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In Oss gebeurt het al.

Deze bijdrage is van Elske van de Fliert die met haar bedrijf Zero-e
(transport) bedrijven en overheden adviseert bij het verduurzamen.
Vos Logistics en LNG Europe hebben in Oss Nederlands eerste LNG
tankstation in gebruik genomen. De provincie Gelderland heeft een
projectmanager aangesteld voor het rijden op LNG. De eerste dual fuel
(diesel/LNG) binnenvaarttanker staat al op de helling en enkele grote
truckmerken roeren zich met vloeibaar aardgas. Met name Volvo. dat
volgens jaar in Zwolle zijn eerste LNG-truck aflevert
Er is dus wat aan het gebeuren. En om de kansen en voorwaarden
voor de NOVE-Ieden te waarborgen, wordt daarom serieus aan een
werkgroep gedacht

Politiek
Aardgas - LNG - heeft de wind mee vanuit de Europese en nationale
politiek vanwege zijn duurzame karakter. Het is dan weliswaar geen
hernieuwbare energie, maar kan sterk bijdragen aan de CO2-reductie,
vermindert de afhankelijkheid van aardolie en is voorlopig nog niet op.
Binnen de EU loopt het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken,
Landbouwen Innovatie qua LNG-mindedness in de voorhoede.
LNG is aantrekkelijker dan andere alternatieven, zoals E85, biodiesel
of. het al meer bekende CNG. En LBG (Liquefied BioGas) is dat nog
meer, omdat dit uiteraard wel hernieuwbare energie is). Allereerst is
er een grote potentiële markt LBG is namelijk goed toepasbaar voor
het goederenvervoer. E85 en CNG zijn dit in mindere mate, terwijl
biodiesel technisch goed toepasbaar, maar op dit moment financieel
minder interessant LBG-voertuigen hebben een realistische actie-
radius, voldoende vermogen en koppel en een groot milieuvoordeel.
Omdat aardgas schoon verbrandt in een interne verbrandingsmotor,
hoeft veel minder gedaan te worden aan uitlaatgasnabehandeling.
Geen DeNOx syteem met AdBlue dus, Het biedt de mogelijkheid om
echt klimaatvriendelijk te rijden, en geen fossiele brandstoffen meer
te gebruiken, Juist dát wordt steeds belangrijker in aanbestedingen,
ProRail heeft zijn C02ladder, wat Rijkswaterstaat misschien gaat
kopiëren. Steeds meer overheidsaanbestedingen gaan op basis van
'Economisch Meest Voordelige Inschrijving' (EMVI) Hierbij gaat een
steeds groter percentage van de punten naar kwaliteit en duurzaamheid.
Het bedrijfsleven kent de 'Duurzaam Inkopen' criteria van Agentschap NL.
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LNG en LBG:
kansen voor wie
er op tijd bij is
Trouwe lezers van NOVE Visie en van de wekelijkse NOVE

emailnieuwsbrief weten hoe LNG steeds meer in de kijker

komt als voortstuwingsbrandstof. Op de weg én op het

water; zoet en zout. Dit artikel probeert samen te vatten

waarom deze duurzame brandstof misschien meer kansen

biedt dan sommige andere.
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Ontwikkelingen
LNG mag als voortstuwingsbrandstof nieuw zijn, maar wordt uiteraard al
zeer lang toegepast Bijvoorbeeld omdat het in diepgekoelde, vloeibare
vorm het best te vervoeren is vanaf de gasvelden, Of omdat landen als
Japen en Groot-Brittannië onvoldoende infrastructuur hebben om aardgas
'normaal' via gasleidingen binnen te krijgen Klimaatoverwegingen en het
groeiende besef dat fossiele grondstoffen opraken, zijn een sterke trigger
voor de productie van methaan uit hernieuwbare grondstoffen (zie kader),
In Zweden werd in 2009 35,000 ton olie-equivalent aan biogas voor trans-
port verbruikt

Er al zijn meerdere aanbieders van systemen om LBG op het tankstation
te verkopen, alsmede van de LBG zelf, of in ieder geval LNG, NOVE-lid
Rijngas (zie kader) is hier bijvoorbeeld op ingesprongen, LNG wordt in
vele delen van Europa verhandeld, Hoewel Vopak en de Gasunie hun
LNG-terminal GATE bouwen op de Maasvlakte. springen de grote
oliemaatschappijen in Nederland echter nog niet op de brandstof in,
Belangrijk hierbij is de wetgeving, Op dit moment is een richtlijn in de
maak voor veiligheidscontouren, componenten en eisen aan de installatie.
Meer hierover is te vinden op publicatiereeksqevaarhikestotten.nl

Werkgroep?
LBG biedt ontegenzeggelijk kansen, Het is een schoon en duurzaam
alternatief voor het wegvervoer, kan bij bestaande tankstations
worden geleverd en wordt op termijn in Nederland geproduceerd,
Er liggen kansen om de grotere partijen voor te zijn en gezamenlijk
de marktpositie van de onafhankelijke brandstofhandel versterken,
NOVE overweegt daarom zoals gezegd een werkgroep bij elkaar te
roepen,
Geïnteresseerde leden worden uitgenodigd om zich aan te melden bij
secretaris technische zaken Wim Schouten op schouten@novenl.

Zie ook het artikel over het VIV symposium Brandstof
(LNG de toekomstj) op pag 19.

Elske van de Hiert, directeur Zero-a
e info@zero-e,nl, i www.zero-e.nl. t 033 767 6412
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LBG iSniet de enige alternatieve transportbrandstof. ook niet voor het
zware werk eNG wordt bijvoorbeeld gebruikt op kleinere afstanden
(zoals huisvuilwagens . Een andere belangnJke ontWikkeling iSOME.
Dit OlMethylEther ISnu voornamelijk In gebruik als drijfgas in SpUlt-
bussen en kan geproduceerd worden Uit hernieuwbare grondstoffen
(zoals houtafval). Volvo heeft projecten lopen op dit gebied Naast de
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