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Beste groen gas geïnteresseerde,       

Het Platform Groen Gas nodigt u uit lid te worden! Groen gasproducenten en hun ketenpartners zijn van harte 

welkom.¹  

 

Bundelen groen gaskrachten 

De wens om de krachten rond groen gas te bundelen werd zowel door de sector als het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK) geuit. Deze handschoen is met succes opgepakt door de Biogas Branche 

Organisatie, Groen Gas Nederland, de Vereniging van Industriële Vergisters en de 2bcm Alliantie. Deze 

organisaties zijn opgegaan in het Platform Groen Gas met als missie 2 BCM groen gas te produceren in 2030.  

Vertienvoudiging groen gas productie 

De opgave die voor ons ligt is niet gering: bijna een vertienvoudiging ten opzichte van de huidige productie. 

Dat is niet voor niets, groen gas is hard nodig: voor verduurzaming van sectoren waar elektrificatie geen 

oplossing is (gebouwde omgeving, industrie) of waar geen duurzame alternatieven zijn (brandstoffen). Om dit 

te bereiken hebben we alle partijen in de keten nodig. Niet alleen om samen de kansen voor opschaling en 

innovatie te pakken, maar ook om vanuit gebundelde kracht de randvoorwaarden hiervoor te verbeteren.  

Meerjarenprogramma 

Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een meerjarenprogramma, het inrichten 

van vijf expert werkgroepen (communicatie, verdienmodel, feedstock, innovatie en infrastructuur) en de 

samenstelling van het bestuur en het programmabureau. De expertgroepen dienen verder ingevuld te worden. 

Daarvoor vragen we geïnteresseerde leden in-kind hun kennis beschikbaar te stellen. In bijlage 2 in uw mail 

vindt u het meerjarenprogramma waarin de vijf werkgroepen nader staan beschreven. 

Begroting 

Het Platform is verantwoordelijk voor het rondkrijgen van de eigen begroting. RVO biedt het Platform Groen 

Gas in het oprichtingsjaar 2022 eenmalig een beperkte financiële ondersteuning. De hoogte van de bijdrage is 

afhankelijk van de persoonsomvang van uw bedrijf en uw rol in de keten. 

Veel ontwikkelingen  

Het is een roerige tijd: EZK verkent een bijmengverplichting in de gebouwde omgeving, de bijmengverplichting 

in het transport wordt mogelijk uitgebreid naar de scheepvaart, nieuwe productietechnologieën worden 

geïntroduceerd en een bredere uitrol van kleinschalige vergisters in combinatie met de ombouw van 

bestaande wkk’s naar groen gas kunnen op korte termijn een versnellingsstap opleveren. Dit alles gebeurt in 

een context waarin we minder afhankelijk willen worden van Russisch gas en waar de Europese Commissie 

zich heeft uitgesproken 35 BCM groen gas te willen produceren in 2030. 

Samen werken aan groen gas 

Kortom, er is werk aan de winkel en daar hebben wij u voor nodig. Met raad en daad. In bijlage 3 in uw mail, 

vindt u het aanmeldingsformulier met de contributie categorieën die u kunt invullen en mailen naar 

info@platformgroengas.nl. Wij hopen u in grote getale te mogen verwelkomen zodat ook u kunt mee beslissen 

over de toekomst van de productie en inzet van groen gas in Nederland.  

 

 

Met vriendelijk groet, 

Robert Goevaers 

Directeur Programmabureau 
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