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IS DIT DE LAATSTE BUURT BBQ OP 
AARDGAS? WIJ MOETEN IMMERS 
VAN HET AARDGAS AF… 

Waar het idee ook ontstaat, de buurtbarbecue 

lijkt het meest sprekende voorbeeld om de eerste 

gedachtes over een op te richten energiecoöperatie 

te bespreken. Het brengt mensen samen die in een 

ongedwongen sfeer kunnen aftasten wie geïnteres-

seerd zijn en wat een gemeenschappelijk doel is. 

Een doel kan bijvoorbeeld zijn om met de buurt het 

aardgas voor de ruimteverwarming en koken te 

verdringen of te vervangen door groen gas. Fossiele 

bronnen, zoals aardgas, wil je niet meer gebruiken en 

je probeert het gebruik daarvan zo snel mogelijk af te 

bouwen. We hoeven daarbij niet “van het gas af”, want 

er zijn andere maatschappelijk meer verantwoorde 

duurzame alternatieven voor aardgas. Deze brochure 

laat stapsgewijs zien hoe je van een goed idee komt 

tot groen gas productie, wat via het bestaande gasnet 

wordt gedistribueerd. De volgende buurtbarbecue 

op groen gas? Natuurlijk, waarom niet. Zeg ja, tegen 

groen gas!

WAT WIL JE BEREIKEN? 
WAT IS HET DOEL?

Wanneer de initiatiefnemers voor een energie-

coöperatie er zijn, of de energiecoöperatie al bestaat, 

is het tijd voor de volgende stap. De doelstelling en 

randvoorwaarden zullen door de energiecoöperatie 

moeten worden geformuleerd. 

Wanneer de doelstelling is om het volledige, huidige, 

aardgasverbruik te verduurzamen, zal elke verbruikte 

kubieke meter gas duurzaam opgewekt gaan wor-

den. Zelfvoorzienend gaat misschien wat ver in de 

doelstelling, maar energieneutraal of zelfs energie-

leverend op jaarbalans basis behoort al snel tot de 

mogelijkheden. Als randvoorwaarde kan de coöpera-

tie opnemen, dat bijvoorbeeld de mestproblematiek 

van bedrijven uit de buurt onderdeel moet zijn van 

de doelstelling of wellicht een duurzame bestem-

ming voor het GFT-afval uit de buurt. Wellicht is de 

doelstelling ook om de laagst mogelijk maatschappe-

lijke kosten na te streven of dat de betrokken huizen 

niet kunnen of mogen worden verbouwd i.v.m. een 

monumentale status. Elke doelstelling incl. randvoor-

waarde vereist een andere aanpak en resulteert in 

een ander project; lokaal maatwerk dus!

Wanneer de doelstelling duidelijk is en de eerste 

gesprekken met ‘ervaringsdeskundigen’ zijn geweest, 

zal al snel blijken dat doorlooptijden van jaren niet 

ongewoon zijn en ook stakeholders/partners als 

bijvoorbeeld de gemeente cruciaal zijn in het behalen 

van de doelstelling. Om het doel en randvoorwaarden 

goed en realistisch te bepalen, is achtergrondinfor-

matie nodig. Tijd voor de stap naar de oriëntatiefase. 

1 .  IDEE FASE

“ BEPAAL DUIDELIJK 
 JE DOEL EN 
 RANDVOORWAARDEN ”
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WAT ZIJN EIGENLIJK GROEN GAS, 
BIOGAS EN DUURZAME GASSEN ?

Biogas wordt geproduceerd uit onder meer vergisting of vergassing van mest, slib en GFT-afval.  Vanwege 

de samenstelling van biogas (circa 60% CH4 (methaan) en 40% CO2 (kooldioxide)) is het zonder bewerking 

niet geschikt voor invoeding in het reguliere gasnet van de netbeheerder. Hiervoor moet biogas op dezelfde 

kwaliteit als aardgas worden gebracht. Wanneer dat is gebeurd noemen we het groen gas. 

Een ander duurzaam geproduceerd gas is Power-to-

Gas, wat verkregen is met behulp van elektriciteit 

(power). Met name waterstof is daar een bekend 

voorbeeld van, wat onder andere bij een overschot 

aan duurzame elektriciteit, zoals wind- en/of zonne-

energie, kan worden geproduceerd. Indien dit vervol-

gens in een vervolgstap met CO2 wordt gemethani-

seerd en op aardgaskwaliteit wordt gebracht kan dit 

feitelijk ook als ‘groen gas’ betiteld worden. Dit gas 

is alleen ‘hernieuwbaar’ of ‘duurzaam’ gas te noemen 

als zowel de elektriciteit als de CO2 ook uit hernieuw-

bare bronnen komen. 

Hernieuwbaar – en duurzaam gas is een verzamelbegrip 

voor alle niet-fossiele gassen. Maar hoe duurzaam is 

groen gas dan eigenlijk als je kijkt naar de reductie van 

broeikasgassen?

DUURZAAM GAS 
EN BROEIKASGAS REDUCTIE

Bij het bestuderen van de energierekening en wanneer 

je aangesloten bent bij een ‘groene’ energieleverancier, 

lijkt het gas vaak al te zijn verduurzaamd middels CO2 

gecompenseerd gas. Dit is echter iets anders dan groen 

gas. Bij CO2 gecompenseerd gas wordt er aardgas ver-

bruikt waarvan de CO2 uitstoot wordt gecompenseerd 

2. ORIËNTATIEFASE
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door bijvoorbeeld het aanplanten van bomen die de 

uitgestoten CO2 weer absorberen. 

Groen gas zorgt voor een sterke emissiereductie van 

broeikasgassen t.o.v. aardgas. Groen gas uit biomassa 

is hernieuwbaar, aangezien het onderdeel is van de 

kortcyclische CO2 kringloop. De CO2 uitstoot die 

gepaard gaat met de verbranding van gas wordt weer 

opgenomen door de bron van de biomassa, wat vervol-

gens weer wordt ingezet voor het gas. De milieuwinst 

is het grootst wanneer er geen concurrentie ontstaat 

met de voedselproductie en gebruik wordt gemaakt 

van afgedankte biomassa. Ook de methaan emissiere-

ductie is relevant bij specifiek mestvergisting/vergas-

sing. Dit gezien de verminderende methaanuitstoot 

uit mestopslagen en de omzetting naar biogas voor 

duurzame energieproductie. 

INZET VAN LOKALE BIOMASSA 
EN MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE

De biomassa die voor de productie van groen gas 

lokaal beschikbaar is, hangt sterk af van het gebied 

waarin je je als potentiële producent van groen gas 

bevindt. Er dient een goed overzicht te zijn van de 

omvang en het aanbod, seizoensschommelingen, de 

samenstelling, de herkomst en de contracteerbaar-

heid van de biomassa. Van de theoretisch beschik-

bare biomassa is in de praktijk doorgaans slechts een 

fractie beschikbaar.

Reststoffen als mest, GFT, bermgras en rioolslib zijn 

geschikt voor vergisting, vergassing en superkritische 

watervergassing en scoren goed tot zeer goed op 

de beperking van broeikasemissies. Lokaal beschik-

bare houtachtige biomassa als afvalstroom uit lokale 

bosbouw zou een keuze kunnen zijn voor groen gas 

productie via vergassing. 

DE ENERGETISCHE BIJDRAGE VAN GAS

Nu we meer weten over oorsprong van groen gas is 

het tijd om te kijken naar de verduurzamingsopgave 

(het doel). Hoe groot is die opgave eigenlijk? Voor 

de gemiddelde leden van een energiecoöperatie zal 

de energievraag voor het grootste deel bestaan uit 

energie voor ruimteverwarming. De op gas gestookte 

combi-ketel verbruikt veruit de meeste energie in een 

gemiddeld huishouden. Om een grote slag te slaan zal 

dus het gas voor onze ruimtewarming moeten wor-

den verduurzaamd. Om deze slag tegen zo laag mo-

gelijke maatschappelijke kosten te bereiken, is groen 

gas een goede oplossing, maar (nog) niet in grote 

hoeveelheden beschikbaar. Als energiecoöperatie zou 

je daar verandering in kunnen brengen, door vanuit 

Oriëntatiefase >>

“ DE OP GAS GESTOOKTE 
COMBI-KETEL VERBRUIKT 
VERUIT DE MEESTE ENERGIE ”
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het collectief een groen gas voorziening op te zetten 

die gas voor de lokale omgeving produceert. 

Uiteraard zal de lokale omgeving ook uit bedrijven be-

staan die graag hun gas verduurzaamd zien worden. 

Om een duidelijk inzicht te krijgen in de startsituatie 

van de buurt (voor zowel woningen als bedrijven) is 

de klimaatmonitor een handig hulpmiddel. 

(www.klimaatmonitor.databank.nl)

KEUZE ALTERNATIEF VOOR AARDGAS; 
EEN INTEGRALE KEUZE

In het bepalen van de duurzaamheidsdoelstelling 

zou de eerste reactie kunnen zijn om de hoeveelheid 

energie die nu wordt verbruikt door te vertalen naar 

de hoeveelheid energie uit energiebronnen. Laten 

we daar eerst eens mee beginnen. Uitgaande van 

een dorp is bijvoorbeeld het energieverbruik (excl. 

mobiliteit)  100 TJ. 

De hoeveelheid energiebronnen die primair nodig 

zijn om het energieverbuik van 100 TJ te verduurza-

men zijn bijvoorbeeld; 

en verbruik met elkaar in lijn liggen in het zogenaam-

de energievoorzieningssysteem. Technologische 

denkrichtingen in de energievoorzieningsystemen 

die er zijn om het aardgas te vervangen:

•  Volledig elektrisch: hier liggen vooral kansen bij 

nieuwbouw en nieuwe woningen, i.v.m de aanwe-

zige lage temperatuur verwarmingsmogelijkhe-

den (zoals vloerverwarming en hoge isolatie).

•  Hoge/lage temperatuur warmte: met kansen bij 

hoge warmtedichtheid (bijv. flats). 

•  Hybride systemen (op duurzaam gas): met kansen 

bij lage warmte dichtheid (landelijk gebied) en 

particulier bezit. 

Bij het lokaal verbinden van energievraag en aan-

bod en kijkend naar 1 specifieke energiebron, is het 

duidelijk dat dergelijke keuzes niet an sich kunnen 

worden genomen. Met de zonnevelden beschikken 

we alleen over elektriciteit en is een grootschalige 

verbouwing van de woningen nodig om in de warm-

tebehoefte te voorzien. Voor lokaal maatwerk is 

meer nodig.

In lijn met de trias energetica gaan we eerst besparen 

en daarna het resterende deel zoveel mogelijk ver-

duurzamen. In deze verduurzaming van de energie is 

het belangrijk dat de opwek, transport & distributie 

Pagina 4 Oriëntatiefase >>
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Een Aansluit en Transportovereenkomst (ATO) tussen 

de invoeder en de (regionale) gas netwerkbeheerder 

is noodzakelijk voor de fysieke koppeling aan het gas-

net. Onderdeel van de ATO is dat de kwaliteit van het 

geproduceerde gas moet voldoen aan de specificaties 

zoals ze zijn opgenomen in de Ministeriële Regeling 

gaskwaliteit, zoals vlamstabiliteit, waterdauwpunt en 

Wobbe-index. Ook zal de bekende “gaslucht” (THT 

odorant) moeten worden toegevoegd aan het groen 

gas. Daarnaast moet worden voldaan aan de door de 

Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde 

Technische codes. 

De hoeveelheid ingevoed groen gas moet gemeten 

worden door een erkend Meetbedrijf. De Meetbedrij-

ven zijn hiervoor door TenneT gecertificeerd en zullen 

een meetplan opstellen. De gemeten hoeveelheden 

zullen door het Meetbedrijf worden doorgegeven aan 

de netbeheerder en Vertogas.

Oriëntatiefase >>

ficaten. Een certificaat geeft informatie over kwali-

teit, oorsprong en de energievorm. Hiermee wordt 

gegarandeerd dat het gas dus ook echt groen is. Een 

certificaat wordt ook wel Garantie van Oorsprong 

genoemd. In Nederland is Vertogas verantwoorde-

lijk voor de uitgifte van groen gas certificaten aan de 

producent. 

Deze groen gas certificaten kunnen worden ver-

kocht door een groen gas producent, worden ver-

handeld door een handelaar en worden gekocht 

door een afnemer. Voor een afnemer kan een der-

gelijk certificaat bijdragen aan zijn/haar duurzaam-

heidsdoelstellingen en de verkoper krijgt een extra 

vergoeding omdat het maken van groen gas nog 

altijd duurder is dan aardgas inkopen. 

Bij een business case voor een groen gas productieloca-

tie liggen er dan ook kansen door de verkoop van certifi-

caten om de productie rendabel te maken. In de business 

case verderop in de brochure komen we daar op terug. 

HET FYSIEKE GASNET 

In het fysieke gasnet stroomt het gas fysiek van de 

producent naar de eindgebruiker, maar dat staat los 

van het administratieve gedeelte.

Het energiesysteem is een integraal systeem van 

opwek, transport & distributie en verbruik. Antwoor-

den op de vragen; welke bereidheid is er voor de 

investering, wat is de accepatie van de verschillende 

technologieën, en welke ruimte is er simpelweg be-

schikbaar, zijn belangrijk in het maken van een keuze. 

Andere meer technische vragen zijn; is er voldoende 

capaciteit op het electriciteitsnetwerk bij een all 

electric oplossing, kan het huis ook in de wintermaan-

den volledig op elektriciteit en is er een warmtebron 

beschikbaar? 

Voor de lokale energiecoöperatie met een lage 

warmtedichtheid (veel vrijstaande woningen) en veel 

particulier bezit is, de inzet van groen gas dus zeer 

intressant. Goed om dan te weten hoe de gasmarkt 

werkt. 

 

DE VIRTUELE GASMARKT 

De gasmarkt bestaat uit een fysiek netwerkgedeelte 

(zie illustratie op pagina 6) en een virtueel/admi-

nistratief gedeelte. Virtueel en administratief zijn 

de partijen die op een beurs handelen, doorverko-

pen en leveren aan de eindgebruiker (zie illustratie 

schema virtuele gasmarkt op pagina 8). Waar het 

fysieke gasnet geen onderscheid kent tussen groen 

gas en aardgas, kent de virtuele gasmarkt deze wel. 

Om het verschil te duiden tussen aardgas en groen 

gas wordt er gebruikt gemaakt van groen gas certi-

“ INVOEDING OP HET FYSIEKE 
 AARDGASNET? OVERLEG 
 TIJDIG MET DE NETBEHEERDER 
 OVER DE AANSLUITING ”
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Initiatief fase>>

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aansluiten van een groen gas 

invoeder op het gasnet. 

Voor een groen gas aansluiting dient u vroegtijdig contact te leggen met de  

netbeheerder. 

In de aanvraag wordt u gevraagd aan te geven hoeveel invoedcapaciteit, uitge-

drukt in m3 (n)/h, u wenst in te voeden.

Na ontvangst van uw aanvraag zal uw netbeheerder een quickscan opstellen. 

Bepalend is de gasafname in de netten tijdens de daluren welke vooral zomers 

optreden maar ook buiten die periode in de nachtelijke uren. Via de quickscan 

wordt vastgesteld of invoeding op het lokale RNB net en/of op het net van GTS 

voor u de meeste doelmatige route is om gas in te voeden en welke invoedlo-

catie daarbij hoort. De netbeheerder zal u uitnodigen om deze Quick scan met 

u te bespreken. Via  het EAN-codeboek kunt u opvragen wie uw netbeheerder 

voor gas is of op www.energieleveranciers.nl/netbeheerders/overzicht-netbe-

heerders kunt u een overzicht vinden van de netbeheerders van gasnetten in 

Nederland.
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WAT WIL JE BEREIKEN? 
WAT IS HET DOEL?

Na de oriëntatie gaan we terug naar het doel, wat 

willen we nu precies als energiecoöperatie. Gezien de 

scope van de brochure is de keuze gevallen op groen 

gas en invoeding op de bestaande (aard)gasinfra-

structuur. Deze keuze is goed te begrijpen wanneer 

biomassa van lokaal boerenbedrijven beschikbaar is, 

de bestaande gas-infrastructuur nog niet aan vervan-

ging toe is en de bewoners hun woningen niet groot-

schalig kunnen verbouwen. 

Verder is de wenselijke type technologie nog van 

belang. Valt de keuze op conventionele en bewezen 

technologie van vergisting of meer innovatieve vorm 

als hogedrukvergisting, vergassing, super kritische 

watervergassing of power-to-gas? 

ZORG VOOR DRAAGVLAK 
BIJ BETROKKENEN, BUURT EN POLITIEK

Om het project voldoende kans van slagen te geven 

is het belangrijk om voldoende draagvlak te hebben 

bij mensen die hierbij betrokken zijn en/of ermee 

beeld een bezoek gebracht worden aan een verge-

lijkbaar project? Dit kan snel veel inzicht geven in 

omvang en impact van een dergelijk project.

SPELERS IN DE MARKT 

In het schema komt duidelijk de rol en betrokken-

heid van de coöperatie als centrale speler naar vo-

ren. De taken en rollen van deze spelers hoeven niet 

per definitie vast te liggen. De wettelijke taken die 

met name de netbeheerder heeft zouden bijvoor-

beeld opengebroken kunnen/moeten worden in het 

kader van een nu in ontwikkeling zijnde Experimen-

teer AMvB voor gas. In het schema op pagina 8 zijn 

volgende marktspelers terug te vinden;

•  De exploitant/producent: verantwoordelijk voor 

de productie van het groen gas en de bedrijfsvoe-

ring van de productielocatie.

•  Energiecoöperatie; klanten/leden kunnen via de 

coöperatie een belang hebben in de productie.

•  Vertogas; is verantwoordelijk voor de uitgifte van 

groen gas certificaten.

•  Netbeheerder; zal de aansluiting voor de invoe-

ding van het gas op het gasnet verzorgen.

3. INITIATIEF FASE

Initiatief fase>>

geconfronteerd gaan worden. Dit zijn natuurlijk om-

wonenden en lokale politiek maar denk bijvoorbeeld 

ook aan de buurtvereniging, het waterschap, de 

provincie, de woningbouwcorporatie en de eventueel 

al aanwezige energiecoöperatie.

Het is daarbij belangrijk dat al deze partijen vroegtij-

dig bij de plannen betrokken worden. Met name in de 

verkennende fase van het project moeten omwonen-

den en coöperaties een stem hebben in de uitvoe-

ring. Draagvlak vanuit deze partijen kan het project 

maken of breken. 

Ook de gemeenten en provincie zullen makkelijker 

een project ondersteunen met lokaal draagvlak. Als 

laatste is het natuurlijk altijd erg belangrijk om open 

en eerlijk te communiceren. Wat zullen bijvoorbeeld 

omwonenden ervan gaan merken? Kan samen met de 

buurtvereniging en gemeentelijke politiek bijvoor-

“ WAT ZULLEN BIJVOORBEELD 
 OMWONENDEN ERVAN GAAN MERKEN? ”
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op lokale mest en co-vergisting zullen de betrokken 

boerenbedrijven als eerst moeten worden benaderd 

en meegenomen om te komen tot een project. Bij 

doelstellingen met bijvoorbeeld innovatieve vormen 

van technologie, als hogedrukvergisting/vergassing/

super kritische watervergassing/power-to-gas is het 

zaak om meer een uitvraag te doen naar pioneers op 

dit gebied. Breed uitdragen van de doelstelling kan 

helpen belangrijke stakeholders naar je toe te halen.

PROCESSTAPPEN

Stap voor stap kan er nu verder worden gewerkt om 

te komen tot een investeringsbeslissing, om uiteinde-

lijk te komen tot de realisatie en exploitatie. 

De tabel op de volgende pagina is een afgeleide van 

de tabel vanuit:

www.uvw.nl/wp-content/uploads/2017/10/Hand-

reiking-Thermische-energie-uit-oppervlaktewa-

ter-2017.pdf

Initiatief fase>>

en ervaring op het gebied van financiën, techniek en 

organisatie/bestuur is een pré. 

Om ook zaken als financieel toezicht, privacywetge-

ving, statuten, goede governance en administratie-

systemen op orde te krijgen, is het goed om kennis op 

te doen van ervaringsdeskundigen en ondersteunende 

organisaties. 

Waarbij het opzetten van de projectorganisatie 

redelijk uniform is met andere energiecoöperatie 

initiatieven is de aanpak sterk afhankelijk van de 

specifieke doelstelling. Wanneer de coöperatie inzet 

•  Erkende Meetverantwoordelijke; zal de hoeveel-

heid geproduceerd groen gas doorgeven aan 

Vertogas via de netbeheerder.

•  Leverancier; verzorgt de administratieve levering 

van groen gas naar de klanten.

PROJECTORGANISATIE 
EN AANPAK

Het vormen van een enthousiaste (stabiele) project-

groep met verschillende inbreng op kennis en erva-

ring zal het project ten goede komen. Vooral kennis 
Pagina 8



Initiatief fase>>

Fase 0

gebiedsscan

Fase 1

verkenning

Fase 2

verdieping

Fase 3

uitwerking

Techniek •  Karakteristieken

•  Schatting potentie

•  Globaal technisch ontwerp •   Uitwerken technisch ontwerp •   Uitwerken definitief technisch        

ontwerp

•  Aanbesteding voorbereiden

Organisatorisch •  Benaderen key-stakeholders

•  Opzet stakeholderanalyse

•  Benaderen partijen 

•  Stakeholderanalyse

•  RASCI-uitgewerkt

•   Groen gas leveringsvoorwaarden 

uitwerken

•   Onderlinge afspraken vastleggen

Financieel •   Quickscan financiële haalbaarheid •  Financiële haalbaarheidsstudie •  Uitwerken business case

•   Investeringsbereidheid vastleggen

•  Risico’s uitwerken

•   Definitieve business case per partner

•   Uitwerken financieringsconstructie

Juridisch •  Juridische voorwaarden scan

•   Opstellen intentieovereenkomst

•  Juridisch kader vaststellen

•   Opstellen samenwerkingsovereen-

komst

•  Overeenkomsten opstellen 

•  Vergunningen aanvragen

Resultaat •  Stakeholderanalyse

•   Inzicht in type project en grove po-

tentie

•   Vaststellen gezamenlijk doel               

(in wensen en belangen)

•   Inschatting technische, juridische, 

financiële haalbaarheid

•  Inzicht in koppelkansen

•  Voorlopig ontwerp

•  Rolinvulling

•  Leveringsvoorwaarden

•  Business case

•  Juridisch kader

•  Definitief ontwerp

•   Overeenkomst tussen verschillen     

de partijen

•  Financieringsvoorstel

•  Vergunning

Vastlegging in •  Intentieovereenkomst •  Samenwerkingsovereenkomst •  Investeringsbesluit
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VOLHOUDEN 

In de ontwikkel fase is het tijd om definitieve keuzes 

te gaan maken. Het technische ontwerp is gereed en 

de onderlinge afspraken tussen de partijen worden 

gemaakt en vastgelegd. In dit stadium is het volhou-

den want realisatie is binnen handbereik. Ook nu is 

het zaak het draagvlak te blijven onderhouden en alle 

betrokkenen regelmatig te blijven informeren. Ook 

de vergunningen dienen in dit stadium te worden 

aangevraagd. 

Op financieel gebied zal de definitieve businesscase 

voor elke partner gereed moeten worden gemaakt 

zodat de financiering kan worden geregeld. Belangrijk 

is daarbij om goed de verschillende kosten en baten 

in beeld te hebben, duidelijk te hebben welke partijen 

deze dragen c.q. ontvangen en wat investering en 

exploitatie is.  

is voor zowel de vergister als de gasopwaardering. De 

Opex kosten liggen rond ordegrote €1.200.000 voor 

o.a. onderhoud, 5% eigen verbruik ruw biogas voor 

warmte en kosten vergistingsproducten (aankoop, 

verwerking en opslag). 

Tegenover de kosten staan uiteraard de baten uit de 

verkoop per m3 (n)/h gas en de verkoop van groen gas 

certificaten. Ook beschikbare subsidie kan de busi-

ness case positief beïnvloeden. 

ONDERSTEUNENDE FINANCIËLE 
INSTRUMENTEN 
BIJ DE PROJECTREALISATIE

In het geval van een onderzoek- of innovatiesubsidie 

kan subsidie worden geregeld via de DEI regeling van 

RVO.nl (Duurzame Energie Innovatie via RVO.nl). Bij 

productie van groen gas kan er SDE+ subsidie aange-

vraagd worden. Dit is een exploitatie subsidie waarbij 

de gebruikte technologie en de geproduceerde hoe-

veelheden groen gas de basis zijn voor de hoogte van 

de subsidie. Een SDE+ subsidie zal maximaal 12 jaar 

het verschil tussen de kostprijs van de groen gepro-

duceerde energie en de reguliere kosten voor (grijze) 

energie vergoeden. Het is dus niet een vast bedrag.

4. ONTWIKKEL FASE 

Realisatie en exploitatie fase>>

INVESTERINGS 
EN EXPLOITATIEBEGROTING?

Er zit een duidelijk verschil tussen de investering- en 

de exploitatiebegroting, vaak ook in de partijen die 

daarbij betrokken zijn. Op de website van HIER opge-

wekt is hierover veel achtergrondinformatie terug te 

vinden.

Een voorbeeld (indicatie bedragen, op basis van 

eindadvies basisbedragen SDE+, 2017)

In overweging een mestcovergister inclusief mem-

braamtechnologie t.b.v. opwerken biogas naar groen 

gas en directe invoeding op het 8 bar gasnetwerk. 

Vanuit dit voorbeeld wordt 505 m3 (n)/h biogas op-

gewaardeerd naar 315 m3 (n)/h groen gas. Met 8.000 

vollasturen per jaar komt dat neer op een jaar produc-

tie van 2.520.000 m3 (n) groen gas. Een indicatie van 

de totale investering ligt dan rond de €3.700.000 en 
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“ IN HET ALGEMEEN KUNNEN DE MOGELIJKHEDEN 
 VOOR SUBSIDIE BEKEKEN WORDEN OP: 
 www.rvo.nl/subsidies-regelingen 
 en www.energiesubsidiewijzer.nl ”



GEFELICITEERD MET HET RESULTAAT

Het resultaat van alle inspanningen en een lange 

adem, is een succesvol project. Deel dit succes met 

alle partijen die mee hebben geholpen om dit te 

bereiken. Een feestelijke barbecue op groen gas zou 

natuurlijk een goed idee zijn!

Op de website van RVO.nl zijn meerdere succes-

volle projecten te zien waarbij de subsidie een 

belangrijke rol heeft gespeeld bij de realisatie van 

het project.

Kijk hiervoor op:

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sde/praktijkverhalen

INFORMATIEBRONNEN

Over subsidies: 

www.rvo.nl/subsidies-regelingen

www.energiesubsidiewijzer.nl

www.rvo.nl/sde

Over organisatie van coöperaties:

www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/organisatie
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5. REALISATIE EN EXPLOITATIE FASE 

Realisatie en exploitatie fase <<

Over het energie systeem en data:

www.tennet.eu

www.netbeheernederland.nl

www.klimaatmonitor.databank.nl

Over invoeding en productie van groen gas:

www.gasunietransportservices.nl/aangeslotenen/sys-

teembeheerders/groen-gas-invoeder-worden

www.vertogas.nl/hoofdmenu/faq

www.groengas.nl

www.netbeheernederland.nl/dossiers/groen-gas-18

Boek: Een lokaal energiebedrijf, hoe doe ik dat? Paul 

van Bree, Brendan de Graaf en Johan Boekema

ISBN: 9789492182579 

Deze brochure is in opdracht van de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland door N-TRA samengesteld met 

EnergieKAnsen, Thuysgas en HIER opgewekt. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 

stimuleert ondernemers, gemeenten en energiecoöperaties bij 

duurzaam-, agrarisch-, innovatief- en internationaal ondernemen. 

Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het 

voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl werkt in opdracht van 

ministeries en de Europese Unie.

De informatie die hierin opgenomen is naar huidige inzichten en 

regels samengesteld. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen door het sturen van 

een bericht naar info@n-tra.nl
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