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Meten met twee maten
Voor aanleg en beheer van netwer-
ken voor transport en distributie 
van aardgas gelden strikte veilig-
heidsvoorschriften. Op de naleving 
daarvan wordt streng toegezien. En 
terecht, want aardgas is in potentie 
zeer gevaarlijk, zoals het recente on-
geval in Diemen op tragische wijze 
opnieuw heeft onderstreept.

Als uitvloeisel van de transitie naar 
een duurzame(re) energievoorziening 
wordt ernaar gestreefd om ook gas uit 
duurzame bronnen in te zetten in onze 
energievoorziening. Dit wordt biogas  
of groen gas genoemd. Biogas en groen 
gas worden geproduceerd uit organisch 
materiaal, zoals groenafval, rest-
stromen uit de voedingsindustrie en 
rioolslib. Daarbij wordt de term groen 
gas gebruikt voor gas geproduceerd uit 
duurzame bronnen dat qua samenstel-
ling kan worden ingezet in de open-
bare gasvoorziening en dat zonder 
problemen kan worden verbrand in 
gangbare toestellen. Biogas – ook wel 
ruw biogas genoemd – verwijst naar  
gas geproduceerd uit duurzame bron-
nen dat niet zonder meer in de aard-
gasvoorziening kan worden ingezet;  
dit vanwege een afwijkende samenstel-
ling en/of verbrandingswaarde.

In het verleden werd biogas meestal 
‘verstroomd’ door het met een gas-
motor om te zetten in elektriciteit die 
lokaal werd verbruikt of in het elek-
triciteitsnet werd ingevoed. Vanwege 
het lage rendement van gasmotoren – 
waarin ze overigens niet verschillen  
van verbranding van fossiele brand-
stoffen voor elektriciteitsproductie in 
het algemeen – gaat daarbij al snel de 

helft van de energie verloren in de 
vorm van warmte, die vaak niet nut-
tig kan worden gebruikt. Zowel in 
letterlijke als in overdrachtelijke zin 
is dit ‘zonde van de energie’.
De efficiënte inzet van biogas is erbij 
gebaat als dit in plaats van het te ver-
stromen, als groen gas kan worden 
ingevoed in het aardgasnet. Daartoe 
moet het biogas worden opgewerkt 
naar groen gas. Dat kan worden toe-
gepast voor het verduurzamen van 
ruimteverwarming en van mobiliteit 
door het in te zetten in (vracht)auto’s 
die rijden op aardgas. Daarnaast 
past invoeding van groen gas in het 
gasnet ook uitstekend bij een belang-
rijke Nederlandse energietraditie die 
kernachtig wordt samengevat in het 
bekende motto ‘Nederland – aard-
gasland’. De Nederlandse netbeheer-
ders hebben zich daarom samen met 
de groen gasbranche ingezet om te 
komen tot eenduidige kwaliteitseisen 
voor het invoeden van groen gas in 
hun netten. 

Uitgangspunt bij het opstellen van 
deze eisen was dat het invoeden van 
groen gas de veiligheid en betrouw-
baarheid van de gasvoorziening en 
de daarop aangesloten verbruikstoe-
stellen niet in gevaar mocht brengen. 
Tegelijk moest het belang van de in- 
voeders en de maatschappij worden 
meegewogen om de kosten voor het 
opwerken van ruw biogas tot groen 
gas op aardgaskwaliteit en voor de 
kwaliteitsbewaking zoveel mogelijk 
te beperken. Het resultaat van deze 
gezamenlijke inspanning is neer-
gelegd in de Ministeriële Regeling 
Gaskwaliteit die per 1 oktober in 

werking treedt. Het inzetten van bio-
gas in de gasvoorziening leidt tevens 
tot een andere, parallelle ontwikke-
ling: die van zogenaamde groen gas 
hubs. Het opwerken van ruw biogas 
tot groen gas om dit te kunnen in-
voeden in gasnetten en de daarbij
vereiste kwaliteitsbewaking kent 
schaalvoordelen; naarmate het volu-
me aan gas groter wordt, wordt de 
prijs voor opwerking en kwaliteits- 
bewaking per eenheid lager. Ver- 
der kan het zo zijn dat zich in de
nabijheid van een biogasproducent 
een installatie voor opwerking en 
invoeding in het gasnet bevindt die 
nog capaciteit beschikbaar heeft.  
Dit kan het voor producenten van
biogas aantrekkelijk maken om niet 
te investeren in een eigen installatie 
voor opwerking en invoeding, maar 
in plaats daarvan de krachten te 
bundelen of ‘aan te haken’ bij een 
bestaande installatie in de nabij-
heid. Om dit mogelijk te maken zijn 
biogasleidingen vereist, die het ruwe 
biogas transporteren van een pro-
ducent naar een opwerkinstallatie  
op een andere locatie. Een samenstel 
van biogasleidingen en de installa-
ties voor opwerking tot groen gas en  
invoeding in het gasnet vormt een 
groen gas hub. 

Zo gauw als er een afstand van enige  
betekenis moet worden overbrugd, 
maken biogasleidingen hun opwach- 
ting in de openbare ruimte. Technisch  
gezien zijn ze goed vergelijkbaar met 
aardgasleidingen. Het biogas zelf is 
gevaarlijker dan aardgas, omdat het 
niet geodoriseerd is – en dus niet  
de typische aardgaslucht heeft –  

en vanwege het relatief hoge zwavel-
gehalte. Het wonderbaarlijke is echter, 
dat biogasleidingen desondanks niet 
zijn onderworpen aan de eisen die aan 
aardgasleidingen worden gesteld op het 
vlak van veiligheid(stoezicht). Oorzaak 
hiervan is dat de voorschriften hier-
omtrent voor aardgasnetten zijn vast-
gelegd in de Gaswet. En die geldt níet 
voor biogasleidingen, omdat deze geen 
onderdeel vormen van een openbaar, 
gereguleerd gasnet dat wordt beheerd 
door een daartoe bij wet aangewezen 
netbeheerder. Het veiligheidsniveau 
van biogasleidingen hangt daarmee 
af van de eisen die de vergunning-
verlener stelt en van het belang dat de 
eigenaar eraan hecht – en van het geld 
dat hij ervoor over heeft. Qua techniek 
en veiligheidsrisico’s vergelijkbare lei-
dingen zijn dus niet aan dezelfde veilig-
heidsvoorschriften en toezichtsregimes 
onderworpen. Om de veiligheid van de 
gasvoorziening te waarborgen, is het 
zaak dat er snel iets wordt gedaan aan 
dit meten met twee maten! 
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