KVGN ingenomen met kabinetssteun voor duurzame gassen
Op 30 maart heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat drie brieven aan de Tweede Kamer
gestuurd die het belang van gasvormige energiedragers in de toekomstige energievoorziening
onderstrepen. In de eerste brief geeft het kabinet zijn visie op de betekenis van gas voor het
energiesysteem, nu en straks; de tweede bevat een routekaart groen gas waarin diverse
stimuleringsmaatregelen en beleidsinstrumenten zijn opgenomen; in de derde ontvouwt het kabinet
zijn visie op de rol van waterstof. KVGN, de belangenvereniging van de gassector, is ingenomen met
deze positieve aandacht voor duurzame gassen. De aanpak van het kabinet sluit aan bij de door
KVGN gewenste snelle, betrouwbare en betaalbare transitie naar een CO2-neutraal energiesysteem
in 20501.
Op dit moment is aardgas nog niet weg te denken uit de energievoorziening. Gegeven het feit dat
gasvormige energiedragers (moleculen) in de toekomst nodig blijven, zal in de transitie naar een
duurzaam energiesysteem het aandeel van CO2-vrij gas dus structureel moeten groeien. Uitbreiding
van de productiecapaciteit, toenemende beschikbaarheid van duurzame grondstoffen, blijvend
gebruik van de bestaande infrastructuur en ontwikkeling van nieuwe handelsmarkten zijn hiervoor
de noodzakelijke voorwaarden.
De noodzaak van een zo spoedig mogelijke omslag naar een CO2-vrij energiesysteem staat niet ter
discussie. De snelheid waarmee we die kunnen realiseren wel. Hoe we het ook wenden of keren, in
de transitieperiode zal aardgas voorlopig een toonaangevende energiebron blijven. Gezien de
verhoudingsgewijs kleine CO2-voetafdruk van binnenlands geproduceerd gas geniet de winning
daarvan de voorkeur van KVGN. Wij zijn blij dat het kabinet dit standpunt onderschrijft. KVGN-leden
zetten zich in om de Nederlandse reserves zo duurzaam mogelijk te winnen en vervolgens verstandig
aan te wenden.
KVGN is daarnaast ook ingenomen met de nu geboden duidelijkheid over het groengasbeleid en de
ambitie van het kabinet om de productie van deze duurzame aardgasvariant substantieel te
verhogen. De Routekaart Groen Gas schetst hiervoor een helder kader met voorwaarden waaraan
moet worden voldaan om de vereiste groeiversnelling mogelijk te maken. Zelf dragen de KVGN-leden
hieraan actief bij met investeringen en/of het ondersteunen van onderzoek en innovatie. KVGN ziet
groen gas niet als sluitstuk maar als een volwaardig alternatief bij het verduurzamen van de
gebouwde omgeving.
Ook voor waterstof is innovatie, opschaling en kostenreductie van cruciaal belang. KVGN deelt het
standpunt van het kabinet over het belang van waterstof in een CO2-neutraal energiesysteem en ziet
de maatregelen die in de betreffende kamerbrief worden aangekondigd als een belangrijke steun
voor het realiseren van de Nederlandse waterstofambities.
KVGN zal zich, als belangenvereniging van de gaswaardeketen, in blijven zetten voor verwezenlijking
van de klimaatambities van het kabinet. We hebben hetzelfde einddoel voor ogen: een 100 procent
duurzaam energiesysteem in Nederland.
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Zie hiervoor het visiedocument van KVGN Op weg naar CO2-neutraal in 2050.

