 

energie-innovatie. 

• Ontwikkel samen met de gassector een plan om gezien het CO2 besparingspotentieel van gas, de 

opbrengsten voor de overheid en de aanwezigheid van een stabiele en betrouwbare energie-infrastructuur 

tot een optimale benutting van de nationale gasvoorraden en gasinfrastructuur te komen in de periode tot 

2050.   

• Bepaal de energiebelasting op elektriciteit en gas op basis van CO2-uitstoot en verreken de heffingskorting 

daarbij eerlijk. 
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Governance 

• Zet in op stabiel beleid dat over kabinetten heen van kracht blijft, zodat dit bijdraagt aan het 

investeringsklimaat. Veranker dit beleid in een klimaatwet die technologie-neutraal is om innovatie en de 

laagste kosten te garanderen. Pas tevens cascadering van de governance toe, door lokaal bestuur 

verantwoordelijk te maken voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Koppel klimaat, energie 

en economie op ministerieel niveau. 

• Stuur op een CO2-doel, door versterking van het ETS. Indien nodig zijn aanvullende maatregelen mogelijk 

om het hoofddoel te halen, maar dienen zo veel mogelijk in internationale context tot stand te komen, 

aansluitend bij de energiemarkt en een groot deel van de energiegebruikers. 


