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1. Inleiding 

Dit document is het resultaat van een dialoogproces over de bijdrage van LNG als transportbrandstof 

aan de verduurzaming van het zware transport. Aan het proces onder voorzitterschap van Energie 

Dialoog Nederland werd deelgenomen door het Nationaal LNG Platform en een drietal natuur- en 

milieuorganisaties zijnde: Stichting Natuur en Milieu, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de 

Gelderse Natuur en Milieufederatie. In deze notitie zijn de resultaten van het dialoogproces 

vastgelegd. In het tweede hoofdstuk worden de doelstelling en de reikwijdte van het dialoogproces 

beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk drie de belangrijkste inhoudelijke onderwerpen 

besproken met betrekking tot de toepassing van LNG als transportbrandstof. Afgesloten wordt met 

een gezamenlijke conclusie, een lijst met een aantal gezamenlijke actiepunten die moet bijdragen 

aan het optimaliseren van de bijdrage van LNG aan het verduurzamen van het transport.  

 

2. Doelstelling en reikwijdte 

De doelstelling van het dialoogproces was tweeledig: 

- komen tot een gezamenlijk beeld van de feiten over de milieueffecten van de inzet van LNG 

als transportbrandstof. Daartoe heeft TNO, begeleid door de deelnemers aan de dialoog, een 

studie uitgevoerd1 om de beschikbare gegevens over de toepassing van LNG als 

motorbrandstof te valideren en op een rijtje te zetten. Veel van de  gegevens opgenomen in 

deze notitie zijn ontleend aan dit rapport.  

- komen tot onderlinge afspraken over de te nemen stappen die ervoor zorgen dat de bijdrage  

van LNG aan de verduurzaming van het zware transport zo groot mogelijk wordt. 

 

Binnen het dialoogproces is er voor gekozen om te kijken naar de relatief korte termijn, zichtperiode 

5 tot 6 jaar, omdat daarmee een beeld ontstaat van wat het voordeel van LNG-toepassingen nu is. 

Dit betekent dat nu beschikbare LNG-toepassingen in het zware transport steeds zijn vergeleken met 

dieseltechnologie, omdat dat het belangrijkste alternatief is. Voor stadsdistributie zijn er nu wel al 

andere alternatieven beschikbaar zoals hybride en all electric voertuigen, die al in toenemende mate 

toegepast worden. Deze opties hebben lagere emissies zowel van geluid als van CO2,  NOx en fijnstof. 

Voordat deze opties grootschalig geïmplementeerd kunnen worden, moet er nog wel een 

ontwikkelingstraject doorlopen worden. Daarom zijn ze nu nog niet expliciet in de overwegingen 

meegenomen.  

 

                                                           
1
 LNG for trucks and ships: fact analysis Review of pollutant and GHG emissions, TNO 2015. 
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3. Discussiepunten met betrekking tot LNG in het transport 

Milieueffecten scheepvaart 

In de onderstaande tabellen staan de emissiegegevens als het gaat om de toepassing van LNG in de 

binnenvaart en de zeescheepvaart ten opzichte van reguliere brandstoffen. Voor zover dat relevant is 

worden verschillende LNG motortypes onderscheiden. In de tabel staan niet die CO2 emissies, die 

worden in een latere paragraaf behandeld. 

 Binnenvaart 

 NOx (g/kWh) PM (g/kWh) SOx (g/kWh) 

Diesel CCNR II 6 – 9 0,2 - 0,3 0,003 

LNG, dual fuel 2 – 2.4 0,1 – 0,2 0,002 

LNG, lean burn  1,2 – 2 0,01 – 0,02 0,002 

Relatieve reductie  66-85% 90-95% 33% 

 

 Zeescheepvaart 

 NOx (g/kWh) PM (g/kWh) SOx (g/kWh) 

HFO (heavy fuel oil) 9 - 14 1,1 – 1,5 1,265 

MDO (marine diesel oil) 9 - 13 0,4 – 0,6 0,234 

LNG dual fuel  2 - 8 0,1 – 0,3  

LNG single fuel  2 - 7 0,05 – 0,08 0,000143 

Relatieve reductie 23-85% 93-97% 100% 

 

Uit de tabellen blijkt dat binnen de scheepvaart de invoering van LNG een aantal milieuvoordelen 

oplevert. Het gaat daarbij vooral om luchtkwaliteit (NOx, SOx en fijnstof). Omdat de emissienormen 

van bovengenoemde stoffen in de scheepvaart op dit moment niet erg stringent zijn, is de 

emissiereductie die te behalen is door de invoering van LNG in absolute termen (tonnen NOx, SOx en 

fijnstof per jaar) erg groot.  Gezien het feit dat de potentiële markt voor LNG in de scheepvaart ook 

erg groot is, is het totale milieuvoordeel dat in de scheepvaart te behalen aanzienlijk. Daarbij levert 

de invoering van LNG een aanzienlijk voordeel op voor geluidemissie. Naast deze milieuvoordelen 

levert de inzet van LNG in plaats van diesel ook nog een “energy security”-voordeel op, omdat 

daardoor de afhankelijkheid van olie en daarmee van een beperkt aantal olie producerende landen 

verkleind wordt. 

Scheepvaartemissies zijn specifiek belangrijk omdat uit de Plan Milieu Effect Rapportage Programma 

aanpak Stikstof (deel 1)2 blijkt dat van alle bronnen die bijdragen aan de stikstofbelasting in 

Nederland de scheepvaart de enige bron is die groeit.  

In de tabel wordt de vergelijking gemaakt tussen nieuwe LNG motoren en nieuwe dieselmotoren. Het 

milieuvoordeel is nog groter wanneer de LNG-motoren oude dieselmotoren vervangen. Het is 

daarom van belang dat er vooral ingezet wordt op het vervangen van oude motoren in bestaande 

schepen.  

                                                           
2
 Plan MER of het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 
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Milieueffecten wegtransport 

In onderstaande tabel staan de milieueffecten van de invoering van LNG in het wegtransport. In de 

tabel staan de emissies opgenomen van dieselmotoren en gasmotoren die voldoen aan de EURO VI-

norm. 

 Wegtransport 

 NOx (g/kWh) PM (g/kWh) 

Euro VI criteria 0,4 0,01 

Diesel   0,2-0,4 0,003-0,006 

Gas, dual fuel  0,4 0,01 

Gas SI, lambda = 1  0,2-0,3 0,0004-0,003 

Relatieve reductie LNG ten 
opzichte van Diesel 

0-50% 0-90% 

 

Afhankelijk van het type motor levert de invoering van LNG ten opzichte van diesel in relatieve 

termen een NOx-emissiereductie van 0 tot 50% en van fijnstof een reductie van 0 tot 90% op. De NOx 

en fijnstof emissiereductie door toepassing van LNG is in absolute termen (g/kWh) klein, omdat de 

EURO VI-norm al een hoge eis stelt aan alle motoren. Binnen het wegtransport levert LNG ten 

opzichte van diesel voordeel op als het gaat om geluidsemissies.  

De kostenvoordelen van LNG en flankerende maatregelen zoals milieuzones, verruimde venstertijden 

voor PIEK-gecertificeerde voertuigen, duurzaam inkopen, Lean en Green etc. kunnen daarnaast de 

versnelde vervanging van oudere voertuigen stimuleren, waarbij LNG naast andere technieken een 

aantrekkelijke optie is in alle segmenten. Juist omdat de milieuvoordelen van nieuwe motoren ten 

opzichten van oudere EURO IV- en Euro V-motoren erg groot zijn, is het van belang dat oude trucks 

versneld vervangen worden.  

 

De partijen verschillen van mening of LNG een goede optie is voor de verduurzaming van de 

stadsdistributie (in relatie tot elektrische oplossingen). Dit wordt binnen de Green Deal 

Stadsdistributie verder uitgewerkt.  

 

Klimaateffecten 

De CO2-inhoud van LNG is per eenheid energie ongeveer 25% lager dan voor diesel. In de praktijk is 

de emissiereductie door de inzet van LNG echter beperkter: tussen de 0 en 20%. Dat wordt 

veroorzaakt door een aantal factoren: 

 Gasmotoren zijn momenteel gemiddeld genomen minder efficiënt dan dieselmotoren. 

 Gasmotoren, met name dual fuel, verliezen (zonder maatregelen) vaak een kleine 

hoeveelheid methaan in de vorm van emissies naar de lucht bij de verbranding 

(methaanslip). 

 De productie van LNG kost meer energie dan diesel, waardoor er bij de productie ook meer 

CO2 geproduceerd wordt. 

 Bij het winnen van gas en in de gehele gasketen kan methaan vrij komen.  
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Het eindresultaat van deze factoren is voor het wegtransport en de scheepvaart anders. Voor het 

wegtransport kunnen LNG-trucks over de hele keten (WtW, well to wheel) 10 tot 15% minder CO2 

emitteren dan dieseltrucks. Dit komt doordat EURO VI ook een methaanemissienorm heeft, 

waardoor de methaanslip al gering is. In de praktijk halen niet alle motoren dit omdat de efficiency 

van de LNG-motoren lager is dan die van dieselmotoren. Het is dus van belang dat aan de efficiency 

van motoren aandacht besteed wordt. 

Voor schepen is het effect van de toepassing van LNG-motoren onzeker, omdat er weinig gegevens 

zijn over methaanemissies bij LNG-motoren. De meeste beschikbare gegevens laten zien dat de 

totale CO2 eq emissies van LNG- en dieselmotoren ongeveer gelijk zijn. Sommige grotere LNG-

motoren hebben echter een veel lagere methaanemissie, daaruit blijkt de technische haalbaarheid 

om met grotere LNG-motoren 15-20 % emissiereductie te realiseren.  

Wat betreft de methaanemissies in de gasketen zijn er zorgen over de hoeveelheid methaan die vrij 

komt bij schaliegaswinning en bij de winning en verwerking van conventioneel gas in landen zoals 

Rusland. Er is relatief veel onderzoek gedaan naar methaanemissies bij schaliegaswinning. De 

uitkomsten daarvan zijn niet eenduidig. Sommige studies geven aan dat de extra methaanemissies bij 

schaliegaswinning beperkt zijn, dan wel beperkt kunnen worden. Andere studies komen echter tot de 

conclusie dat er wel veel methaanverlies is bij schaliegaswinning. Over de werkelijke 

methaanverliezen bij winning en verwerking van aardgas in landen zoals Rusland is weinig bekend. 

Wel is bekend dat er relatief veel lekkages zijn.  

Methaan heeft een factor 25 hoger klimaateffect dan CO2. Het meest recente Assessment Report van 

het IPCC geeft aan dat deze factor hoger is: 34 en zelfs 86 als rekening wordt gehouden met de 

kortere levenscyclus van methaan in de atmosfeer. Voor de toepassing van LNG is het daarom van 

cruciaal belang om te zorgen voor een minimaal methaanverlies over de hele keten tot maximaal 0,5 

– 1,0 gr/kWh omdat er anders een negatief klimaateffect kan ontstaan. 

Groen gas 

De CO2-voetafdruk van zwaar transport zal zo ver mogelijk teruggedrongen moeten worden door het 

verhogen van de efficiency over het hele systeem, inclusief routeringsopties. Dit soort maatregelen 

moeten dus een eerste prioriteit hebben bij het verduurzamen van het transport. Voor die sectoren 

waar elektrische aandrijving geen optie is, (scheepvaart, langeafstandswegtransport en het zware 

wegtransport) kan de voetafdruk na inzet van LNG alleen nog verder verlaagd worden door de 

fossiele brandstof te vervangen door of te mengen met een hernieuwbare brandstof. Voor LNG zal 

het daarbij gaan om de inzet van LBM (Liquid Bio Methane), groen gas dat vloeibaar is gemaakt.  

Groen gas, gebaseerd op biomassa die aan duurzaamheidscriteria voldoet, is maar in beperkte mate 

beschikbaar. Verschillende prognoses van de toekomstige beschikbaarheid van groen gas laten zien 

dat er lang niet voldoende groen gas geproduceerd zal gaan worden om de vraag in het transport te 

dekken. Zeker niet als wordt meegenomen dat biomassa bij voorkeur ingezet zou moeten worden in 

hoogwaardigere toepassingen, bijvoorbeeld als grondstof voor de industrie. 
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Desalniettemin is de inzet van LBM de enige optie om verdergaande reductie van CO2-emissies van 

motoren die draaien op LNG te realiseren. Het is daarom wel van belang dat bevorderd wordt dat 

groen gas als LBM ingezet wordt in het zware transport. Op de korte termijn is het nog niet van 

belang dat dit groen gas fysiek ingezet wordt in het zware transport omdat er vele andere groen gas-

toepassingen zijn. Op de langere termijn is het wel van belang dat dit gas als LBM in, met name, de 

scheepvaart wordt ingezet.  

Naast groen gas zijn er nog innovatieve ontwikkelingen op basis waarvan hernieuwbaar gas 

geproduceerd kan worden, met name “power to gas” (waterstofproductie) en biomassavergassing 

(groen gas-productie); deze kunnen het potentieel voor duurzaam gas op termijn mogelijk nog 

verhogen. Het potentieel van deze technieken is echter onzeker. Het is daarom van belang om deze 

ontwikkelingen te blijven volgen.  

Schaliegas in LNG 

De mate waarin er in de wereld schaliegas wordt gewonnen, wordt vooral bepaald door de mondiale 

energiemarkten. Het gaat daarbij niet alleen om de gasmarkt, maar ook om de oliemarkt, omdat 

schaliegas ook gewonnen wordt als bijproduct van schalieoliewinning. De vraag naar LNG als 

motorbrandstof zal slechts in beperkte mate invloed hebben op de hoeveelheid schaliegas die 

gewonnen wordt. Naar schatting zal het aandeel schaliegas in de LNG die Europa binnenkomt 

oplopen naar 6 – 20% in 2020. In hoeverre dat schaliegas in Nederland aanlandt is niet op voorhand 

duidelijk.  

Als het gaat om schaliegaswinning zijn er zorgen wat betreft landschappelijke aantasting, het 

watergebruik, de waterverontreiniging en de methaanemissies bij de winning. De milieuorganisaties 

zijn daarom van mening dat de inzet van schaliegas voorkomen moet worden. Het LNG-Platform 

neemt geen positie in rond schaliegas en heeft ook geen mogelijkheden invloed uit te oefenen op het 

aandeel schaliegas in de LNG die in Nederland gebruikt wordt. Wel zijn de betrokken partijen het er 

over eens dat de inzet van schaliegas in Nederland een veel bredere discussie is die niet specifiek 

gaat over LNG. Het zou in dit licht goed zijn als er ook voor gas, net als voor andere brandstoffen, een 

bredere discussie zou zijn over brandstofkwaliteit en het bewaken daarvan. 

 

Veiligheid 

De externe veiligheidsrisico’s verbonden aan het transport van LNG over het water zijn lager dan die 

van transport over de weg. Bij grote hoeveelheden LNG in transport moet daarom gestreefd worden 

naar een distributienetwerk dat maximaal gebruik maakt van de mogelijkheid van transport over het 

water. In de praktijk wordt deze situatie stap voor stap gerealiseerd, omdat de grootste afzetmarkt 

voor LNG-toepassing in de scheepvaart ligt, zie onderstaande figuur.  
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Er ontstaat daardoor op termijn een situatie waarbij er in Nederland een aantal bunkerstations zijn in 

bijvoorbeeld: Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen, Lelystad, Moerdijk en de Eemshaven. Deze worden 

allemaal over het water bevoorraad. De bevoorrading van tankstations zal dan plaatsvinden vanuit 

deze bunkerstations zodat er minder transport over de weg noodzakelijk is. In de aanloop naar deze 

situatie zullen tankstations wel bevoorraad worden over de weg. Het is in ieder geval van belang dat 

er goede informatie komt over de externe veiligheidsaspecten van LNG ook voor lokale partijen die 

met LNG te maken krijgen. 

Vanuit de milieuorganisaties zijn er zorgen over het feit dat er door de overheid alleen gestuurd 

wordt op het niet overschrijden van risicogrenzen op lokaal niveau. Men had liever gezien dat er ook 

op nationale schaal gezocht zou worden naar een optimale LNG-infrastructuur vanuit 

veiligheidsoptiek.  

 

4. Gezamenlijke conclusie  

Op basis van de dialoog over de inzet van LNG in het zware transport hebben de betrokken partijen 

besloten zich samen in te gaan zetten voor: 

 De versnelde invoering van LNG in de scheepvaart. Met name de vervanging van de motoren 

in oudere binnenvaartschepen door LNG-motoren levert veel milieuwinst op.  

 De versnelde vervanging van oudere trucks door nieuwe EURO VI-trucks.  

 De stimulering van de inzet van LBM met name ten behoeve van de scheepvaart. 
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5. Agenda 

In relatie tot de genoemde conclusies hebben de betrokken partijen onderstaande agenda met 

actiepunten opgesteld. In een vervolgproces zullen de meest urgente actiepunten geselecteerd 

worden en zal daaromheen een gezamenlijk actieplan opgesteld worden. 

 Om de scheepvaart te verduurzamen door, onder andere, het gebruik van LNG als brandstof, zijn er 

reeds een aantal samenwerkingen en acties in gang gezet. Genoemd kunnen worden de 

Samenwerkingsovereenkomst Vermindering NOx-deposities Rijnmond en Omgeving en 

internationale incentive programma’s voor schone scheepvaart opgezet door havenautoriteiten, 

zoals Environmental Ship Index (ESI) voor de zeevaart en de Green Award voor de binnenvaart. Daar 

waar acties reeds belegd zijn in de lopende samenwerkingen, wordt daarop vanuit deze dialoog 

aangesloten. 
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Scheepsvaart 

Onderwerp Acties 

Stimulering voor de toepassing van 
LNG in de scheepvaart 

Lobby voor een uitbreiding van het stimuleringsbeleid voor de 
scheepvaart, mogelijke instrumenten hiervoor zijn: 

 Evaluatie en mogelijke versterking van bestaande 
gedifferentieerde haventarieven (in samenhang met 
Samenwerkingsovereenkomst Vermindering Stikstof 
Deposities Rijnmond en omgeving. 

 Instrumenten voor de financiering van de toepassing van LNG 
in de scheepvaart. 

 Ontwikkelen van NOx fund-achtige instrumenten. 

 Stimuleren realisatie LNG-bunkerstations ten behoeve van de 
binnenvaart. 

 Stimuleren dat SECA-havens hun regelement aanpassen om 
schone motoren te bevorderen, hierbij wordt aangesloten op 
de lopende internationale initiatieven zoals WPCI. 

Lobbyen voor een effectieve handhaving van de SECA-wetgeving:  

 In SECA-regio’s, nationale regeringen aanspreken over 
effectieve handhaving. 

 Stimulering van de versnelde retrofit van binnenvaartschepen naar 
nieuwe LNG-motoren. 
Onderzoeken wat een retrofitprogramma zou kunnen opleveren 
als het gaat om het terugdringen van NOx- en fijnstofemissies. 

Binnen de scheepvaart zijn er geen 
methaanemissie-eisen. De 
methaanemissies in de 
scheepvaart kunnen het potentiële 
CO2-voordeel van de toepassing 
van LNG volledig teniet doen.  

Partijen gaan lobbyen om regelgeving te implementeren die 
methaanslip voor de binnenvaart en de zeescheepvaart reguleert 
en beperkt tot 1 mg/kWh. 

Opstart van een R&D-programma dat zich richt op het 
minimaliseren van methaanemissies in de hele keten, met name 
bij scheepsmotoren. 

Koppeling van acties gericht op stimulering van het inzetten van 
LNG-motoren aan emissie-eisen voor betreffende motoren. 

 

Wegtransport 

Onderwerp Acties 

Vervanging van oude trucks kan 
een grote impact hebben op de 
luchtkwaliteit. 

Partijen zetten in op een gezamenlijke activiteit gericht op het 
versneld vervangen van oudere trucks door EURO VI-trucks. 

De bijdrage van LNG aan het 
verbeteren van de stadsdistributie 
wordt verder bestudeerd. 

Partijen gaan in het kader van de Green Deal Zero emission 
stadsdistributie bekijken wat de bijdrage van LNG kan zijn aan het 
schoner maken van stadsdistributie. 

 

Externe veiligheid 

Onderwerp Acties 

Er is geen duidelijkheid over hoe 
het LNG distributienetwerk zich 
ontwikkelt. 

Het platform laat jaarlijks zien hoe het distributie netwerk zich 
heeft ontwikkeld en wat de verwachte ontwikkelingen zijn. 

Er leven vragen over de 
veiligheidsaspecten van de 

Partijen zorgen voor heldere communicatie over de EV-aspecten 
van LNG gericht op lokale overheden, lokale belanghebbende, 
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invoering van LNG. NMO’s. 

 Er wordt een gezamenlijke workshop georganiseerd waarin 
alle veiligheidsaspecten met experts worden besproken. Het 
verslag hiervan wordt ook voor bredere communicatie 
gebruikt. 

 

Generieke aspecten invoering LNG 

Onderwerp Acties 

Alle stakeholders moeten een 
objectief en up-to-date beeld 
krijgen van wat er wel en niet 
bereikt kan worden door de inzet 
van LNG. 

De communicatie vanuit partijen over de milieueffecten moet 
helder zijn en in lijn met het TNO-rapport. 
Gezamenlijk persbericht en factsheet op basis van TNO-rapport? 

LNG is een fossiele brandstof die 
een beperkte bijdrage levert aan 
het terugdringen van de CO2-
emissies. 

Partijen zetten zich in voor het stimuleren van duurzame groen 
gas-productie en de inzet hiervan in de LNG-keten met name in de 
scheepvaart. 

Partijen willen weten hoe veel 

schaliegas er in het Nederlandse 

LNG komt te zitten, en wat de 

methaanemissies en overige 

milieueffecten zijn in de 

schaliegasketen 

Partijen willen jaarlijks monitoren wat het percentage schaliegas in 

het in Nederland gebruikte LNG is. 

 

 

Governance 

Het is voor de betrokken partijen van belang om gezamenlijk op te trekken bij het realiseren van deze 

afspraken. Daarom wordt afgesproken om in het verlengde van de LNG-dialoog een aantal stappen 

te zetten: 

 De voorliggende agenda wordt uitgewerkt in een concreet actieprogramma waarin staat op 

welke wijze invulling gegeven wordt aan de verschillende actiepunten. 

 Partijen komen twee keer per jaar bijeen om de voortgang van de uitvoering van het 

actieprogramma te bespreken en te kijken of er aanleiding is om het aan te passen. 

 Zoeken naar koppeling van de hier genoemde acties aan nationale- en internationale 

(innovatie)programma’s. 

 De verschillende actiepunten worden afgestemd en bij voorkeur geïntegreerd met de activiteiten 

die plaatsvinden in het kader van brandstofvisieproces (doorlopend traject vanuit SER-akkoord). 

Voor het uitvoeren en monitoren van deze acties zal de stuurgroep die binnen de LNG-dialoog heeft 

gefunctioneerd, eventueel met een andere samenstelling, in functie blijven. 


