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Samenvatting 

Dit rapport is geschreven door Ekwadraat voor de opdrachtgever Stichting Duurzaam Noord-Deurningen. 
Het rapport heeft als resultaat een advies met betrekking tot de volgende onderzoeksvraag: 
 
‘In hoeverre is het gebruik van biogas en groengas haalbaar en betaalbaar voor het verwarmen van de 
gebouwde omgeving van Noord-Deurningen en wat betekent dat voor de levering aan huishoudens?’ 
 
De onderzoeksvraag is mede gevormd door de stakeholdersbijeenkomst en de bewonersbijeenkomst die 
zijn georganiseerd. Het doel van de stakeholdersbijeenkomst was het vaststellen van de onderzoeksvraag 
en de scope van het project bepalen. Vanuit de aanwezige stakeholders is financiële haalbaarheid een 
belangrijke voorwaarde voor een haalbare businesscase en de continuïteit van het alternatief een 
aandachtspunt. Onder de bewoners is draagvlak voor het overgaan op een alternatief voor aardgas. Zij 
willen graag deelnemen aan een pilot en/of meedenken met Stichting Duurzaam Noord-Deurningen. 
 
In het rapport zijn drie toekomstscenario’s voor het verwarmen van de gebouwde omgeving van Noord-
Deurningen opgesteld: 
 

1. Het opwekken van biogas en dit leveren in de vorm van warmte aan huishoudens. Het overschot 
zal worden afgenomen door bedrijven of moet worden gebufferd in het biogasnetwerk 
(afgekoppeld aardgasnetwerk).  

2. Het opwekken van biogas (decentraal) en dit bij een centrale locatie opwaarderen naar groen gas.  
3. Het opwekken van biogas (decentraal) en dit leveren in de vorm van warmte aan huishoudens. Het 

overschot wordt op een centrale locatie opgewaardeerd naar groen gas en ingevoed op het 
aardgasnetwerk.  
 

Voor deze drie scenario’s is een businesscase opgesteld en hieruit blijkt dat de toekomstscenario’s op dit 
moment nog niet financieel haalbaar zijn. De financiële haalbaarheid is berekend op basis van de data van 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarnaast worden gasleveranciers naar verwachting vanaf 2023 
verplicht om een aandeel van groen gas bij te mengen in het gasnetwerk. Dit aandeel loopt op naar 20% in 
2030. Hierdoor verandert de positie van de leverancier/producent van biogas ten opzichte van de 
netbeheerder. 
 
In overleg met de opdrachtgever is ervoor gekozen de businesscase niet verder door te rekenen, maar het 
onderdeel wet- en regelgeving nader te specificeren en de risico’s en kansen bij de scenario’s in beeld te 
brengen. Op dit moment is nog sprake van een aparte energiewet en een aparte gaswet (1998). Het is de 
bedoeling om deze wetten samen te voegen tot één integrale nieuwe energiewet.  
De samenstelling van groen gas valt onder de gaswet en dient te voldoen aan diens specificaties. De 
samenstellingseisen van groen gas kent twee eigenschappen/redenen (veiligheid en calorische waarde van 
het gas) en is per netdeel verschillend. Daarnaast is verschillende druk in het leidingsysteem noodzakelijk 
om te allen tijde de leveringszekerheid van het gas bij de afnemers te kunnen waarborgen. Dit is afhankelijk 
van verscheidene parameters en behoeft specifieke engineering. Gas in een gasnet dient ook een goed 
waarneembare geur te hebben, daarom wordt het odorant THT (tetrahydrothiofeen, C4H8S) toegevoegd.  
 
Indien er wordt gekozen voor een scenario met een ‘niet publiek netwerk’ (scenario 1 en 3), dan is de 
rechtsbescherming van bewoners een belangrijk uitgangspunt. Biogas is namelijk niet gereguleerd. Biogas 
dient te voldoen aan de eigenschappen en binnen de bandbreedte die is vastgelegd tussen de 
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leverancier/producent van het gas en de afnemers van het gas op het netdeel. Dit dient te zijn beschreven 
in de (bijlagen bij de) contracten die worden opgesteld. In dit contract moeten ook afspraken gemaakt 
worden over leveringszekerheid en het oplossen van storingen.  
 
Biogas en groengas zijn fiscaal gezien wel gelijk aan elkaar en vallen onder dezelfde belastingregels. De prijs 
voor warmte is (nu nog) gekoppeld aan de aardgasprijs. Als de prijs van aardgas stijgt dan daalt het aandeel 
SDE++ subsidie net zo hard. Pas wanneer de aardgasprijs langdurig hoger is dan het correctiebedrag voor 
de SDE++ subsidie, dan worden de inkomsten groter. De aardgasprijs en de SDE++ subsidie zijn parameters 
in de businesscase die niet beïnvloedbaar zijn. Vanuit de SDE++ subsidie worden wel meer inkomsten 
verkregen bij het direct leveren van warmte uit biogas, dan het leveren van groen gas. Dit is financieel 
aantrekkelijk voor de producent/leverancier van biogas.  
 
De businesscase kan op twee manieren wel beïnvloed worden. Enerzijds kan het leveren van warmte aan 
de gebouwde omgeving volstaan met minder dan 16 boeren die biogas produceren. De gebouwde 
omgeving van Noord-Deurningen heeft een warmtevraag van 9.077 GJ per jaar. Dit resulteert in een 
vermogen van 1.124 kW. De productie vanuit 16 vergisters is drie keer zoveel als het gestelde vermogen 
voor het verwarmen van de gebouwde omgeving van Noord-Deurningen. Dit betekent dat 6 van 16 boeren 
benodigd zijn om voldoende biogas/groen gas te produceren voor het verwarmen van gebouwde omgeving 
van Noord-Deurningen. Als de producenten/leveranciers worden benut die dichtbij de dorpskern zijn 
gelokaliseerd, kunnen ook de kosten voor het netwerk (header) geminimaliseerd worden. Voor scenario 1 
en 3 geldt dat er dan een buffer gerealiseerd moet worden in het biogasnetwerk. Voor scenario 2 dient het 
aardgasnetwerk als buffer, omdat groen gas en aardgas eenzelfde samenstelling hebben.  
Anderzijds hebben de 16 boeren die biogas produceren de mogelijkheid om het overschot aan energie te 
verwaarden op de markt (bijvoorbeeld transportbrandstof). Dit vergt wel extra investeringen.  
 
De twee aandachtspunten om een biogasnetwerk te laten slagen zijn:  
 

• Eigen belang versus collectief belang 
• Korte termijn versus lange termijn 

 
Coöperatie IJskoud zal met elkaar afspraken moeten maken, zodat er vanuit gezamenlijk belang wordt 
gehandeld. Anders is het mogelijk dat eigen belang sterker mee gaat wegen en kunnen vanuit financieel 
oogpunt keuzes gemaakt gaan worden (leveren aan de hoogste bieder). Het collectief belang moet het 
gezamenlijk doel zijn, als een warmteketen wordt gevormd voor de lange termijn. Langdurig commitment is 
noodzakelijk voor het leveren van biogas als warmte en vraagt om zekerheid voor de lange termijn voor alle 
partijen in deze keten.  
 
Kansen die meewegen in het maken van een definitieve keuze voor het mogelijk uitvoeren van een pilot:  

• Hogere waarde van groen gas certificaten door de bijmengverplichting 
• Gemeente Dinkelland, coöperatie IJskoud, Energiefonds Overijssel en Cogas vormen samen een 

beheerentiteit (in oprichting) 
• De gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal vormen samen een regionaal energiebedrijf (REB 

NO-Twente) 
• Substantiële groei van de productie is mogelijk door naast vergisting, de ontwikkeling van 

vergassingstechnologie op te schalen, dat een conversierendement van 99% heeft. 
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Risico’s die beheerst moeten worden zijn: 
• De ontwikkelingen omtrent de biogas Cv-ketel worden door ATAG niet voortgezet 
• De Rijksoverheid is geen uitgesproken voorstander van kleinschalige netten. 
• De gemeente moet de keuze maken dat er geen wettelijke aansluitplicht voor aardgas/groen gas 

geldt in het gebied waar biogas als warmte wordt geleverd. 
 
De risico's zijn beheersbaar door in te zetten op een gemeentelijk (regionaal) energiebedrijf dat naast 
stroom (hernieuwbare opwek via zon) ook inzet op levering van gas en warmte.  
 
Het is mogelijk om stapsgewijs te bouwen aan een regionaal energiebedrijf dat biogas en/of groengas gaat 
leveren aan de omgeving. Dit vraagt om een lange termijn routekaart en een duidelijke boodschap. 
Ekwadraat adviseert daarin de volgende stappen:  
 
Stap 1: Herkennen, erkennen en verkennen 
Stap 2:  Van individuele belangen naar gezamenlijk verlangen 
Stap 3: Definitieve keuze voor route biogas (verbinding) of route groen gas (vrijheid) 
  

Leeswijzer 
Hoofdstuk 1: aanleiding van het onderzoek, onderzoeksvraag en scope project 
Hoofdstuk 2: toelichting scenario’s en de aannames die zijn gehanteerd bij het berekenen van de 
businesscase 
Hoofdstuk 3: de financiële haalbaarheid van de scenario’s is toegelicht 
Hoofdstuk 4: de eisen die gesteld worden voor het netwerk voor het transporteren van biogas en 
groen gas en diens samenstelling 
Hoofdstuk 5: de parameters in de businesscase die beïnvloedbaar zijn  
Hoofdstuk 6: de wet- en regelgeving en de risico’s en kansen met betrekking tot de drie scenario’s 
Hoofdstuk 7: de conclusie van het onderzoek 
Hoofdstuk 8: het advies dat Ekwadraat geeft voor het vervolg 
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1 Inleiding 

 
De opdrachtgever Stichting Duurzaam Noord-Deurningen heeft Ekwadraat gevraagd om hen te adviseren 
met betrekking tot het inzichtelijk maken van de potentie van biogas, groengas en waterstof als haalbaar 
toekomstig alternatief voor aardgas. Dit in kader van het doel om de gebouwde omgeving van Noord-
Deurningen aardgasvrij te maken.  
 
De volgende onderzoeksvraag is in samenspraak met de opdrachtgever geformuleerd: 
 
‘In hoeverre zijn biogas, groengas of waterstofgas (3 varianten) een haalbaar en betaalbaar alternatief voor 
aardgas voor het verwarmen van de woningen en utiliteitsgebouwen in Noord-Deurningen?’ 
 
Op dinsdag 19 oktober jongstleden is zowel een bijeenkomst met de stakeholders (Bijlage 1) georganiseerd, 
als een informatieavond voor de bewoners uit het dorp. Op deze manier zijn de directe stakeholders 
betrokken bij het onderzoek en is het draagvlak voor het overgaan op een alternatief voor aardgas getoetst. 
De stakeholders die op 19 oktober de bijeenkomst hebben bijgewoond zijn: 
 

Tabel 1 stakeholders die aanwezig waren bij de stakeholdersbijeenkomst van dinsdag 19 oktober 2021 

Stichting Duurzaam Noord-Deurningen Opdrachtgever haalbaarheidsonderzoek  
Stichting IJskoud Collectief van boeren die biogas produceren voor 

bestaand biogasnet 
Gemeente Dinkelland Betrokken bestuurder 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Voorzitter van werkgroep biomassa en biogas 
Vertegenwoordiger Willibrordschool Potentiële afnemer van biogas/groen gas 
Voorzitter locatieraad kerk en  
eigenaar mini-camping het Brook 

Potentiële afnemer van biogas/ groen gas 

  
  

Biogas en groengas 
Biogas is een hernieuwbaar gas dat wordt geproduceerd uit biomassa; in dit project de mest van koeien. 
In een vergister op het erf van de boer vindt een vergistingsproces plaats, waarbij de mest wordt omgezet 
naar vergistingsgas (oftewel biogas). Het biogas bestaat uit een mengsel van hoofdzakelijk methaan en 
koolstofdioxide. Om dit biogas te gebruiken voor het verwarmen van de gebouwde omgeving is een eigen 
netwerk benodigd, aangezien het niet dezelfde samenstelling heeft als aardgas. Als biogas wordt 
gereinigd, gedroogd en opgewerkt dan ontstaat groen gas. Groen gas is kwalitatief exact gelijk aan 
aardgas. De geurstof THT (odorant met kenmerkende geur voor aardgas) wordt toegevoegd en het groen 
gas is geschikt voor het aardgasnetwerk. 
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De stakeholdersbijeenkomst had als doel om de onderzoeksvraag vast te stellen en de scope van het project 
te bepalen. Hieruit volgt dat waterstof als alternatief voor aardgas nog niet als haalbaar kan worden 
gekenmerkt, gezien de volwassenheid van de techniek. Vervolgens is aan de stakeholders gevraagd bij welk 
alternatief voor aardgas de grootste bedreigingen liggen (keuze biogas, groen gas, waterstof). Hierbij geeft 
2/3 van de aanwezige stakeholders aan dat naar hun idee bij waterstof als alternatief de grootste 
bedreigingen liggen. Dit komt mede doordat er nog onvoldoende ervaring is met het gebruik van 
waterstofgas voor het verwarmen van de gebouwde omgeving en de geringe beschikbaarheid van 
klimaatneutrale waterstof. De stakeholders geven aan dat er behoefte is aan een onderzoek waarin de 
verschillen van de varianten inzichtelijk zijn, op technisch, financieel en juridisch vlak. Financiële haalbaarheid 
is voor de stakeholders een belangrijke voorwaarde voor een haalbare businesscase. Daarnaast is de 
continuïteit van het alternatief een aandachtpunt. De uitkomsten zijn opgenomen in 0. 
 

De informatieavond voor de bewoners is druk 
bezocht en de reacties zijn positief. De meerderheid 
van de bewoners geeft, bij de keuze voor een 
energiebron, aan te kiezen voor een biogas CV. De 
bewoners willen graag bijdragen door deel te nemen 
aan de pilot of mee te denken met Stichting 
Duurzaam Noord-Deurningen (Bijlage 3) 
 
Naast de informatieavond zijn ook enquêtes onder 
de bewoners verspreid, met vragen over hun 
woonsituatie, energieverbruik en de 

energiebesparende maatregelen die zijn uitgevoerd. Deze enquête is door 50 huishoudens ingevuld (Bijlage 
4). De grootste motivatie om deel te nemen aan het project is om aardgasvrij te wonen (38%). Daarnaast zijn 
de redenen gegeven: besparen op kosten (30%), bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen 
(28%) en twee huishoudens willen meedoen omdat de verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is. Bij 
deelname aan het project is 86% van de huishoudens bereid om hetzelfde of iets meer te gaan betalen voor 
het verwarmen van hun woning op biogas of groen gas. Het gasverbruik van de huishoudens loopt van 0 m3 
gas (warmtepomp) tot 4185 m3 gas en worden voor 92% verwarmd door een cv-ketel. Naast de aanvullende 
isolatie die door het overgrote gedeelte van de huishoudens is toegepast, geven ook veel huishoudens aan 
zonnepanelen te hebben geplaatst op hun woning (of zijn voornemend omdat in de komende vijf jaar uit te 
voeren).  
 
Op basis van deze opgedane informatie is de onderzoeksvraag aangepast en de scope van het onderzoek 
bepaald. De haalbaarheid en betaalbaarheid van de varianten biogas en groen gas worden aan de hand van 
verschillende scenario’s (techniek, financieel, wet- en regelgeving en risico’s en kansen) getoetst door het 
opstellen van een businesscase. Voor deze varianten zijn drie scenario’s opgesteld: 
 

• Opwekken van biogas en dit leveren in de vorm van warmte (huidige situatie) aan huishoudens. Het 
restant dat niet door de huishoudens wordt afgenomen, zal worden afgenomen door bedrijven.  

Figuur 1-1 Antwoord op de vraag: Hoe denkt u over biogas/groen gas? 
(Informatieavond bewoners uit het dorp) 
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• Opwekken van biogas (decentraal) en dit bij een centrale locatie opwaarderen naar groen gas; 
• Warmte uit biogas leveren aan Noord- Deurningen en het restant opwaarderen naar groen gas. 

 
De scenario’s zijn allereerst getoetst op financiële haalbaarheid. Hieruit is geconcludeerd dat de drie 
scenario’s op dit moment nog niet financieel haalbaar zijn. In hoofdstuk 2,3 en 4 zijn de scenario’s in verdere 
detail toegelicht, met betrekking tot de aannames die zijn gedaan en de bronnen die zijn gebruikt. Dit biedt 
inzicht in de verschillen tussen de drie scenario’s. In hoofdstuk 5 is toegelicht welke parameters in de 
businesscase beïnvloedbaar zijn en de parameters die niet beïnvloedbaar zijn.  
 
Daarnaast is er onderzoek gedaan naar wet- en regelgeving. Een belangrijk uitgangspunt is de 
rechtsbescherming van bewoners, als er sprake is van een niet publiek netwerk. Daarnaast is de positie van 
de producenten (boeren) verandert ten opzichte van de netbeheerder, met oog op het invoeren van de 
bijmengverplichting. Gasleveranciers worden verplicht een aandeel groen gas bij te mengen in het 
aardgasnetwerk. Hoofdstuk 6 staat in het teken van wet- en regelgeving. De positie van iedere stakeholder 
wordt toegelicht, naast de risico’s van het leveren van biogas en de rechtsbescherming van huishoudens.  
 
Hieruit volgend zijn in hoofdstuk 7 de resultaten toegelicht. Deze resultaten geven inzicht in het doel van een 
potentiële pilot en welke randvoorwaarden dan van belang zijn. Uiteindelijk vormt dit een advies voor de 
langere termijn (hoofdstuk 8). Het project wordt in het groter geheel geplaatst – stel er is een onbeperkt 
aantal boeren en de gebouwde omgeving van Noord-Deurningen is één van de afnemers. Wat is er in de 
toekomst benodigd om biogas/groen gas als alternatieve bron te gebruiken voor het verwarmen van de 
gebouwde omgeving van Noord-Deurningen? En welke stappen moeten ondernomen worden om dit 
mogelijk te maken? 
 
Met deze kennis kan Stichting Duurzaam Noord-Deurningen het gesprek aangaan met de netbeheerder 
Cogas. Daarbij kunnen strategische keuzes worden gemaakt voor als er daadwerkelijk een pilot wordt 
gedefinieerd en uitgevoerd. 
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2 Scenario’s en beknopte businesscases 

In dit hoofdstuk zijn de scenario’s in verdere detail toegelicht. De uitgangspositie van de businesscase is 
beschreven en de keuzes voor de drie scenario’s zijn onderbouwd (de aannames en bronnen).  

2.1 Uitgangssituatie 

2.1.1 Warmtevraag  

Voor het bepalen van de warmtevraag is gebruik gemaakt van de openbare gegevens van de netbeheerder. 
Hier is op postcode 6 niveau de warmtevraag van klein verbruik aansluitingen beschikbaar (woningen). De 
gebouwde omgeving van Noord-Deurningen heeft een warmte vraag van 9.077 GJ per jaar. Deze 
warmtevraag is voor het jaar 2020 en de aanname is gedaan dat deze warmtevraag gelijk blijft. Dit houdt ook 
in dat de aanname is gedaan dat na 2020 in de woningen geen extra isolerende maatregelen worden 
genomen. Het vermogen is bepaald aan de hand van de graaddagenmethode1. Hierin is uitgegaan van de 
pieksituatie; een buitentemperatuur van -10 graden Celsius en een binnentemperatuur van 18 graden 
Celsius. Dit resulteert in een vermogen van 1.124 kW. Daarnaast is het uitgangspunt gehanteerd dat de 
consument niet meer gaat betalen voor biogas/groengas, dan voor aardgas. Dit is exclusief belastingen. 
 

 
Figuur 2-1 jaarbelastingduurkromme 2020 warmtevraag Noord-Deurningen 

Hierboven (Figuur 2-1) is de jaarbelastingduurkromme weergegeven voor het vermogen dat de woningen in 
Noord-Deurningen samen vragen voor verwarming. Over het jaar gezien volgt dit een dal, lage warmtevraag 
in de zomer en een hoge warmtevraag in de winter. De piek ligt hierbij rond 800 kW, dit is lager dan de 

 
 
1 Met de graaddagen methode is het mogelijk om verschillende stookseizoenen met elkaar te vergelijken. Een koude 
dag resulteert in meer graaddagen. In een jaar met meer graaddagen kan berekend worden of het hogere 
energieverbruik in verhouding is met de extra graaddagen. In een stookseizoen met 2800 graaddagen wordt op deze 
dag 1% van de energie gebruikt. Uit dit energieverbruik volgt een vermogen bij de pieksituatie met een 
buitentemperatuur van -10 graden Celsius. 
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berekende pieksituatie van 1.124 kW, doordat de koudste dag in 2020 gemiddeld slechts min 1,6 graden 
Celsius was. 

2.1.2 Aanbod biogas/groengas 

Het doel is het leveren van het hierboven gestelde 
vermogen door gebruik te maken van 16 nieuwe 
vergisters van gemiddelde omvang op het erf van de 
16 betreffende boeren (Figuur 2-2). Om te berekenen 
hoeveel warmte de 16 boeren kunnen leveren en wat 
de daarbij komende kosten zijn, is data van 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)2 gebruikt.  
Stichting Duurzaam Noord-Deurningen heeft data 
aangeleverd met betrekking tot de hoeveelheid 
koeien per boer en de mestproductie per jaar. Voor 
het berekenen van de mestproductie is uitgegaan van 
25 ton mest per koe. Op basis van de PBL-data wordt 
per ton mest 25,238 m³ biogas geproduceerd.  
Voor het transporteren van biogas is er de aanname 
gedaan dat coöperatie IJskoud, in samenwerking met 
de netbeheerder, het bestaande aardgasnetwerk na 
afkoppeling hergebruikt voor het transporteren van 
biogas naar de woningen.  
  

 
 
2 Tabel 3-13 en 3-15 uit het document Conceptadvies SDE++ 2022 Vergisting van PBL 

Figuur 2-2 Overzicht van de boeren die willen deelnemen aan het 
biogas netwerk (1 t/m 16) en de reeds deelnemende boeren (A t/m F) 
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2.2 Scenario’s 

Onderstaand zijn de drie scenario’s toegelicht die in de businesscase zijn berekend.  

2.2.1 Scenario 1: opwekken van biogas en verkoop van warmte 

 
Figuur 2-3 systeemweergave van scenario 1 

In scenario 1 wordt biogas opgewekt en geleverd aan de gebouwde omgeving. Het restant aan biogas zal 
worden geleverd aan andere afnemers dan bewoners van Noord-Deurningen, zoals bijvoorbeeld bedrijven. 
De 16 nieuwe vergistingslocaties leveren biogas aan het nog te realiseren biogasnetwerk (header), waarmee 
wordt aangesloten op het bestaande afgekoppelde aardgasnetwerk. In elke woning die aangesloten wordt 
op het biogasnetwerk zal de cv-ketel moeten worden vervangen door een cv-ketel die draait op biogas. Deze 
nieuwe biogas cv-ketel is in eigendom van de leverancier van warmte, als gevolg van een verplichting in de 
warmtewet. In de woning wordt het biogas verbrand, de nuttige warmte wordt afgenomen en verkocht aan 
de bewoners.  
  



 

 

    Pagina 13 van 59 
 

2.2.2 Scenario 2: opwekken van biogas en opwaarderen naar groengas 

 
Figuur 2-4 systeemweergave van scenario 2 

In scenario 2 wordt biogas opgewekt en opgewaardeerd naar groengas, wat wordt ingevoed op het 
aardgasnetwerk. De 16 nieuwe vergistingslocaties leveren biogas aan het nog te realiseren biogasnetwerk 
(header), waarin het biogas wordt getransporteerd naar één centrale locatie. Op deze locatie staat één groen 
gasinstallatie, die het biogas opwaardeert naar groen gas. Groen gas heeft dezelfde samenstelling als aardgas 
en kan worden ingevoed in het bestaande aardgasnetwerk. In de woningen hoeven geen aanpassingen 
gedaan te worden aan de cv-installatie.  
 
Bij dit scenario zijn er twee opties:  

1. Een gesloten distributiesysteem (afgekoppeld aardgasnetwerk) waarin 100% groen gas wordt 
geleverd aan de gebouwde omgeving van Noord-Deurningen. 

2. Het direct invoeden van groen gas op het bestaande aardgasnetwerk en uitgeven van groen gas 
certificaten aan de huishoudens in Noord-Deurningen. 
 

De tweede optie is, gezien de toekomstige bijmengverplichting, aantrekkelijker dan de eerste optie. Maar 
heeft als nadeel dat het administratieve vergroening betreft. Er is geen directe relatie met het eigen gas. 
Optie 2 zou kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met Cogas, waarin ook investeringen gezamenlijk 
kunnen worden opgepakt.  
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2.2.3 Scenario 3: opwekken van biogas voor verkoop warmte gebouwde omgeving en restant 
opwaarderen naar groengas 

 

 
Figuur 2-5 systeemweergave van scenario 3 

In scenario 3 wordt biogas opgewekt en als warmte verkocht voor de gebouwde omgeving, het restant wordt 
opgewaardeerd naar groengas en wordt ingevoed op het aardgasnetwerk. De 16 nieuwe vergistingslocaties 
leveren biogas aan het nog te realiseren biogasnetwerk (header), waarmee wordt aangesloten op het 
bestaande afgekoppelde aardgasnetwerk. In elke woning die aangesloten wordt op het biogasnetwerk zal de 
cv-ketel moeten worden vervangen door een cv-ketel die draait op biogas. Deze nieuwe biogas cv-ketel is in 
eigendom van de leverancier van warmte. In de woning wordt het biogas verbrand, de nuttige warmte wordt 
afgenomen en verkocht aan de bewoners. Het restant dat niet wordt afgenomen door de gebouwde 
omgeving van Noord-Deurningen wordt op één centrale locatie opgewaardeerd naar groen gas en ingevoed 
in het bestaande aardgasnetwerk. Een andere optie is om het groen gas verder te verwerken tot bijvoorbeeld 
biobrandstoffen.  
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3 Financiële kenmerken 

In dit hoofdstuk zijn de financiële kenmerken per scenario toegelicht. De kosten zijn berekend op basis van 
de data van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)3. Allereerst is de businesscase getoetst op financiële 
haalbaarheid. Hieruit is geconcludeerd dat de drie scenario’s op dit moment nog niet financieel haalbaar zijn. 
Daarnaast is de focus van het onderzoek verschoven, aangezien gasleveranciers worden verplicht een 
aandeel groen gas bij te mengen in het aardgasnetwerk. In overleg met de opdrachtgever is ervoor gekozen 
de businesscase niet verder door te rekenen, maar het onderdeel wet- en regelgeving nader te specificeren 
en de risico’s en kansen bij de scenario’s in beeld te brengen. Dit met als resultaat een stappenplan om het 
gesprek aan te gaan en een definitieve keuze te maken.  

Tabel 2 overzicht financiële kenmerken per scenario 

Scenario 1 2 3 
Primair Biogas warmte ND Groengas ND Biogas warmte ND 
Secundair Biogas warmte overig Groengas overig Groengas overig 
    
Investering  €        5.300.0004   €           5.600.0005   €    5.600.000  
Kosten 12 jaar  €        1.960.000   €           3.920.000   €    3.220.000  
Inkomsten 12 jaar  €        9.040.000   €           6.990.000   €    7.720.000  
Totaal na 12 jaar  €        1.800.000   €         -2.600.000   €  -1.100.000  
    
Situatie bewoners ND Voordeel energiebelasting Voordeel dezelfde 

energiedrager 
Voordeel energiebelasting 

Ontbrekende kosten Stalvloeren Stalvloeren Stalvloeren 

 
Invoedlocatie aardgas-
netwerk 

Invoedlocatie aardgas-
netwerk 

Invoedlocatie aardgas-
netwerk 

 Biogasketels  Biogasketels 
 Meetinstrumenten Meetinstrumenten 
 Overname aardgasnetwerk Overname aardgasnetwerk 

3.1 Scenario 1 

Als het opgewekte biogas allemaal wordt verkocht in de vorm van warmte, dan resulteert dat na de periode 
van 12 jaar subsidie tot een winst van 1,8 miljoen euro. Hierin zijn noodzakelijke investeringen niet 
meegerekend. De volgende investeringen ontbreken in de berekening: stalvloeren, invoedlocatie 

 
 
3 Tabel 3-13 en 3-15 uit het document Conceptadvies SDE++ 2022 Vergisting van PBL 
4 De investeringen voor biogas bestaan uit: plaatsen van 16 vergisters en aanleg biogasleiding (header) 
5 De investeringen voor groengas bestaan uit: plaatsen 16 vergisters, aanleg biogasleiding (header) en aanleg 
gasopwaardeerinstallatie. 
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aardgasnetwerk, biogasketels in de woningen, warmte meetinstrumenten in de woningen, overname en 
afkoppeling aardgasnetwerk. Worden deze investeringen wel meegenomen, dan zal de terugverdientijd voor 
dit scenario oplopen. Het is mogelijk om met zes vergistingsinstallaties de warmtevraag vanuit Noord-
Deurningen in te vullen, hierbij moet wel buffercapaciteit gerealiseerd wordt in het biogasnetwerk (scenario 
1 en 3). Bij scenario 2 dient het bestaande aardgasnetwerk als buffer. Als de producenten/leveranciers 
worden benut die dichtbij de dorpskern zijn gelokaliseerd, kunnen ook de kosten voor het netwerk (header) 
geminimaliseerd worden. 

3.2 Scenario 2 

Ervan uitgaande dat al het geproduceerde groengas wordt verkocht, resulteert dat na de periode van 12 jaar 
subsidie in een tekort van 2,5 miljoen euro. Hierin ontbreken nog twee belangrijke investeringen: stalvloeren 
en de invoedlocatie aardgasnetwerk. De onrendabele situatie komt voort uit het plaatsen van 16 middelgrote 
vergisters in plaats van één grote vergister, de investering in de header en het lagere subsidiebedrag dat 
geldt voor de verkoop van groengas ten opzichte van warmte uit biogas.  

3.3 Scenario 3 

Op basis van het huidige aardgasverbruik van de gebouwde omgeving, is er na de periode van 12 jaar subsidie 
een tekort van 1,1 miljoen euro. Dit ligt logischerwijs tussen de + 1,8 en –2,6 miljoen euro van scenario 1 en 
2. Biogas wordt alleen nog afgenomen door de gebouwde omgeving en het restant wordt opgewaardeerd 
naar groen gas, wat kostenintensief is. Naast het tekort van 1,1 miljoen euro zijn er dezelfde ontbrekende 
investeringen als scenario 1: stalvloeren, invoedlocatie aardgasnetwerk, biogasketels in de woningen, 
warmte meetinstrumenten in de woningen, overname en afkoppeling aardgasnetwerk, eventuele buffering. 
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4 Netwerkeisen 

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten beschreven die van belang zijn voor het netwerk: druk, geur en eisen 
samenstelling gas  

4.1 Algemeen 

In algemene zin geldt voor de levering van een gas als warmte voor een huishouden dat dit moet voldoen 
aan de voorwaarden uit de gaswet en secundaire wetgeving en de bijhorende meetcodes.  
De gaswet bepaalt onder andere welke definities gelden, organisatie van de markt, organisatie van transport 
en distributie, toegang tot het net, berekenmethode van leveringstarieven en transporttarieven. Tevens 
zaken als regels voor gesloten distributiesystemen en bescherming van kleinverbruikers. 
 
Omdat dit specifieke project de levering van (ruw)biogas, dan wel biogas op aardgaskwaliteit (groen gas) 
betreft aan een besloten groep kleinverbruikers, gelden ook hier specifieke regels vanuit de gaswet (9Bijlage 
5) 

4.2 Druk 

De druk van een gas in een leidingsysteem wordt voornamelijk bepaald door de minimale afleverdruk bij de 
afnemers, het voorliggende netdeel (lengte, diameters en eigenschappen) en noodzakelijke buffercapaciteit 
in het net. Deze eigenschappen bepalen gezamenlijk het ontwerp van het net incl. de drukken. 
Bij gebruik van een bestaand net en bestaande infrastructuur zal gekeken moeten worden naar de 
afnameprofielen, vermogens en gelijktijdigheid, inclusief de eigenschappen van de bestaande infrastructuur. 
Deze parameters gezamenlijk bepalen welke druk waar in het net noodzakelijk is. De verschillende druk is 
noodzakelijk om te allen tijde de leveringszekerheid van het gas bij de afnemers te kunnen waarborgen. Een 
dergelijke analyse behoeft specifieke engineering. Beheerders van netten hanteren modeleringssoftware 
voor de dimensionering van gasnetten. 

4.3 Geur/odorant van een gas 

Gas in een gasnet dient een goed waarneembare geur te hebben, een geurintensiteit met een hoge zekerheid 
van waarschuwing en zodanig dat verwarring met andere stoffen vrijwel wordt uitgesloten. Om deze reden 
wordt aan delen van de van nature reukloze gasstroom, de odorant THT (tetrahydrothiofeen, C4H8S) 
toegevoegd. Bij een schaalverdeling van 0 tot 5 van geurintensiteit is 30 mg/m³ de waarde waarbij de 
bovenste gewaarwordingsgrens wordt bereikt en de reukgraad 5 heeft. De ondergrens van 10 mg/m³ 
odorant is de minimale waarde vanuit het oogpunt van veilig gasgebruik (reukgraad 2). Gemiddeld gezien is 
het odorantgehalte in Nederland 18 mg THT/m³(n).  
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Tabel 3 geurintensiteitschaal met een schaalverdeling van 0 tot 5. 

Geurintensiteitschaal 
Reukgraad Omschrijving Bijzonderheid 
0 Geen geur   
0,5 Zeer zwakke geur Waarneembaarheidsgrens 
1 Zwakke geur   
2 Goed waarneembare geur Zekerheid van waarschuwing 
3 Sterke geur   
4 Zeer sterke geur   
5 Maximale geur Bovenste gewaarwordingsgrens 

 

4.4 Samenstelling 

De samenstelling van een gas wat valt onder de gaswet dient te voldoen aan de specificaties genoemd in de 
(bijlagen) van de gaswet. De samenstelling van dit gas is verschillend per netdeel en kent twee 
eigenschappen/redenen voor de samenstellingseisen. 
 
De eerste betreft veiligheid, waaronder bijvoorbeeld corrosie, explosiegevaar, milieu, etc. valt welke 
verschillend zijn bij verschillende drukken onder verschillende samenstellingen. In dit deel is beschreven 
welke componenten het gas mag bevatten en binnen welke bandbreedte, onder welke omstandigheden. 
De tweede betreft de calorische waarde van het gas. Deze is opgedeeld in categorieën en geeft aan op welk 
netdeel, welk type gas, welke verbrandingswaarde dient te hebben. Deze is uitgedrukt in een uniforme 
meetwaarde de Wobbe-index genoemd. 
 
Voor groen gas in dit project geldt dat het dient te voldoen aan de eigenschappen genoemd in bijlage 4 van 
de gaswet en is “G-gas bij aflevering op een aansluiting”. Voor (ruw)biogas in dit project geldt dat het dient 
te voldoen aan de eigenschappen en binnen de bandbreedte die is vastgelegd tussen de 
leverancier/producent van het gas en de afnemers van het gas op het netdeel. Dit dient te zijn beschreven in 
de (bijlagen bij de) contracten behorende bij het project. 
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5 Beïnvloedbaarheid Businesscase en 
Schaalbaarheid 

Dit hoofdstuk gaat in op de parameters in de businesscase (BC) die beïnvloedbaar zijn. Als deze parameters 
veranderen, wat voor effect heeft dat dan op de haalbaarheid en schaalbaarheid van het project. 

5.1 SDE++ subsidie in relatie tot financiële kenmerken 

In Tabel 2 is de SDE++ subsidie meegenomen in de berekeningen. Vanuit de SDE++ subsidie worden meer 
inkomsten verkregen bij het direct leveren van warmte uit biogas, dan het leveren van groen gas (per 
geleverde hoeveelheid warmte). Dit is financieel aantrekkelijk voor de producent/leverancier van biogas. 
Daarnaast zijn de investeringen voor groen gas groter, vanwege de investering in een groen gas 
opwaardeerinstallatie.  
 
De financiële haalbaarheid is in de BC doorberekend voor 12 jaar (het aantal jaar SDE++ subsidie). De 
technische levensduur van het netwerk overstijgt deze 12 jaar. Op de lange termijn kan de businesscase dus 
rendabel uitvallen, maar dit brengt ook onzekerheid met zich mee.  

5.2 De beïnvloedbaarheid van de BC is tweedelig 

De businesscase kan op twee manieren wel beïnvloed worden. Enerzijds kan het leveren van warmte aan de 
gebouwde omgeving volstaan met minder dan 16 boeren die biogas produceren. De gebouwde omgeving 
van Noord-Deurningen heeft een warmtevraag van 9.077 GJ per jaar. Dit resulteert in een vermogen van 
1.124 kW. De productie vanuit 16 vergisters is drie keer zoveel als het gestelde vermogen voor het 
verwarmen van de gebouwde omgeving van Noord-Deurningen. Dit betekent dat 6 van 16 boeren benodigd 
zijn om voldoende biogas/groen gas te produceren voor het verwarmen van gebouwde omgeving van Noord-
Deurningen. Als de producenten/leveranciers worden benut die dichtbij de dorpskern zijn gelokaliseerd, 
kunnen ook de kosten voor het netwerk (header) geminimaliseerd worden. Voor scenario 1 en 3 geldt dat er 
dan een buffer gerealiseerd moet worden in het biogasnetwerk. Voor scenario 2 dient het aardgasnetwerk 
als buffer, omdat groen gas en aardgas eenzelfde samenstelling hebben.  
Anderzijds hebben de 16 boeren die biogas produceren de mogelijkheid om het overschot aan energie te 
verwaarden op de markt (bijvoorbeeld transportbrandstof). Dit vergt wel extra investeringen.  

5.3 Waar de BC niet te beïnvloeden is  

De prijs voor warmte is (nu nog) gekoppeld aan de aardgasprijs. Als de prijs van aardgas stijgt dan daalt het 
aandeel SDE++ subsidie net zo hard. Pas wanneer de aardgasprijs langdurig hoger is dan het correctiebedrag 
voor de SDE++ subsidie, dan worden de inkomsten groter. De aardgasprijs en de SDE++ subsidie zijn 
parameters in de businesscase die niet beïnvloedbaar zijn. Het correctiebedrag van de SDE++ wordt jaarlijks 
bepaald op basis van de marktprijs voor energie. Noord-Deurningen zou ervoor kunnen kiezen een hogere 
prijs te betalen voor hun warmte uit biogas of afname van groengas. Dit is echter tegenstrijdig met de 
warmtewet, die stelt dat consumenten niet meer gaan betalen voor een alternatief van aardgas.  
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6 Wet- en regelgeving, kansen en risico’s per 
scenario 

In dit hoofdstuk wordt belangrijke wet- en regelgeving beschreven. Vervolgens worden de kansen en risico's 
per scenario verder uitgewerkt en wat dat betekent voor de diverse stakeholders en afnemers. Qua wet- en 
regelgeving ligt de focus op warmte-, gas- en energiewet, omdat het voornamelijk warmtelevering bij 
consumenten betreft. 
 
Op dit moment is nog sprake van een aparte energiewet en een aparte gaswet (1998). Het is de bedoeling 
om deze wetten samen te voegen tot 1 integrale nieuwe energiewet. In het 4de kwartaal van 2020 heeft 
reeds consultatie plaatsgevonden. De wet is echter nog niet definitief. Behalve deze wet zal ook sprake zijn 
van onderliggende Algemene maatregelen van Bestuur (AMvB's) en Ministeriële Regelingen (MR’en). Deze 
onderliggende regelingen zijn nodig in het kader van flexibiliteit, om op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen 
spelen. Tegelijkertijd geeft flexibiliteit ook minder zekerheid.  

6.1 Wet- en regelgeving 

Groengas is wel gedefinieerd in de gaswet. Biogas is dit niet. Hierdoor is sprake van meer onzekerheid. Alle 
afspraken die partijen overeenkomen moeten worden vastgelegd in contracten van het specifieke project. 
Bij het leveren van biogas in de vorm van warmte vallen de bewoners onder de regels voor 
consumentenbescherming en is sprake van een verplichte leveringsvergunning. Qua netbeheer is de situatie 
identiek aan aardgas getransporteerd in het aardgasnetwerk.  
 

Tabel 4 Wet- en regelgeving geldend voor biogas en groen gas 

 Groen gas 
Opgenomen in gas- en 
energiewet 

Biogas 
Niet gereguleerd. Geen 
onderdeel gas- en 
energiewet 

Warmte 
Warmtewet 

Leveranciersvergunning 
ACM voor leverancier 

Verplicht Niet verplicht Verplicht 

Netbeheer Verplichte taak 
netbeheerder 

Zelf in te vullen. Het is 
wel mogelijk om de taak 
door netbeheerder te 
laten uitvoeren 

Zelf in te vullen. Het is 
wel mogelijk om de taak 
door netbeheerder te 
laten uitvoeren 

Consumenten-
bescherming 

Beschermingsregels Niet geregeld via 
beschermingsregels 

Maximumprijs + 
uitgebreide 
beschermingsregels  
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Qua belasting voldoen zowel groengas als biogas aan de titel van levering. Daar waar gas over een 
inrichtingsgrens (van het perceel netwerk naar het perceel gebouwde omgeving) heen gaat, is sprake van 
levering. Biogas en groengas zijn fiscaal gezien wel gelijk aan elkaar en vallen onder dezelfde belastingregels. 
De prijs voor warmte is (nu nog) gekoppeld aan de gasprijs. Gaat de belasting op gas omhoog dan mag ook 
de prijs voor warmte worden verhoogd. Op het moment dat biogas wordt omgezet in warmte (huidige 
model) dan is de regelgeving rondom warmte van belang. De voorzieningen die nodig zijn bij de afnemer (CV-
ketel, brander) om het biogas om te zetten in warmte mogen niet in bezit zijn van de afnemer. Dit betekent 
dat je als warmteleverancier afspraken moet maken over leveringszekerheid en het oplossen van storingen. 
Hiervoor is het noodzakelijk een partij te betrekken wiens corebusiness het is om ketels te leveren én 24/7 
storingen op te lossen en onderhoud uit te voeren.   

6.2 Aandachtspunten  

Om een biogasnetwerk of een gesloten groengas netwerk te laten slagen in de gebouwde omgeving is sprake 
van twee belangrijke aandachtspunten: 
 
• Eigen belang versus collectief belang 
• Korte termijn versus lange termijn 

6.2.1 Eigen belang versus collectief belang 

Voor de producenten (afzonderlijke deelnemers coöperatie IJskoud) is productie van biogas een extra 
inkomstenbron.  Zolang deelnemers niet heel expliciet met elkaar afspraken maken waar de coöperatie nog 
meer voor staat, is het mogelijk dat het eigen belang sterker is dan het gezamenlijke belang. Het kan dan 
aantrekkelijker zijn om het biogas beschikbaar te stellen voor de hoogste bieder. 
 
Het is mogelijk om het biogas niet te verkopen als warmte, maar als grondstof voor biobrandstof. 
Brandstoffen hebben een hogere prijs per energieinhoud en in deze sector is al langer de verplichting tot 
bijmenging.  De transportsector moet de uitstoot omlaag krijgen. Hiervoor is een groen gasinstallatie en 
daaropvolgend nog een aanvullende installatie nodig om biobrandstoffen te maken. En uiteraard een 
afnemer in de vorm van een tankstation.  
 
Afgesloten netten zijn niet immuun voor de marktdynamiek: ook al is de uitwisseling van biogas/groen gas 
met andere netten uitgesloten, de biomassa is nog steeds flexibel transporteerbaar en kan alsnog 
weggehaald worden door partijen die een hogere prijs voor die biomassa krijgen bij invoeding op een niet 
afgekoppeld net of bij levering aan de mobiliteit.  

6.2.2 Korte termijn versus lange termijn 

Indien biogas wordt geleverd in de vorm van warmte, dan levert dit een bepaalde mate van lokale 
betrokkenheid. Je kunt letterlijk de bron aanwijzen waar de warmte vandaan komt.  Afnemers bouwen een 
"relatie” op met de producenten van biogas. Er is zelfs de mogelijkheid van financiële participatie, als 
afnemers meefinancieren in de vorm van leningen.  Wil je biogas in de vorm van warmte leveren aan de 
gebouwde omgeving, dan vraagt dat om langdurig commitment. Partijen vormen met elkaar een 
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warmteketen. Als een onderdeel van de keten wegvalt, staan de afnemers letterlijk en figuurlijk in de kou. 
Langdurig commitment vraagt om zekerheid voor de lange termijn voor alle partijen. Deze zekerheid en 
onderlinge verbinding is lastig te realiseren. Niemand heeft een glazen bol. De korte termijn is bekend. De 
lange termijn is onbekend.  
 
Als je als partijen er bewust voor kiest om met elkaar een keten te vormen voor de langere termijn dan sta 
je samen aan het roer. Het collectieve belang is het gezamenlijke doel. Dit heeft wel als voordeel dat je met 
elkaar ook kunt sturen op de bijvangst, in de vorm van kringlooplandbouw en minder stikstof- en 
methaanuitstoot. Organisatorisch is dit echter een grote uitdaging. Biogas is niet gereguleerd maar de 
afnemers vragen wel om een hoge mate van bescherming. Er is behoefte aan een maximaal prijsplafond en 
leveringszekerheid. Volledige transparantie qua kosten van de totale warmteketen (waar rinkelt de kassa) en 
wat gebeurt er als de biogasproductie afneemt door het stoppen van bedrijven. Bovendien qua uitvoering 
moet ook iedereen meedoen. 

6.3 Kansen en risico’s per scenario 

6.3.1 Kansen 

Bijmengverplichting 
Gasleveranciers worden naar verwachting vanaf 2023 verplicht om een aandeel van groen gas bij te mengen 
in het gasnetwerk. Dit aandeel loopt op naar 20% in 2030. Het bijmengen zal administratief geschieden door 
de certificaten. Deze staan vaak los van de fysieke gaslevering. Concreet heb je de waarde van grijs gas 
(aardgas) en de groenwaarde (certificaat). Het is nu nog niet duidelijk hoe de bijmengverplichting wordt 
georganiseerd. De SDE++ vergoedt de onrendabele top voor de productie van groen gas. Dit betekent dat als 
de marktprijs lager is dan de benodigde vergoeding om te draaien, dat dit verschil met de SDE++ wordt 
vergoed in de exploitatie. Tevens zijn er vooralsnog inkomsten uit de verkoop van de certificaten (Garanties 
van Oorsprong). De bijmengplicht zal naar verwachting tot een hogere waarde van de certificaten leiden.  
Het is dan de vraag of de SDE++-subsidie voor groen gas volledig in stand blijft bij de instelling van de 
bijmengplicht. In de transportsector is dit namelijk niet het geval, zie toelichting. 
  
In de transportsector is al sprake van een bijmengverplichting. Voor deze sector proberen al enkele 
producenten al zonder SDE++ de overstap naar groen gas te maken. Dit gebeurt met HBE’s (hernieuwbare 
brandstofeenheid). Met HBE’s kan voldaan worden aan de bijmengverplichting in de transportsector. Alleen 
niet subsidiabele GvO’s kunnen worden ingezet worden om een HBE te maken. Dit betekent concreet dat in 
de transportsector in de huidige bijmengverplichting geen ruimte voor SDE-vergoeding is. Hoe de 
bijmengverplichting in de gebouwde omgeving eruit komt te zien is nog de vraag, we weten niet of 
subsidiabele productie hiervoor ingezet mag worden.  
 
Beheerentiteit in oprichting 
Gemeente Dinkelland, coöperatie IJskoud, Energiefonds Overijssel en Cogas vormen samen een 
beheerentiteit in oprichting voor hub 1 van het biogasnetwerk en de toekomstige uitbreidingen. Dit maakt 
het mogelijk om gezamenlijk de dialoog aan te gaan over ieders rol vanuit gezamenlijk belangen. In het 
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verleden stonden partijen meer tegenover elkaar. Door te kiezen voor een beheerentiteit is het mogelijk om 
vanuit gezamenlijk belang hub 1 verder te optimaliseren en goede afspraken te maken over de toekomstige 
uitbreidingen. 
 
Regionaal gemeentelijk energiebedrijf 
De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal vormen samen een regionaal energiebedrijf (REB NO-Twente).  
Vooralsnog ligt de focus op zon en ter ondersteuning van 50% lokaal eigendom. Maar dit biedt wel de opening 
om indien gewenst ook de ontwikkeling met betrekking tot biogas hierin op te nemen. 
 
Financieringskans 
Als in scenario 2 wordt gekozen voor het direct invoeden van groen gas op het bestaande aardgasnetwerk 
en uitgeven van groen gas certificaten aan de huishoudens in Noord-Deurningen, dan ligt hier een 
financieringskans (evenals in scenario 3). Gezien de toekomstige bijmengverplichting die gaat gelden voor 
gasleveranciers, kan de uitvoering worden uitgevoerd in samenwerking met Cogas. De investeringen kunnen 
ook gezamenlijk opgepakt worden, omdat dit scenario ook bijdraagt aan de verplichting waar Cogas aan moet 
voldoen. 

6.3.2 Risico’s  

Rijksoverheid is geen uitgesproken voorstander van kleinschalige netten. 
Vanuit het perspectief van de rijksoverheid zijn zij geen voorstander van kleinschalige netten. Hiervoor zijn 
drie redenen: 
 
1. Hoogwaardige inzet. Het streven is om het beschikbare biogas zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. 

Door op gebiedsniveau eigen netten te creëren ontstaat vanuit rijksniveau een suboptimaal net. Dit heeft 
alles te maken met de mate van invloed en denken vanuit een centrale energievoorziening. Inzetten op 
grootschalige vergassingsinstallaties sluit hierbij aan 

2. Kwetsbaarheid. De leveringszekerheid voor consumenten wordt steeds lastiger te borgen naar mate het 
aantal bronnen waar levering vandaan komt kleiner wordt. Voorkomende zaken als faillissementen, 
veeziekten, krimp van de veestapel, etc vertalen zich in dit soort netsituaties één-op-één in grote risico’s 
voor de leveringszekerheid van de consument. 

3. Dynamiek van de markt. De grondstof mest is flexibel transporteerbaar en kan alsnog weggehaald 
worden door partijen die leveren indien zij een hogere prijs voor die biomassa krijgen bij invoeden op 
een niet afgekoppeld net of bij levering aan de mobiliteit. 

 
Biogas direct verbranden en afrekenen als warmte. 
Direct biogas verbranden en afrekenen als warmte levert meer energie dan het biogas omzetten in groen gas 
en daarmee je huis verwarmen. Ook het omzetten van biogas in groengas vraagt nog extra energie. Gebruik 
van biogas uit de omgeving bevorderd ook de lokale binding en lokaal eigenaarschap. Helaas zijn voor 
huishoudelijk gebruik nog geen biogas Cv-ketels op de markt en wordt de vergroening van aardgas geregeld 
via garantiecertificatie van oorsprong (administratief). ATAG heeft een start gemaakt met de ontwikkeling 
van biogas Cv-ketels, maar heeft besloten deze ontwikkeling niet door te zetten.  
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Belasting loopt mee met de belasting op aardgas. 
Zowel biogas als groengas zijn qua belasting gekoppeld aan het aardgas. Op het moment dat het rijk de 
belasting op aardgas verhoogd om gasbesparing en duurzame alternatieven te stimuleren stijgt de belasting 
op biogas en groengas automatisch mee. Dit is niet logisch aan gezien al sprake is van een duurzaam 
alternatief. 
 
Biogas is niet gereguleerd. 
Omdat groen gas wel onder de gaswet valt en biogas niet, moet de gemeente voor biogas een expliciete 
keuze maken dat er geen wettelijke aansluitplicht voor gas (=aardgas of groen gas) geldt in het gebied waar 
biogas geleverd wordt. Anders blijft de wettelijke aansluitplicht voor gas bestaan. Dan kan dus een 
teleurgestelde spijtoptant zeggen dat hij toch weer liever gas wil. Het is echter niet gemakkelijk voor de 
gemeente om deze keuze expliciet te maken; alle bewoners moeten meedoen. Als gemeente wil je volledig 
transparant over kosten, risico’s et cetera kunnen zijn. Met andere woorden: het moet veilig en er moet een 
partij garant staan voor kostenplafond en voor leveringszekerheid. Anders gaan burgers niet snel mee met 
een biogasavontuur. Dit heeft als consequentie dat je met elkaar moet nadenken wie welke rol in de totale 
warmteketen heeft. 
 
Vergassing in plaats van vergisting. 
Om de kostprijs van groen gas te verlagen, is opschaling van belang. Nieuwe technieken en opschaling van 
vergassingsinstallaties spelen hier in het bijzonder een rol. Substantiële groei van de productie is mogelijk 
door naast vergisting, dat een conversierendement van 55% heeft, de ontwikkeling van 
vergassingstechnologie op te schalen, dat een conversierendement van 99% heeft. Vergassing is een 
chemisch proces waarbij droge bio grondstoffen op hoge temperatuur worden ontleed en synthesegas 
(syngas) geproduceerd wordt. Dit kan na bewerking worden ingevoed in het gasnet.  (bron: Over Groen Gas 
Onmisbare Schakel In De Energietransitie). Dit betreft op grote schaal een kans, maar is daarmee 
tegelijkertijd lokaal een bedreiging. De lokale betrokkenheid blijft niet geborgd, omdat het aansluit bij het 
centraal denken in plaats van decentrale opwek.  

6.3.3 Scenario’s 

Tabel 5 kansen en risico’s scenario 1 

Scenario 1 Biogas Noord-Deurningen & biogas warmte overig 
Kans Risico 
 Het biogasnetwerk is al in bedrijf voor 2 zakelijke 
klanten 

Geen CV-ketel op de markt voor huishoudelijk 
gebruik.  

Er staat een organisatie in de vorm van een 
productiecoöperatie (IJskoud). Er is sprake van een 
beheerentiteit in oprichting 

Onvoldoende afzet het jaar rond. Hierdoor moet 
veel geïnvesteerd worden in buffercapaciteit 

Verrekening via warmte ipv gas. Meer lokale 
binding 

Consumenten zijn zwaar beschermd. Maar voor 
biogas is er niets geregeld. Dit vraagt om nog meer 
zekerheden 
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 Er ontstaat een lockin situatie. Een afhankelijkheid 
van de wijze waarop het biogas wordt 
geproduceerd  

Bijvangst in de vorm van maatschappelijke waarden 
die ontstaan (minder uitstoot van stukstof en 
methaan) 

Partijen moeten veel met elkaar regelen om elkaar 
langdurig vast te houden 

 

Tabel 6 kansen en risico’s scenario 2 

Scenario 2 Groen gas Noord-Deurningen & groen gas overig 
Kans Risico 
Biogas opwerken naar groengas zorgt ervoor dat 
geen extra buffercapaciteit noodzakelijk is 

Groen gas is groen via certificaten. Lokale binding 
gaat verloren. Dit is gedeeltelijk te beheersen door 
inwoners de mogelijkheid te geven om leningen te 
verstrekken aan IJskoud en te bouwen aan een 
gezamenlijk verhaal (marketing). 

Biogas opwerken naar groen gas zorgt ervoor dat 
bewoners vrij zijn om hun eigen gasleverancier te 
kiezen 

Tussen IJskoud en netbeheerder is sprake van 
producent versus afnemer. Dit vergroot de kans dat 
de coöperatie en de netbeheerder meer tegenover 
elkaar komen te staan. Dit risico wordt kleiner als je 
bewust kiest om ook in deze situatie een 
gezamenlijke beheerentiteit te vormen 

Er is geen aparte CV-ketel nodig  
Het is voor de netbeheerder eenvoudiger om groen 
gas in te voeden dan biogas 

 

Bijvangst in de vorm van maatschappelijke waarden 
die ontstaan (minder uitstoot van stikstof en 
methaan) 

 

Bijdrage investering vanuit gasleverancier  

 

Tabel 7 kansen en risico’s scenario 3 

Scenario 3 Biogas Noord-Deurningen & groen gas overig 
Kans Risico 
Het biogasnetwerk is al in bedrijf voor 2 zakelijke 
klanten 

Geen CV-ketel op de markt voor huishoudelijk 
gebruik 

Er staat een organisatie in de vorm van een 
productiecoöperatie (IJskoud). Er is sprake van een 
beheerentiteit in oprichting 

Consumenten zijn zwaar beschermd. Maar voor 
biogas is er niets geregeld. Dit vraagt om nog meer 
zekerheden 

Verrekening via warmte ipv gas. Meer lokale 
binding 

Partijen moeten veel met elkaar regelen om elkaar 
langdurig vast te houden 
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Bijvangst in de vorm van maatschappelijke waarden 
die ontstaan (minder uitstoot van stikstof en 
methaan) 

Er ontstaat een lock-in situatie. Een afhankelijkheid 
van de wijze waarop het biogas wordt 
geproduceerd 

Bijdrage investering vanuit gasleverancier  
 
In scenario 1 en 3 wordt het biogas geleverd als warmte aan particuliere afnemers (huishoudens) en aan 
zakelijke afnemers. In deze scenario’s is het noodzakelijk dat het biogas het hele jaar rond kan worden 
afgezet. Dit is echter niet realistisch, aangezien de warmtevraag vanuit de gebouwde omgeving niet constant 
is. Het risico wordt beheersbaar als er alleen geleverd wordt aan zakelijke afnemers en in de contractuele 
sfeer afspraken worden gemaakt over wie krijgt voorrang op welk moment. Of als er wordt geïnvesteerd in 
buffercapaciteit in het biogasnetwerk. Dit is nu de situatie, maar wordt bij meer gebruikers complexer. 
Vooralsnog niet verder inzetten op scenario 1 en 3 heeft als voordeel dat we het probleem dat er nog geen 
biogas Cv-ketel op de markt is voor huishoudelijk gebruik kunnen parkeren. 
De risico's zijn beheersbaar door in te zetten op een gemeentelijk (regionaal) energiebedrijf dat naast stroom 
(hernieuwbare opwek via zon) ook inzet op levering van gas en warmte. 
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7 Conclusie: wat is de stip op de horizon 

7.1 Conclusie naar aanleiding van de onderzoeksvraag 

Tussen het moment van uitvraag en naar aanleiding van het overleg met stakeholders is de onderzoeksvraag 
verschoven. Vervolgens is de focus van het onderzoek nogmaals verschoven, doordat het onderzoek deels in 
ingehaald door de tijd. Als gevolg van het regeerakkoord (december 21) is er sprake van een toekomstige 
bijmengplicht van groen gas op het aardgasnet.  
 
Moment van uitvraag 
‘In hoeverre zijn biogas, groengas of waterstofgas (3 varianten) een haalbaar en betaalbaar alternatief voor 
aardgas voor het verwarmen van de woningen en utiliteitsgebouwen in Noord-Deurningen?’ 
 
Onderzoeksvraag na stakeholdersoverleg 19 oktober 
‘In hoeverre is het gebruik van biogas en groengas haalbaar en betaalbaar voor het verwarmen van de 
gebouwde omgeving van Noord-Deurningen en wat betekent dat voor de levering aan huishoudens?’ 
 
Regeerakkoord december 21 
 ‘Wat is de consequentie van de bijmengverplichting van groen gas ten opzichte van het scenario groen gas?’ 
 
De groengasroute het jaarrond (scenario 2) geeft voor bewoners de meeste zekerheid. Alles blijft min of meer 
normaal. Maar juist omdat alles min of meer normaal blijft, is er geen noodzaak om een gemeentelijk of 
lokaal warmtebedrijf (gemeentelijk energiebedrijf) te vormen. Hierdoor kan er ook minder worden gestuurd 
op onderlinge verbinding en lokale binding. 
 
Op dit moment zijn de verschillende scenario's financieel niet haalbaar én is het nu nog niet mogelijk om aan 
huishoudens biogas te leveren. Er zijn nog geen Cv-ketels die werken op biogas beschikbaar voor 
huishoudens op de markt. Ook zijn huishoudens erg beschermd. Echter doordat biogas niet is opgenomen in 
de gaswet is het niet gereguleerd. Tegelijkertijd moeten bewoners wel allemaal meedoen en moet de 
gemeente hiervoor expliciet een besluit nemen. Het is daarmee niet éénvoudig om biogas aan huishoudens 
te leveren in de vorm van warmte. Organisatorisch is een pilot om deze reden niet gemakkelijk. 

7.2 Wat is het uiteindelijke doel? 

Terugkijkend op de onderzoeksvraag is het van belang om met elkaar te bepalen wat je doel is voor de lange 
termijn en vervolgens wat voor pilot dan wenselijk is om het uiteindelijke doel dichter bij te brengen.  
 
• Stichting Duurzaam Noord-Deurningen (opdrachtgever) wil graag de gebouwde omgeving van Noord-

Deurningen van het aardgas af. 
• Coöperatie IJskoud heeft de behoefte om hun biogashub 1 te optimaliseren en het biogasnetwerk uit te 

breiden met meerdere producenten zodat de coöperatie meer bedrijfszekerheid heeft 
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• Gemeente heeft de regierol dat de gebouwde omgeving van het aardgas afgaat. Gemeente wil graag de 
lokale economie versterken en zorgen dat de lusten zoveel mogelijk in de gemeente landen 

 
Het gezamenlijk einddoel moet voor iedereen helder zijn. Van afzonderlijke belangen naar gedeeld 
verlangen. Het maakt verschil of sprake is van: 
 
A. Gemeentelijk energiebedrijf dat gaat voor lokaal eigenaarschap, regie en integrale kijk (gebiedsgerichte 

benadering).  
B. Faciliteren van de boeren in het gebied om de lokale economie te versterken 
 
In optie A vormen boeren, netbeheerder en gemeente gezamenlijk een warmteketen met elkaar (Figuur 7-1).  
Afhankelijk van hoe je de hele keten inricht en financiert kunnen bewoners eventueel ook een financieel 
belang (geen zeggenschap) hebben in de bron. Dit vergroot de betrokkenheid. Daarnaast is het wenselijk om 
ook veel aandacht voor afnemers te hebben gedurende de exploitatieperiode. 
 

 
Figuur 7-1 warmteketen. WLO = Warmte leveranciers overeenkomst (om de verplichting vast te leggen dat je warmte levert) 

TRO = Transport overeenkomst (om gebruik te mogen maken van het gasnet) 
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Figuur 7-2 rollen en belangen. Partijen = blauw, Installatieonderdelen (verbonden aan coöperatie), Groen = vergoedingen voor levering en Rood = 
financiële stromen in de vorm van investeringen 

Om uiteindelijk huishoudens van warmte te voorzien via biogasroute is het belangrijk om lange termijn 
afspraken te maken. Je maakt al een bewuste keuze om warmte (via biogas) aan bewoners te leveren in 
plaats van groen gas. De rol en de belangen van de verschillende deelnemers in de coöperatie zijn cruciaal. 
Zij gaan als producenten de verplichting aan om langdurig biogas te leveren én creëren een monopolypositie. 
Tevens moet de gemeente hier dan in mee gaan en deze oplossing expliciet voor het gebied aanwijzen.  
 
Indien sprake is van scenario 2 ontvangen de bewoners groengas met de kwaliteit van aardgas dat ook via 
het normale gasnet geleverd kan worden. Gemeente kan wel een verbindende rol nemen tussen 
producenten (boeren) en netbeheerder maar partijen vormen geen warmteketen met elkaar. 
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8 Advies 

De pilot had tot doel om een bijdrage te leveren om woningen van het aardgas af te halen door het aardgas 
te vervangen door biogas. Inzet van biogas in woningen is op korte termijn zowel financieel als 
organisatorisch niet haalbaar. Het is wel mogelijk om stapsgewijs te bouwen aan een regionaal energiebedrijf 
dat biogas en/of groengas gaat leveren aan de omgeving. Dit vraagt om een lange termijn routekaart en een 
duidelijke boodschap.  
 
Het onderzoek is deels ingehaald door de tijd. Dit geeft de mogelijkheid om een aantal ontwikkelingen met 
elkaar te verbinden. Deze ontwikkelingen zijn: 
• Gezamenlijke beheerentiteit in oprichting 
• Gemeentelijk energiebedrijf 
• Gezamenlijke keuze ontwikkelroute en eindproduct 
 
Het onderzoek uitgevoerd door Ekwadraat, geeft eerste inzichten in de verschillende scenario’s/routes qua 
financiële en organisatorische haalbaarheid om Noord-Deurningen van het aardgas af te halen door gebruik 
te maken van biogas/groen gas. Voor een definitieve keuze is nog verder onderzoek en informatie nodig. Het 
betreft informatie en onderzoek naar de belangen en houding van de verschillende stakeholders. Zijn de 
partijen in staat om elkaar langdurig vast te houden? Wij adviseren hiervoor de volgende stappen: 
 
Stap 1: Herkennen, erkennen en verkennen 
Het is belangrijk dat de resultaten van het onderzoek met de stakeholders worden besproken en gevalideerd.  
Herkennen partijen dat afhankelijk van het product dat wordt geleverd sprake is van verschillende 
perspectieven? 
Erkennen partijen dat het nodig is om doelen en belangen expliciet te maken om vervolgstappen te kunnen 
zetten? 
Is er de bereidheid om te verkennen wat ieders individuele doel en belang is? 
 
Stap 2:  Van individuele belangen naar gezamenlijk verlangen 
Welke criteria zijn voor iedereen afzonderlijk belangrijk om een persoonlijke afweging te kunnen maken? 
Kunnen en willen de partijen gezamenlijk voor beide scenario's een Multi criteria-analyse opstellen en 
bespreekbaar maken? 
 
Stap 3: Definitieve keuze voor route biogas (verbinding) of route groen gas (vrijheid) 
Afhankelijk van de gekozen route kan worden ingezet op het vervolg 
• Waar zit de onderlinge verbinding 
• Wie kan wat doen vanuit ieders afzonderlijke rol, positie, mogelijkheden om elkaar te versterken 
• Welke boodschap kunnen we uitdragen om bewoners aan te zetten tot minder gasverbruik en inzicht 

te geven in de toekomst 
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Bijlage 1 Lijst met stakeholders 
 
  

Stichting Duurzaam Noord-Deurningen Opdrachtgever haalbaarheidsonderzoek  
Coöperatie IJskoud Collectief van boeren die biogas produceren voor 

bestaand biogasnet 
Gemeente Dinkelland Betrokken bestuurder 
Cogas Netbeheerder 
Regionaal Energiebedrijf Noordoost Twente Gemeentelijk energiebedrijf bestaande uit 

gemeente Dinkelland, Losser en Tubbergen 
Beheerentiteit Biogashub 1 (in oprichting) Bestaande uit Gemeente Dinkelland, coöperatie 

IJskoud, Energiefonds Overijssel en Cogas, met als 
doel om vanuit een gezamenlijk belang het 
bestaande biogasnetwerk te optimaliseren en 
goede afspraken te maken over de uitbreiding van 
het netwerk. 

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Voorzitter van werkgroep biomassa en biogas 
Vertegenwoordiger Willibrordschool Potentiële afnemer van biogas/groen gas 
Voorzitter locatieraad kerk en  
eigenaar mini-camping het Brook 

Potentiële afnemer van biogas/ groen gas 
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Bijlage 2 Uitkomsten stakeholderbijeenkomst Mentimeter 
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Bijlage 3 Uitkomsten bewonersbijeenkomst Mentimeter 
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Bijlage 4 Uitkomsten enquête inwoners Noord-Deurningen 
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Bijlage 5 Wet- en regelgeving biogas en groen gas 
Deze bijlage toont het onderzoek dat is gedaan naar de wet- en regelgeving die van toepassing is of 
gerelateerd is aan de drie verschillende scenario’s die zijn opgenomen in het rapport. Biogas is op dit 
moment niet gereguleerd, maar nagegaan is welke regelgeving wel van toepassing kan zijn, zoals 
regelgeving voor een gesloten distributiesysteem, transport en invoeden op het aardgasnetwerk.  
 

1. De wettelijke kaders:  

Op dit moment hebben we te maken met de Gaswet, Warmtewet en ministeriele regelingen, zoals de 
regeling gaskwaliteit. Er ligt een wetsvoorstel voor een nieuwe Energiewet.6 Dit wetsvoorstel beoogt de 
huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 te vervangen, nieuwe Europese regelgeving te implementeren en 
invulling te geven aan afspraken uit het Klimaatakkoord uit 2019. Het is nog niet bekend wanneer de 
Energiewet in werking zal treden. Het wetsvoorstel bevat ook regelgeving over, onder andere het transport 
en beheer van biogas. Aangezien er nog geen definitieve versie is, gaan wij in dit rapport niet verder op de 
Energiewet in.  
Daarnaast ligt er een voorstel om een richtlijn voor het transport van biogas op te stellen. Deze heeft als doel 
om hetzelfde veiligheidsniveau als aardgas voor biogas te kunnen garanderen. Deze richtlijn betreft enkel 
het transport van biogas en niet de distributie. Aansluiten van kleinverbruikers valt buiten de scope van deze 
richtlijn.  
Beleidsmatig kan ook de routekaart groen gas relevant zijn. Verder is bij vergisting van mest de 
meststoffenwet en de bijbehorende uitvoeringsregeling mogelijk van belang.  Relevant voor groengas is dat 
de ACM, de invoeding van groen gas en andere decentraal opgewekte energie op de distributienetten 
bewaakt (aspecten zoals kwaliteit, meettechniek en deels tarieven) via de zogenoemde codes energie. 7 
 
In het rapport zijn drie toekomstscenario’s voor het verwarmen van de gebouwde omgeving van Noord-
Deurningen opgesteld. Onderstaand is per scenario toegelicht welke specifieke wetten van belang zijn.  
 

1. Het opwekken van biogas en dit leveren in de vorm van warmte aan huishoudens. Het overschot 
zal worden afgenomen door bedrijven of moet worden gebufferd in het biogasnetwerk 
(afgekoppeld aardgasnetwerk).  

 
De levering van warmte wordt gereguleerd onder de Warmtewet. Daarnaast is de overheid bezig met de 
invoering van de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Voor dit scenario zijn naar verwachting 
vooral obstakels bij het afkoppelen van het aardgasnetwerk en het leveren van biogas.  
Biogas valt niet onder de definitie van gas in de gaswet en is dus niet gereguleerd in de Gaswet. Waar aardgas 
en groengas dus aan zeer specifieke eisen moeten voldoen (zie het kopje regeling gaskwaliteit 2), is dat voor 
biogas niet vastgelegd. Bij een levering van biogas zullen veel dingen, zoals de precieze samenstelling van het 
gas, dus afgesproken moeten worden tussen leverancier en afnemer. Dit geeft ruimte, maar kan ook 
onzekerheid en zorgen over veiligheid veroorzaken. Zie hieronder het kopje aandachtspunten biogas voor 
punten die belangrijk zijn om in het oog te houden bij afspraken tussen leverancier en afnemer. In de nabije 

 
 
6 Wetsvoorstel Energiewet (UHT) | Publicatie | Rijksoverheid.nl 
7 Panorama Groen Gas 2021, pagina 69. Panorama_Groen_Gas_2021.pdf (groengas.nl) 
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toekomst zal de nieuwe Energiewet in werking treden, wat de regulering voor biogas waarschijnlijk 
verandert. Daarnaast ligt er een wetgevingsvoorstel richtlijn voor het transport van biogas op tafel.  
 
Het afkoppelen van het aardgasnetwerk is een obstakel, aangezien er momenteel sprake is van een gas 
aansluitingsplicht. De gemeente kan gebieden aanwijzen waar de netbeheerder vrijgesteld wordt van de 
aansluitingsplicht, zie het kopje gasaansluitingsplicht. De aansluitingsplicht geldt niet voor verbruikers boven 
de 40 m3 gas per uur.  
 

2. Het opwekken van biogas (decentraal) en dit bij een centrale locatie opwaarderen naar groen gas.  
 

In tegenstelling tot biogas is groen gas wel gedefinieerd in de gaswet en hierin gereguleerd. Dat betekent dat 
groen gas aan zeer specifieke bandbreedtes moet voldoen om te mogen worden ingevoerd in het 
gasnetwerk. Deze specificaties staan in de ministeriële regeling voor gaskwaliteit, meer hierover vindt u 
onder het kopje regeling gaskwaliteit hieronder. In de toekomst zal dit gereguleerd worden door de 
Energiewet. Daarnaast kunnen regels uit bijvoorbeeld de codes energie van het ACM van toepassing zijn.  
Er ligt momenteel een voorstel voor de richtlijn voor het transport van biogas. Dit kan relevant zijn voor het 
transport van biogas naar de centrale opwaardeer installatie.  
 
Het afsluiten van het gasnet om regionaal opgewekt gas naar huishoudens te transporteren ligt juridisch 
lastig. Een gesloten distributiesysteem is niet mogelijk als de afnemers voornamelijk huishoudens zijn. Voor 
een zogeheten directe lijn moet het ook voornamelijk zakelijke verbruikers of een geïsoleerde afnemers 
betreffen (zie het kopje een afgesloten net). Daarnaast kan er een leveringsvergunning mogelijk zijn om aan 
huishoudens te mogen leveren.  
 

3. Het opwekken van biogas (decentraal) en dit leveren in de vorm van warmte aan huishoudens. Het 
overschot wordt op een centrale locatie opgewaardeerd naar groen gas en ingevoed op het 
aardgasnetwerk.  

 
De levering van warmte wordt gereguleerd onder de warmtewet. Daarnaast is de overheid bezig met de 
invoering van de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Het groen gas dat wordt ingevoed, zal 
moeten voldoen aan de gaswet en o.a. de specificaties die in de regeling gaskwaliteit staan (zie het kopje 
regeling gaskwalitieit hieronder2). Daarnaast kunnen regels uit de codes energie die het ACM opstelt van 
toepassing zijn.   
 

2. Regeling gaskwaliteit  8 

De gaswet stelt dat het gas dat wordt ingevoed op het gastransportnet moet voldoen aan de eisen uit de 
regeling gaskwaliteit (art. 11 gaswet). Ook een gesloten distributiesysteem lijkt onder de in de gaswet 
genoemde definitie van gastransportnet te vallen (art. 1 d gaswet). Een gesloten systeem met biogas is dus 
nog niet in de gaswet voorzien.  
De ministeriele regeling gaskwaliteit bevat specificaties voor de samenstelling van gas. De gasspecificaties in 
de voorwaarden van de ACM vormen de basis van deze regeling.  

 
 
8 Regeling gaskwaliteit  van de Minister van Economische Zaken van 11 juli 2014, nr. WJZ/13196684, tot vaststelling van 
regels voor de gaskwaliteit 
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GroenGas in dit project dient te voldoen aan de eigenschappen in bijlage 4 en van de gaswet is “G-gas bij 
aflevering op een aansluiting”. Biogas valt niet onder de definitie van gas onder de Gaswet. Daarom is de 
Gaswet niet van toepassing. Dat betekent dat er erg weinig regulering over biogas is en dat er over de 
samenstelling afspraken met de leveranciers en afnemers gemaakt moeten worden.  
De beheerder van het landelijk gastransportnetwerk ziet erop toe dat gas voldoet aan invoedspecificaties 
(art. 10 gaswet) en afleverspecificaties (10a gaswet). Gas dat voldoet aan de invoedspecificaties, maar dat 
niet doelmatig is, wordt ook geweigerd. Invoeding buiten de grenzen van de regeling is mogelijk als de 
netbeheerder van het landelijke gastransportnet te kennen heeft gegeven dat hij het gas kan accommoderen. 
(10a lid 1 onderdeel p gaswet). De netbeheerder is vervolgens verplicht om te zorgen dat het gas bij aflevering 
aan de gestelde eisen voldoet.  
De netbeheerders van de regionale distributienetten hebben in tegenstelling tot de netbeheerder van het 
landelijk gastransportnet geen taak ten aanzien van het bewerken van het gas. Daarom dient regionaal 
ingevoed gas te voldoen aan de afleverspecificaties, tenzij het door menging zonder behandelactiviteit aan 
afleverspecificaties voldoet.  
 
Wel kunnen partijen op basis van vrijwilligheid, privaatrechtelijk, additionele grenzen aan de gaskwaliteit 
overeenkomen. Deze grenzen moet binnen de grenzen liggen die in deze regeling zijn opgenomen. Het is dus 
mogelijk om onderling strengere regels af te spreken.  
 

3. Welke regels uit de gaswet zijn alsnog van toepassing op biogas?  

Biogas valt niet onder de definitie van de Gaswet en is daarom veel minder gereguleerd. Omdat de 
biogasleidingen niet onder de Gaswet vallen, bestaan er vrijheidsgraden op het gebied van gaskwaliteit, 
ontwerp, aanleg en beheer en is er geen toezicht op de veiligheid door het SodM.9  
In de basis is de Gaswet dus niet van toepassing op biogas. Wat wel van belang kan zijn is een bepaalde plicht 
om verzoekers aan te sluiten op het gasnetwerk. Dat kan problematisch zijn als beoogd wordt om een 
gesloten systeem met biogas te creëren.  
 

4. Een afgesloten net  

In de hoofdregel wordt gas vanuit het landelijke transportnet via regionale gasinfrastructuur naar 
eindafnemers gedistribueerd. Een gasontvangststation vormt de overgang tussen het landelijke en lokale 
systeem. Veel lokale netten zijn onderling gekoppeld, onder andere omdat dit de leveringszekerheid ten 
goede komt. Voor een afgesloten lokaal systeem zijn er twee belangrijke mogelijkheden, het gesloten 
distributiesysteem (GDS) en de directe lijn.  
Bij een lokaal gasnet moet er een netbeheerder worden aangewezen, of een ontheffing worden 
aangevraagd. Als een ontheffing is toegewezen, is er sprake van een gesloten distributiesysteem (Art. 1 sub 
am). Een ontheffing wordt echter niet verleend als het gasnet huishoudelijke eindafnemers van gas voorziet 
(art. 2a lid 1 sub e gaswet). Als de ontheffing wel wordt verleend, krijgt de onheffinghouder een vergelijkbare 
positie als een netbeheerder.  

 
 
9 Rapport voorstel richtlijn voor het transport van ruw biogas, pagina 7.  
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Een directe lijn is een directe verbinding tussen producent en afnemer (art. 1 an gaswet). Om te kwalificeren 
als directe lijn moet het gaan om een (sub 1) geïsoleerde producent en geïsoleerde verbruiker die niet zijn 
verbonden met het landelijke gasnet óf (sub 2) een verbinding met maximaal één aansluiting op het regionale 
net en producent met tussenkomst van een leverancier rechtstreeks met voornamelijk zakelijke verbruikers 
verbonden is. Voor een directe lijn gelden minder zware eisen en verplichtingen dan voor een gesloten 
distributiesysteem, aangezien het niet tot gastransportnet wordt gerekend (art. 1 lid d gaswet).  
Ook in een afgesloten netwerk zijn derdentoegang en vrije leverancierskeuzen begrippen om rekening mee 
te houden. Derdentoegang betekent dat energieleveranciers vrij toegang hebben tot de netten. Hierdoor 
kunnen afnemers van energie, waaronder consumenten, gebruik maken van de mogelijkheid om over te 
stappen van energieleverancier. Op basis van het Europees recht hebben afnemers recht op deze vrije 
leverancierskeuze. De ACM geeft hier nadere regels over in de codes energie.  10 
Er bestond een experimentele mogelijkheid om met duurzame decentrale energieprojecten af te wijken van 
de gaswet. Deze regeling is echter gesloten met het oog op de nieuwe Energiewet. 11 
 

5. Gasaansluitingsplicht  

Op basis van de Gaswet heeft de netbeheerder de plicht om de kleinverbruiker (max 40 m3 per uur) die erom 
verzoekt, te voorzien van een aansluiting op het gasnet. Dit wordt de gasaansluitplicht genoemd (art. 10 lid 
6 Gaswet) In het geval dat een wijk is aangesloten op groen gas, wat niet als gas wordt gezien in de gaswet, 
zou iemand dus kunnen verzoeken om weer aangesloten te worden op het aardgasnetwerk.  Deze 
gasaansluitplicht geldt niet in 2 typen gebieden. Het eerste type zijn nieuw te bouwen bouwwerken (art. 10 
lid 7 a gaswet), deze krijgen in basis geen gasaansluiting. Het tweede type zijn door het college van B&W 
aangewezen gebieden waar een warmtenet of andere energie-infrastructuur komt. In dat gebied mag de 
netbeheerder dan geen nieuwe aansluitingen meer realiseren (art. 10 lid 7 b gaswet). Indien de aansluitplicht 
niet geldt, dan heeft dat geen gevolgen voor bestaande gasaansluitingen.12 
 

6. Aandachtspunten voor de afspraken tussen de leverancier/producent en de afnemers van biogas  

Er zijn belangrijke redenen om de gaskwaliteit en samenstellingen te willen monitoren. Zo kan een te grote 
variatie in gassamenstellingen tot risico’s, zoals koolstofmonoxidevorming leiden. Eindgebruikers moeten 
ervan uit kunnen gaan dat gasgebruik veilig is. 
In het voorstel voor richtlijn voor het transport van ruw biogas (2016) worden richtlijnen voor verschillende 
componenten van biogas gegeven. Voor groengas en aardgas worden er verschillende parameters genoemd 
in de regeling gaskwaliteit. Het is verstandig om deze ook mee te nemen in afspraken tussen de 
leverancier/producent van het gas en de afnemers van het gas op het netdeel. De volgende parameters 
volgen uit de regeling gaskwaliteit:  

• Wobbe-index 

 
 
10 Codebesluit gesloten distributiesystemen (GDS) | ACM.nl 
11 Experimenten Elektriciteitswet en Gaswet | RVO.nl | Rijksdienst 
12 Factsheet-gasaansluitplicht-vanaf-1-juli-2018-02.pdf 
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• Zit er verschil In waarden invoeding en aflevering. (moet het gas op deze twee punten aan dezelfde 
eisen voldoen of wordt er nog een bewerking gedaan door de netbeheerder)  

• Wobbe-index. Is karakteriserend voor het verbrandingsgedrag van het gas. De ondergrens van de 
Wobbe-index dient hoger te zijn naarmate het gas meet koolstofdioxide bevat. De vlamstabiliteit 
blijft dan gewaarborgd. 13 

• Hoe om te gaan met meet- en regelonnauwkeurigheid  
• Waterdauwpunt 
• Gascondensaat  
• Gehalte hogere koolwaterstoffen en methaangetal. Het methaangetal is een maat voor de 

klopvastheid van gas. Indien het methaangetal opgenomen wordt, moet er ook een rekenmethode 
vastgesteld worden. Er zijn namelijk verschillende rekenmethoden voor het methaangetal in 
omloop.  

• Temperatuur 
• THT-gehalte (odorant)  
• Zwavel 
• Zuurstof 
• Waterstof 
• Koolstofdioxide 
• Koolstofmonoxide 
• Organochloor-en organofluorverbindingen 
• Stof-en oliedeeltjes  
• Siloxanen (siliciumverbindingen die tijdens de verbranding kunnen worden omgezet en kunnen 

neerslaan).  
• Leveringsdruk bij 25-mbar-aansluitingen (RNB-net)  
• Calorische waarde (relevant voor de financiële waarde)  
• Relatieve dichtheid 
• Hoeveelheid microben (in groen gas max 2,5 mg/m3 (n) 

Andere factoren:  
Een contract tussen leveranciers en afnemers valt in elk geval onder de normale, privaatrechtelijke regels 
voor contracten en verkoop. Dit regelt onder andere wanneer er een contract tot stand is gekomen. Als de 
afnemers consumenten zijn, dan zijn zij extra beschermd. Voor de levering van Groengas zijn de regels voor 
consumentenbescherming uit de Gaswet van toepassing. Hierin staat onder andere de termijn voor 
bedenkingen en regels over informatieverstrekking. Dit is te vinden in paragraaf 5.3a van de Gaswet. Hoewel 
deze niet van toepassing zijn op ruw biogas, omdat dit geen gas is onder de Gaswet, kan het wel als richtlijn 
dienen. Algemene regels voor consumentenbescherming en contracten kunnen onder andere gevonden 

 
 
13 ‘’ Er zijn voor de invoeding van gassen die voor meer dan 99% bestaan uit methaan, koolstofdioxide, stikstof en 
zuurstof (dus zonder hogere koolwaterstoffen; het betreft vooral groen gas, bijlage 2) in het laagcalorische net extra 
voorwaarden gesteld aan de minimale Wobbe-index om het zogenoemde afblazen (‘flame lift’) bij gebruikers te 
voorkomen: de ondergrens van de Wobbe-index dient hoger te zijn naarmate het gas meer koolstofdioxide bevat. De 
vlamstabiliteit blijft dan gewaarborgd. Zie hiervoor ook de toelichting bij koolstofdioxide.’’ (regeling gaskwaliteit 2014).  
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worden in boek 6 en 7 van het burgerlijk wetboek, de algemene verordening persoonsgegevens, de wet 
handhaving consumentenbescherming en in dit overzicht van het ACM:  Wetten en regels voor verkoop aan 
consumenten | ACM.nl 
Het is belangrijk dat de leiding herkenbaar is als bio-gasleiding. Voor aardgasleidingen zijn hier voorschriften 
voor. Probeer met de kleurstelling aan te sluiten bij andere biogasleidingen en eventueel het opschrift biogas 
op de leidingen te plaatsen.  
Er kunnen maatregelen uit de NEN 7244 en VIAG van toepassing zijn op het ontwerp, aanleg en beheer van 
biogasleidingen.  
Om leveringszekerheid te vergroten is verstandig om de mogelijkheden voor gasbuffers of leveren naar het 
nationale net te onderzoeken. De levering van groen gas uit de vergisters zal namelijk stabiel zijn, terwijl de 
vraag naar gas hoger is in de winter. Het is mogelijk een optie om d.m.v. boosters het overschot in te voeden 
of op te slaan op een hoger netwerkniveau. 14 
Er bestaat een handel voor certificaten in groen gas (GvO’s), maar ook bedrijven kunnen er baadt bij hebben 
om aan te tonen dat zij duurzame energie gebruiken. Het kan wenselijk zijn om af te spreken wie het recht 
op welke certificaten en claims heeft.  
Afsluiters moeten voor de leidingbeheerder op openbaar terrein toegankelijk zijn. Additioneel kan 
bijvoorbeeld ook de invoedingsafsluiter door de leidingbeheerder op afstand bestuurbaar zijn. Dit in geval 
van calamiteiten. Dit volgt uit het voorstel voor richtlijn voor het transport van ruw biogas, dit is op het 
moment nog geen bindende wetgeving.  
Er moet een overdrachtspunt worden bepaald. Dit is het punt waar het net eindigt en de installatie begint. 
Zo is het duidelijk waar het eigendom van elektriciteit overgaat en waar welke verantwoordelijkheden voor 
de aansluiting liggen.  
In het voorstel voor richtlijn voor het transport van ruw biogas worden vijf specifieke gevaren van biogas ten 
opzichte van aardgas gespecificeerd. Daarnaast worden er mogelijke maatregelen tegen deze gevaren 
genoemd. De gevaren, maatregelen en een inschatting van de kosten worden hieronder weergegeven. 15 

 
 
14Netbeheer Nederland, Rapport Energiesysteem van de Toekomst, april 2021.  NetbeheerNL_Rapport-
Energiesysteem_A4_FC.pdf (netbeheernederland.nl) 
15 voorstel voor richtlijn voor het transport van ruw biogas, Kiwa N.V. 2016. Pagina 38.  
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Netbeheerders, groepen waar de netbeheerder deel van uitmaakt (netwerkgroepen) en netwerkbedrijven 
zijn wettelijk beperkt in welke activiteiten zij mogen ontplooien. Zo mogen netwerkbedrijven 
transportnetwerken aanleggen, maar geen bio of groen gas produceren en leveren. Dit mag wel als zij dit 
binnen een samenwerkingsverband doen en niet de doorslaggevende zeggenschap hebben. De ACM heeft 
een leidraad gepubliceerd om hierover meer duidelijk te verschaffen. 16 De regelgeving hieromtrent zal ook 
veranderen zodra de Energiewet in werking treedt.  

 
 
16 Autoriteit consument en markt, ACM biedt netwerkbedrijven duidelijkheid over alternatieve energiedragers, 2021. 
Leidraad netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers (acm.nl) 


