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Gebruik van bronnen

EDC gebruikt data uit publiek beschikbare bronnen. De gebruikte publiek beschikbare data
wordt over het algemeen aangeboden onder de licentierechten van ’Creative Commons’. Bij
het toepassen van de data of bronnen zoals vemeld in dit document, graag de regels van deze
licentie toepassen1 .

Lezen van resultaten

EDC controleert de gebruikte data en uitkomsten van berekeningen wanneer mogelijk door
deze te vergelijken met andere databronnen (cross-checking). Het is echter altijd mogelijk dat
de berekende resultaten niet volledig correct zijn vanwege bijvoorbeeld inconsistenties in de
brondata of het gebruik van aannames.

Dankwoord

Veel dank aan de gemeente Meppel, RENDO, en N-TRA voor hun samenwerking.

1 Zie

ook: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
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Samenvatting

In het Klimaatakkoord staat de ambitie van de groen gas sector om 70 petajoule (PJ) productie
te realiseren in 2030. Groen gas is biogas dat is bewerkt tot het een vergelijkbare kwaliteit heeft
als het aardgas dat in ons aardgasnet wordt gebruikt. Het biogas wordt geproduceerd door
vergisters 2 en vergassers 3 , waarbij vergisters natte biomassastromen gebruiken en vergassers droge biomassastromen. Met name voor gemeenten met oudere gebouwen, industrieën
met hoge procestemperaturen, weinig potentieel voor warmtenetten en beperkingen van het
elektriciteitsinfrastructuur om elektrificatie door te voeren, kan groen gas (en in de toekomst
mogelijk waterstof) een belangrijke optie zijn om aardgas te vervangen. Groen gas heeft verder
als voordeel dat de huidige gasinfrastructuur benut blijft en dat de apparatuur bij eindverbruikers
(bijvoorbeeld gasgestookte ketels) niet aangepast hoeft te worden.
De gemeente Meppel heeft aan Energie Data Consultant (EDC) gevraagd om het technische
potentieel voor groen gas in de gemeente Meppel te analyseren. Omdat de gemeente Meppel
deel uit maakt van een gasdeelnet van RENDO met meerdere gemeenten (aangeduid in dit
rapport als ‘gasdeelnet RENDO west’) wordt dit gasdeelnet ook meegenomen in de analyse.
Voor deze studie is onderzocht wat de karakteristieken zijn van het gasdeelnet RENDO west.
Vervolgens is gekeken naar het potentieel aan vergistbare biomassastromen voor groen gas
productie in de gemeente Meppel. Ten slotte is onderzocht wat de rol is van de gemeente
Meppel voor invoeding van groen gas in het 8 bar gasdeelnet als geheel (opmerking: deze rol is
anders indien groen gas boosters gebruikt worden om groen gas ook in te kunnen voeden in
het hogere gasnet).
Gasdeelnet RENDO west
De gemeente Meppel bevindt zich in het gasvoorzieningsgebied van de regionale netbeheerder
RENDO. Deze beheert lagedruk gasdistributienetten (maximaal 200 millibar (mbar)) en hoge druk
gastransportnetten (maximaal 8 bar) (RENDO, 2011). Het 8 bar vermaasd gasdeelnet waartoe de
gemeente Meppel behoort bestaat uit de gemeenten:
• Steenwijkerland (Overijssel);
• Staphorst (Overijssel);
2 Vergisting

produceert biogas door in een anaerobe (zuurstofloze) omgeving met bacteriën biomassa af te breken.
Een vergister gebruikt natte biomassastromen. Het proces om de biomassa af te breken kan enkele weken duren.
Biogas bestaat uit ongeveer 50 tot 65% methaan. De rest is voornamelijk koolstofdioxide (New Energy Coalition,
2021). Door gasbehandeling om het water en andere ongewenste stoffen te verwijderen, en gasopwaardering om
het methaangehalte te verhogen (meestal door membraanfiltratie) wordt uit biogas groen gas gemaakt (New Energy
Coalition, 2021). De afgevangen CO2 kan mogelijk vloeibaar worden gemaakt en verkocht aan bijvoorbeeld de
glastuinbouwsector.
3 Vergassing zet droge biomassastromen zoals hout bij een hoge temperatuur snel (in enkele minuten) om in een
brandbaar gasmengsel dat voornamelijk bestaat uit CO en H2 . Hieruit kan vervolgens groen gas wordt gemaakt via
een methanisatie stap (New Energy Coalition, 2021).

iii

• (deels) Zwartewaterland (Overijssel) ;
• Meppel (Drenthe);
• Westerveld (Drenthe);
• (deels) De Wolden (Drenthe).
(RENDO, 2011)
In de gemeente Meppel zelf wordt op dit moment geen groen gas of biogas geproduceerd
volgens de gebruikte databronnen. Er wordt wel groen gas ingevoed in gasdeelnet RENDO
west in de gemeente Steenwijkerland met een beschikking van de Stimulering Duurzame
Energieproductie (SDE) van 0,32 miljoen kubieke meter (Mm3 ) per jaar.
Het gasverbruik in de gemeente Meppel is het hoogst van alle gemeenten in gasdeelnet RENDO
west, gevolgd door de gemeente Steenwijkerland. Voor een overzicht van het gasverbruik per
sector zie Figuur 0.1.

Figuur 0.1.: Gasverbruik per sector per gemeente gasdeelnet RENDO west

Technisch potentieel groen gas gemeente Meppel
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Op basis van de lokaal aanwezige vergistbare biomassastromen 4 in de gemeente Meppel wordt
ingeschat dat er een totaal potentieel is voor 2,26 Mm3 groen gas productie per jaar (zie Tabel
0.1). Bij een aangenomen productie van 8000 uren per jaar komt dit overeen met een uurlijkse
productie van 283 kubieke meter (m3 ) groen gas per uur. Hiermee zou ongeveer 5% van de
totale jaarlijkse gasvraag van de gemeente Meppel energieneutraal kunnen worden gemaakt 5 .
Het grootste potentieel voor groen gas productie uit biomassastromen in de gemeente Meppel
komt van mest.
Let op, voor het bepalen van het potentieel groen gas productie in de gemeente Meppel is
een vertaling gemaakt van het technische potentieel op basis van aanwezige vergistbare biomassastromen in de gemeente Meppel door rekening te houden met welk deel beschikbaar is
voor vergisting (met andere woorden, welk deel niet al een andere bestemming heeft) en met
het drogestofgehalte van de biomassastroom6 . Verder is enkel gekeken naar de beschikbare
biomassastromen binnen de grenzen van de gemeente Meppel. Mogelijk potentieel van vergistbare biomassastromen buiten de grenzen van de gemeente Meppel, zoals mest wat vaker over
lange afstanden getransporteerd wordt, is niet meegenomen.
Tabel 0.1.: Potentieel vergistbare biomassastromen in Meppel (bron potentieel gegevens: N-TRA)
Biomassa

Aanwezig
(mln. kg)

Hoeveelheid
groengas uit
vergisting (in
mln. m3)

173,2

2,18

Kip/varkensmest

0,3

0,01

Rioolslib

4,2

0,02

GFT

4,5

0,03

Natuurlandschapsbeheer

0,1

0,00

Bermgras

0,4

0,02

182,7

2,26

Rundermest

Totaal

Rol gemeente Meppel voor het groen gas potentieel van gasdeelnet RENDO west

4 Potentieel

gegevens van N-TRA.
combinatie met hybride warmtepompen zou dit percentage kunnen toenemen naar ongeveer 10% aardgasbesparing.
6 Hierbij is voor kip- en varkensmest een gewogen gemiddelde genomen van het drogestofgehalte.
5 In

v

Inschattingen op basis van openbare data
Er is gekeken naar in hoeverre de gemeente Meppel het mogelijk maakt voor de omringende
gemeenten om groen gas in te voeden in het 8 bar gasnet. De analyse is niet bedoeld als
suggestie dat het groen gas daadwerkelijk op deze wijze fysiek zou worden verbruikt. De berekening dient om inzicht te verkrijgen in wat de rol is van de gemeente Meppel met betrekking
tot het invoedbare groen gas potentieel in gasdeelnet RENDO west.
De resultaten zijn gebaseerd op aannames en openbare databronnen, zoals de Klimaatmonitor en NEDU, en moeten daarom gezien worden als schattingen die dienen om patronen
te identificeren en inzichten te verschaffen. De geschatte daluurverbruiken zijn hoger dan
de genoemde daluurverbruiken in een studie van RENDO uit 2011 (RENDO, 2011).
Het technisch potentieel voor groen gas invoeding van gasdeelnet RENDO west is geanalyseerd
op basis van het geschatte daluurverbruik van het totale aardgasverbruik van de gemeenten in
gasdeelnet RENDO west. Dit daluurverbruik is geschat op basis van het jaarlijkse gasverbruik in
2019 volgens de Klimaatmonitor (Klimaatmonitor, 2020c, 2020a, 2020b), waarbij voor huishoudens en de dienstensector uurlijkse gasverbruiksprofielen gebruikt zijn van NEDU voor 2019
(NEDU, 2020), en voor industrie is een semi-continue gasverbruiksprofiel aangenomen (6000
vollasturen per jaar). Het daluurverbruik wordt geschat op ongeveer 2.480 m3 per uur voor 2019.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit geschatte daluurverbruik zeer waarschijnlijk hoger is
dan het werkelijk daluurverbruik 7 . Verder kan het gasverbruik van jaar tot jaar schommelen.
Vanwege haar gasverbruik, die voor een relatief groot deel wordt veroorzaakt door industrieel
gasverbruik wat een vlakker verbruikersprofiel heeft dan huishoudens en diensten, draagt
de gemeente Meppel bij aan het verhogen van het daluurverbruik van gasdeelnet RENDO
west. Zonder de gemeente Meppel zou het daluurverbruik van dit gasdeelnet lager zijn, wat
resulteert in een lagere invoedingscapaciteit voor groen gas. Door deze verhoging van de
invoedingscapaciteit kan jaarlijks meer worden ingevoed in het gasdeelnet dan zonder de
gemeente Meppel (zie Figuur 0.2).

7 Dit

gezien een studie van RENDO (RENDO, 2011) waarin lagere daluurverbruiken worden gegeven.
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Figuur 0.2.: Potentieel groen gas invoeding gasdeelnet RENDO west

Voor invoeding van groen gas in het 8 bar gasdeelnet zonder extra maatregelen (zoals boosters),
speelt de gemeente Meppel een rol doordat zij met haar daluurverbruik de maximale invoedingscapaciteit voor groen gas in gasdeelnet RENDO west verhoogt. De analyse laat zien dat
tijdens de maanden mei tot en met september er uren zijn waarin het gezamenlijke gasverbruik
van gasdeelnet RENDO west zonder de gemeente Meppel lager is dan 2.480 m3 per uur.
De jaarlijkse hoeveelheid groen gas die zonder het gasverbruik van de gemeente Meppel als
overschot zou ontstaan in het gasdeelnet, bij 2.480 m3 per uur invoeding, zou 0,1 Mm3 groen
gas zijn (ongeveer 0,5% van de totale jaarlijkse groen gas productie bij deze capaciteit).
In de lente/zomermaanden uren zullen er geschat 220 uren zijn waarbij het gasverbruik van de
gemeente Meppel nodig zal zijn om voldoende ruimte op het 8 bar gasdeelnet te creëren (zie
Figuur 5.6).
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Figuur 0.3.: Jaarduurkromme gasverbruik gasdeelnet RENDO west zonder gasverbruik gemeente Meppel

sterkte-zwakteanalyse
Sterktes
• De gemeente Meppel heeft voldoende lokale vergistbare en beschikbare biomassastromen om 2,3 Mm3 groen gas per jaar te produceren en kan hiermee ongeveer 4,6% van
haar eigen jaarlijkse aardgasverbruik energieneutraal maken 8 ;
• Invoeden van dit groen gas in gasdeelnet RENDO west leidt tot 2,3 Mm3 per jaar minder
aardgasverbruik in dit gasdeelnet (4,1 kiloton (kt) vermeden CO2 per jaar);
• De gemeente kan initiatiefnemers van groen gas productie stimuleren om de gemeente
Meppel te laten deelnemen (participatie) zodat de gemeente kan meeprofiteren in de
opbrengsten;
• Er zijn verschillende groen gas categorieën binnen de SDE++ waarmee nationaal geld
gebruikt kan worden om lokale initiatieven rendabel te maken.
Zwaktes
• De gemeente Meppel is relatief dicht bebouwd wat het draagvlak onder de bevolking
voor initiatieven voor groen gas installaties mogelijk lastiger maakt. De locatiekeuze van
8 In

combinatie met hybride warmtepompen zou dit percentage kunnen toenemen naar ongeveer 10% aardgasbesparing.
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de installatie is erg belangrijk;
• Met betrekking tot het gebruik van groen gas om in het kader van de Warmtevisie gebouwen van het aardgas af te krijgen, het is op dit moment nog onduidelijk hoe de (administratieve) allocatie van consumptie van groen gas zal plaatsvinden. Daarom kan op
dit moment nog niet gezegd worden wat productie en invoeding van groen gas in de
gemeente Meppel zal betekenen voor haar Warmtevisiedoelstellingen.
Kansen
• De gasverbruikers in de gemeente Meppel verbruiken samen het meeste aardgas in
gasdeelnet RENDO west, waarbij een relatief groot deel uit industrieel gasverbruik bestaat.
Dit gasverbruik vergroot de mogelijke invoedingscapaciteit van groen gas op het 8 bar
gasnet. Omringende gebieden hebben relatief veel mogelijkheden om groen gas te
produceren. De gemeenten Staphorst en De Wolden hebben de ambitie geuit om groen
gas te produceren. Als geheel heeft gasdeelnet RENDO west hiermee potentieel om
groen gas in te zetten om te verduurzamen, wat leidt tot minder aardgasverbruik door alle
eindverbruikers in het gasdeelnet;
• Afhankelijk van hoe de allocatie van consumptie van groen gas zal plaatsvinden, kan groen
gas dat is geproduceerd in andere gemeenten en ingevoed in gasdeelnet RENDO west
mogelijk ook bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Meppel.
Bedreigingen
• De hoeveelheid potentieel vergistbare biomassastromen in de gemeente Meppel kan
afnemen door het afnemen van boerenbedrijven (afname van vergisbare mest);
• Door nieuwe verstedelijkingsopgaven kan het aantal beschikbare locaties in de gemeente
Meppel voor vergistingsinstallaties afnemen;
• Hoe de consumptie van het geproduceerde groen gas wordt gealloceerd is nog onzeker
(RENDO, 2020). Opkoop van groene certificaten zou een mogelijke allocatie optie zijn,
waardoor administratief het groene gas ergens buiten gasdeelnet RENDO west kan worden verbruikt 9 . Hierdoor ontstaat het risico dat de groen gas certificaten opgewekt in
Drenthe en Overijssel door gebruikers in andere steden worden opgekocht, of dat door
marktwerking de lokaal geproduceerde groen gas certificaten duurder zullen worden;
• Met de komst van verbredingsopties voor industrie binnen de SDE++, is er meer concurrentie
voor deze subsidie.
Vervolgstappen
Groen gas initiatieven stimuleren binnen de gemeente Meppel
• Overleggen met RENDO over de resterende ruimte op het 8 bar net om in detail vast te
leggen hoeveel ruimte er over is in gasdeelnet RENDO west en overleggen hoe intiatieven
voor groen gas productie kunnen worden gefaciliteerd;
• Het aanvragen van vergunningen makkelijker maken door helder in beleidsdocumenten
de beoordelingscriteria op te nemen (New Energy Coalition, 2021);
9 Vergelijkbaar

met Garantie van Oorsprong (GvO)’s voor groene elektriciteit.
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• Duidelijk aan initatiefnemers aangeven wat de opgelegde inspanningsplicht is om vroegtijdig de burgers in de lokale omgeving te betrekken (procesparticipatie), om planologische
medewerking te verkrijgen;
• Intiatiefnemers kunnen gestimuleerd worden om bij groen gas projecten minstens 50%
(financiële) participatie te hebben (lokaal eigendom door bijvoorbeeld energiecooperatie),
zoals ook het streven is in het klimaatakkoord voor grootschalige wind- en zonprojecten
(Rijksoverheid, 2019). De gemeente Meppel heeft in haar programma duurzaamheid reeds
de ambitie staan voor 100% lokaal eigendom 10 (Gemeente Meppel , 2020). Dit moet
zorgen voor meer draagvlak door verdeling van de lusten en de lasten;
• De financiële participatie kan niet afgedwongen worden door decentrale overheden
(Tolsma & Blekkenhorst, 2020) via het Omgevingsrecht 11 . Een gemeente kan echter
wel sturen op financiële participatie door randvoorwaarden voor financiële participatie
op te nemen in een beleidsdocument om een bestemmingsplan te wijzigen (planologische medewerking). Deze voorwaarden vormen daarmee een eerste punt waar een
initiatiefnemer voorbij moet om bij het juridische deel van de ontwikkeling te komen 12 ;
• Voor transparantie kan het participatiebeleid opgenomen worden in een gepubliceerd
beleidsdocument (bijvoorbeeld een structuurvisie of een ander ruimtelijk document dat
het planologisch beleid bevat voor energieprojecten (Tolsma & Blekkenhorst, 2020));
• Een andere mogelijkheid dan participatie is om de projecten als gemeente zelf te ontwikkelen en te exploiteren op basis van ‘sociaal eigendom’. Hiervoor moet een eigen
ontwikkelbedrijf worden opgezet en dient de gemeente beschikking te hebben over het
voorziene grondgebied (de Graaff et al., 2021);
• Overweeg ook stimulering van andere toepassingen van biogas dan groen gas productie
13 . De inzet van biogas in een WKK 14 of ketel of omzetting tot transportbrandstoffen kan
in bepaalde gevallen een betere optie zijn.
Het potentieel van groen gas in gasdeelnet RENDO west benutten in samenwerking met de andere
gemeenten
• Samen met de overige gemeenten en met de netbeheerder (RENDO/N-TRA) moet een
overzicht up-to-date worden gehouden van alle groen gas initiatieven;
• Overleg met de overige gemeenten in gasdeelnet RENDO west over de verschillende
rollen die zij hebben bij de invoeding van groen gas (producent, afnemer) en welke mogelijkheden er zijn om gezamenlijk te delen in de toekenning van groen gas verbruik voor
duurzaamheidsdoelstellingen;
• Verken met de andere gemeenten in gasdeelnet RENDO west met de nationale overheid
wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor het alloceren van de consumptie van
groen gas. Zouden bijvoorbeeld groen gas certificaten kunnen worden gebruikt om deze
allocatie toe te kennen en daarmee te voldoen aan de Warmtevisiedoelstellingen en welke
10 Dit refereert in het pogramma mogelijk exclusief naar zon- en windprojecten, maar is nog steeds relevant als algemene

ambitie.
11 https://energiesamen.nu/verhalen/22/participatie-regelen-met-beleid
12 https://energiesamen.nu/verhalen/22/participatie-regelen-met-beleid
13 Verder

hebben de biomassastromen zelf ook andere mogelijke toepassingen dan biogas productie zoals bijvoobeeld
winning van stikstof, fosfaat, en kalium uit mest.
14 Voor deze optie is bij levering aan het elektriciteitsnetwerk voldoende ruimte op het net nodig.
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voorwaarden aan de groen gas certificaten moeten daarbij worden gesteld. Ook dient
de mogelijke relevantie van deze keuze met betrekking tot de warmtenet 2.0 te worden
meegenomen.
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AWZI afvalwaterzuiveringsinstallatie
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
EDC Energie Data Consultant
EU ETS Europese emissiehandelsysteem
GFT Groente, fruit, tuinafval
GOS Gasontvangststation
GTS Gasunie Transport Services
GvO Garantie van Oorsprong
HBE hernieuwbare brandstofeenheid
kt kiloton
LNG vloeibaar aardgas
m3 kubieke meter
mbar millibar
MJ megajoule
Mm3 miljoen kubieke meter
MWh megawattuur
PJ petajoule
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RWZI rioolwaterzuiveringsinstallatie
SDE Stimulering Duurzame Energieproductie
VGI voedings- en genotmiddelenindustrie
WKK warmte-krachtkoppeling
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Woordenlijst

biogas Een mengsel van gassen, met name methaan en koolstofdioxide, dat wordt geproduceerd door de afbraak van organisch materiaal bij afwezigheid van zuurstof.
bovenwaarde De warmte die vrijkomt bij verbranding van een brandstof, bepaald door alle
producten van het verbrandingsproces terug te brengen naar de temperatuur voor verbranding, inclusief condensatie van verdampte producten.
daluurverbruik Laagste uurlijkse energieverbruik in een bepaalde periode.
dynamisch netbheer Vergroten van de mogelijkheid om groen gas in te voeden door voorrang
te geven aan groen gas door de uitlaatdruk lager in te stellen van gasontvangstations of
door de inhoud van het gasnet te gebruiken als buffercapaciteit.
energieneutraal Dezelfde hoeveelheid duurzame energie is geproduceerd als dat er aan energie is verbruikt in een bepaalde regio.
Enexis Nederlandse netbeheerder die de distributie van energie verzorgt in Noord-, Oost-, en
Zuid-Nederland.
gasdeelnet RENDO west Eigen definitie, refereert naar het westelijke vermaasde 8 bar gasdeelnet van RENDO.
Gasontvangststation Een station dat het aardgastransportnet verbindt met het regionale net,
de hoeveelheid geleverde aardgas meet, en de druk verlaagt.
groen gas Biogas dat is opgewaardeerd tot een vergelijkbare kwaliteit als fossiel aardgas.
groen gas booster Een compressor om groen gas in te kunnen voeden in een hogere druk
gasnet.
groen gas certificaten Een Garantie van Oorsprong voor groen gas productie.
hernieuwbare brandstof eenheid Groen gas projecten kunnen inkomsten genereren door groen
gas te verkopen aan brandstofleveranciers als bijdrage aan de bijmengingsverplichting
van brandstofleveranciers. Een hernieuwbare brandstof eenheid staat gelijk aan 1 GJ groen
gas.
Kadaster Overheidsdienst die gegevens bijhoudt over grond, gebouwen en adressen en andere
geografische informatie voor Nederland.
Klimaatakkoord Een verzameling van beleidsmaatregelen aangekondigd in 2019 om de CO2
uitstoot in Nederland te verminderen met 49% in 2030 en 95% in 2050 ten opzichte van
1990.
Klimaatmonitor Overheidsorganisatie die cijfers en trends presenteert in de regionale energietransitie.
lokaal eigendom De (mede)ontwikkeling en exploitatie van energietransitieprojecten door lo-
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kale partijen.
N-TRA Deel van de RENDO groep dat zich richt op de korte en lange termijn implementatie van
duurzame projecten en de energietransitie.
NEDU Platform die de verschillende marktpartijen in de energiesector met elkaar verbindt.
onderwaarde De warmte die vrijkomt bij verbranding van een brandstof, bepaald door alle
producten van het verbrandingsproces terug te brengen naar de temperatuur voor verbranding, met de aanname dat de latente warmte van de verdamping van water in de
reactieproducten niet wordt teruggewonnen.
participatie Lokale partijen laten meedoen in de besluitvorming (procesparticipatie) of meeprofiteren in de opbrengsten van (financiële participatie) energietransitieprojecten.
piekuurverbruik Hoogste uurlijkse energieverbruik in een bepaalde periode.
RENDO Nederlandse netbeheerder die de gas- en elektriciteitsnetten beheert in Zuid-Drenthe
en Noord-Overijssel.
rioolwaterzuiveringsinstallatie Een installatie die afvalwater zuivert dat wordt aangeleverd
door vuilwaterriolen.
sterkte-zwakteanalyse Een bedrijfskundig model dat gebruikt wordt om de sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen te analyseren van een bedrijf haar positie.
Stimulering Duurzame Energieproductie Vergoedt het verschil tussen de totale projectkosten
plus een eerlijke winstvergoeding en de marktprijs (de onrendabele top) van duurzaame
energieprojecten. Sinds 2020 is de regeling verbreedt naar projecten die CO2 verlagen in
het algemeen.
vergasser Een installatie die onder hoge temperatuur biomassa omzet in een gasmengsel dat
voornamelijk uit CO en H2 bestaat.
vergister Een installatie waarin natte biomassastromen worden omgezet in biogas door middel
van micro-organismen in een anaeroob proces.
Vertogas Een dochteronderneming van Gasunie, verantwoordelijk voor de uitgifte van Garanties
van Oorsprong labels voor groen gas.
warmte-krachtkoppeling Gelijktijdige opwekking van warmte en kracht door middel van een
gasmotor, stoomturbine, of gasturbine.
warmtenet Een netwerk van leidingen waardoor warmte of stoom loopt om de warmtevraag
van processen of gebouwen te voorzien.
Warmtevisie Voor het Klimaatakkoord dient elke gemeente een plan, Warmtevisie, op te stellen
om alle gebouwen van het aardgas af te krijgen.
zelfvoorzienend Voldoende energie opwekken om in de eigen energiebehoefte te voorzien
zonder enige toevoer van externe energiebronnen.
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INLEIDING EN AANPAK
• Achtergrond;
• Doel van het project;
• Gebruikte data en analysemethode.

1 Inleiding

1.1. Achtergrond
In het Klimaatakkoord staat de ambitie van de groen gas sector om 70 PJ productie te realiseren
in 2030. Groen gas is biogas dat is bewerkt tot het een vergelijkbare kwaliteit heeft als het
aardgas dat in ons aardgasnet wordt gebruikt. Het biogas wordt geproduceerd door vergisters
1 en vergassers 2 , waarbij vergisters natte biomassastromen gebruiken en vergassers droge
biomassastromen. Met name voor gemeenten met oudere gebouwen, industrieën met hoge
procestemperaturen, weinig potentieel voor warmtenetten en beperkingen van het elektriciteitsinfrastructuur om elektrificatie door te voeren, kan groen gas (en in de toekomst mogelijk
waterstof) een belangrijke optie zijn om aardgas te vervangen. Groen gas heeft verder als
voordeel dat de huidige gasinfrastructuur benut blijft en dat de apparatuur bij eindverbruikers
(bijvoorbeeld gasgestookte ketels) niet aangepast hoeft te worden.
De gemeente Meppel heeft aan EDC gevraagd om het technische potentieel voor gebruik van
groen gas om aardgas in de gemeente Meppel te vervangen te analyseren. Omdat de gemeente
Meppel deel uit maakt van een gasdeelnet van RENDO met meerdere gemeenten (aangeduid in
dit rapport als ‘gasdeelnet RENDO west’) wordt het 8 bar gasdeelnet als geheel ook meegenomen
in de analyse (opmerking: de rol van de gemeente Meppel binnen het gasdeelnet RENDO west
is anders indien groen gas boosters gebruikt worden om groen gas ook in te kunnen voeden in
het hogere gasnet).

1.2. Doel
In deze studie kijken we naar het technische potentieel voor de gemeente Meppel om met
groen gas haar gasverbruik te verduurzamen, rekening houdend met de limieten van lokale
beschikbare vergistbare biomassastromen en de positie van de gemeente Meppel als (groen)
gasverbruiker in het gasdeelnet RENDO west.
De volgende vragen worden in dit rapport beantwoord voor de gemeente Meppel:
1 Vergisting

produceert biogas door in een anaerobe (zuurstofloze) omgeving met bacteriën biomassa af te breken.
Een vergister gebruikt natte biomassastromen. Het proces om de biomassa af te breken kan enkele weken duren.
Biogas bestaat uit ongeveer 50 tot 65% methaan. De rest is voornamelijk koolstofdioxide (New Energy Coalition,
2021). Door gasbehandeling om het water en andere ongewenste stoffen te verwijderen, en gasopwaardering om
het methaangehalte te verhogen (meestal door membraanfiltratie) wordt uit biogas groen gas gemaakt (New Energy
Coalition, 2021). De afgevangen CO2 kan mogelijk vloeibaar worden gemaakt en verkocht aan bijvoorbeeld de
glastuinbouwsector.
2 Vergassing zet droge biomassastromen zoals hout bij een hoge temperatuur snel (in enkele minuten) om in een
brandbaar gasmengsel dat voornamelijk bestaat uit CO en H2 . Hieruit kan vervolgens groen gas wordt gemaakt via
een methanisatie stap (New Energy Coalition, 2021).
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1.3. AFBAKENING STUDIE
• Wat is het gasverbruik per gemeente in gasdeelnet RENDO west?;
• Hoeveel groen gas wordt er op dit moment ingevoed in het gasdeelnet RENDO west?;
• Hoeveel groen gas uit lokale vergistbare biomassastromen kan de gemeente Meppel
produceren?;
• Hoe verhoudt de potentiële uurlijkse productie van groen gas in de gemeente Meppel
zich tot het uurlijkse gasverbruik van de gemeente Meppel?;
• Hoeveel groen gas kan er maximaal worden ingevoed in gasdeelnet RENDO west met en
zonder het gasverbruik van de gemeente Meppel?;
• Hoe verhoudt de uurlijkse vraag naar gas van gasdeelnet RENDO west zich tot de maximaal
uurlijkse invoedbare groen gas productie in gasdeelnet RENDO west met en zonder het
gasverbruik van de gemeente Meppel?

1.3. Afbakening studie
• Het inschatten van de gevolgen van invoeden van groen gas in het gasdeelnet RENDO
west op elke Gasontvangststation (GOS) en op de leidingen vereist gedetailleerde net flow
analyses. Dit valt buiten de scope van dit onderzoek;
• Analyses van de benodigde investeringen en operationele kosten van groen gas productie
en benodigde infrastructuuraanpassingen vallen buiten de scope van dit onderzoek;
• Er is geen rekening gehouden met de mogelijkheden van vraagsturing van vraag naar gas;
• Er is geen rekening gehouden met de mogelijkheid om biogas om te zetten in transporbrandstoffen;
• Er is geen rekening gehouden met de mogelijkheid om met een groen gas booster het
groene gas gedurende gebrek aan vraag over te storten naar een hoger gasnet;
• Er wordt in deze studie enkel gekeken naar het fysieke potentieel van groen gas om
aardgasverbruik van gemeente Meppel te vervangen en niet naar mogelijke opties om
administratief aardgas te verduurzamen (bijvoorbeeld door groen gas certificaten) .
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1.4. LEESWIJZER

Groen gas certificaten
Groen gas certificaten zijn een label die bij elke hernieuwbare groen gas eenheid worden gegeven door Vertogas. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen groen gas dat in het landelijke
gasnet wordt ingevoed (netlevering) en groen gas dat rechtstreeks op locatie wordt gebruikt
(niet-netlevering) (Vertogas, 2021). De netlevering groen gas certificaten kunnen onafhankelijk
verkocht worden van de opwekte groen gas. De waarde van de groen gas certificaten lagen
de afgelopen jaren tussen de 5 en 15 euro/megawattuur (MWh). De waarde is afhankelijk van
de contracttermijnen, de gecontracteerde hoeveelheden, de gebruikte biomassa en de markt
waarin het groene gas verkocht wordt (New Energy Coalition, 2021). Het doel van deze certificaten is om een extra inkomstenbron te genereren voor de opwekker van duurzame energie.
Het fysieke gebruik van de duurzame energie staat echter los van de labels. De certificaten
hebben op dit moment geen betekenis binnen de opgestelde klimaatdoelstellingen van de
overheid (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2021).

1.4. Leeswijzer
H.2 geeft een toelichting van de gebruikte data en analysemethoden. In H.3 wordt het gasdeelnet RENDO west besproken om inzichten te geven over het gasverbruik per gemeente en de
huidige groen gas installaties in dit gebied. Vervolgens wordt in H.4 het technische potentieel
van groen gas productie op basis van lokale vergistbare biomassastromen in de gemeente
Meppel geanalyseerd en de verhouding van uurlijkse productie van groen gas en aardgasverbruik toegelicht. H.5 onderzoekt de rol van de gemeente Meppel in het faciliteren van gebruik
van groen gas in gasdeelnet RENDO west door de maximale geschatte invoedingscapaciteit
en de verhouding van uurlijkse groen gas productie en aardgasverbruik bij deze invoedingscapaciteit te analyseren voor gasdeelnet RENDO west met en zonder het gasverbruik van de
gemeente Meppel. H.6 geeft de conclusie in de vorm van een sterkte-zwakteanalyse, gevolgd
door mogelijke vervolgstappen om productie van groen gas te stimuleren ter vervanging van
aardgasgebruik van de gemeente Meppel.
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2 Aanpak

2.1. Uitgevoerde stappen
De volgende stappen zijn uitgevoerd:
• Een analyse van welke gemeenten samen met de gemeente Meppel het gasdeelnet
RENDO west vormen. De analyse is gebaseerd op de beschrijving van de Gasontvangststations die met elkaar verbonden zijn in een rapport van RENDO (RENDO, 2011);
• Een analyse van het gasverbruik van gasdeelnet RENDO west per gemeente en eindverbruikerssector (huishoudens, diensten, industrie) op basis van 2019 data uit de Klimaatmonitor
(Klimaatmonitor, 2020a, 2020b, 2020c) , oppervlaktegegevens per gebouwobject van
het Kadaster (Kadaster, 2020), en een studie die de invloed van bouwjaren op gasverbruik
beschrijft (Majcen & Itard, 2014);
• Een analyse van het daluurverbruik en piekuurverbruik van aardgas per gemeente van
gasdeelnet RENDO west op basis van aardgasverbruiksdata van de Klimaatmonitor, de
aardgasverbruiksprofielen van NEDU voor 2019 (NEDU, 2020) voor huishoudens en de
dienstensector, en de aanname dat industrie een semi-continue gasverbruiksprofiel heeft
(6000 vollasturen per jaar);
• Een inventarisatie van de huidige productie-installaties van biogas en groen gas in gasdeelnet RENDO west op basis van Stimulering Duurzame Energieproductie(+) beschikte
projecten data van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (RVO, 2021);
• Een analyse van de mate van gelijktijdigheid van productie van groen gas en vraag naar
gas van de gemeente Meppel bij vol gebruik maken van het lokaal geschatte potentieel
aan biomassastromen voor vergisting. Het geschatte potentieel van lokale vergistbare biomassastromen geschikt voor productie van groen gas in de gemeente Meppel is verkregen
van N-TRA;
• Een analyse van de invloed van het gasverbruik van de gemeente Meppel op de maximale
invoedingscapaciteit van groen gas in het 8 bar gasdeelnet RENDO west op basis van het
geschatte daluurverbruik (opmerking: deze invloed is anders indien groen gas boosters
gebruikt worden om groen gas ook in te kunnen voeden in het hogere gasnet);
• Een analyse van de hoeveelheid groen gas dat gasdeelnet RENDO west zonder de gemeente Meppel gelijktijdig zou verbruiken bij de maximale geschatte invoeding van groen
gas in gasdeelnet RENDO west en hoeveel overschot aan groen gas zou worden geproduceerd zonder het gasverbruik van de gemeente Meppel (opmerking: dit verbruik is anders
indien groen gas boosters gebruikt worden om groen gas ook in te kunnen voeden in het
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2.2. AANNAMES
hogere gasnet).
Voor algemene informatie over groen gas productie, zoals grondstoffen, technieken, en regelgeving, is gebruikt gemaakt van de publicatie ’Panorama groen gas’ (New Energy Coalition,
2021).

2.2. Aannames
• Er wordt vanuit gegaan dat het groene gas in het 8 bar gasnet van RENDO wordt ingevoed.
Invoeden in een lager gasdeelnet beperkt de mate van invoeding vanwege een gebrek
aan afzetmogelijkheden gedurende daluren (RENDO, 2011). Invoeding in het regionale 8
bar net is ook economisch voordeliger dan invoeden in het landelijke gasnet omdat de
investeringskosten voor een aansluiting op het landelijke transportnet significant hoger zijn
dan voor een aansluiting op het distributienet. Verder zijn de operationele kosten bij een
aansluiting op een hoger gasnet (bijvoorbeeld 40 bar) hoger dan die voor 8 bar vanwege
onder andere de kosten voor compressie (KEMA, 2011);
• Er wordt ervan uitgegaan dat alle gasverbruikers (inclusief zware industrie) in de gemeenten
zijn aangesloten op het 8 bar gasnet of lagere gasnetten;
• Er wordt geen rekening gehouden in de analyse met maatregelen om een tijdelijk tekort
aan vraag op te lossen door:
– Dynamisch netbeheer: standby zetten GOS door de uitlaatdruk te verlagen (bijvoorbeeld in een 8 bar gasnet de druk van de GOS lager dan 8 bar in te stellen). Op deze
manier krijgt de groen gas invoeding voorrang; Gebruik maken van de inhoud van het
gasnet, het gasnet kan daarmee in de daluren dienen als buffer (RENDO, 2011);
– Koppelen van 8 bar gasnetten: Een koppeling tussen de afzonderlijke 8 bar gasnetten
van RENDO of tussen die 8 bar gasnetten van andere netbeheerders zouden meer
perspectief voor invoeding geven (meer totale afname, meer mogelijkheden voor
dynamisch netbheer) (RENDO, 2011);
– Compressie van gas in daluren naar hogere deelnetten: Het overstorten van gas in
daluren naar hogere deelnetten met behulp van compressie kan het in sommige
gevallen mogelijk maken om een hogere capaciteit groen gas productie te bedrijven.
Dit hangt af van de belastinggraad van het stroomopwaartse gasnet van Gasunie
Transport Services (GTS) (RENDO, 2011);
– Compressie van gas in daluren ten behoeve van opslag: Een aparte buffer is een optie
om bij uren met een te lage vraag het overschot aan gas op te slaan (RENDO, 2011);
– Externe opslag: Opslag van groen gas in lege gasvelden of vervloeing (vloeibaar
aardgas (LNG)) (RENDO, 2011);
– Affakkelen;
• Vraagsturing van gasvraag is niet meegenomen in de analyse aangezien niet alle eindverbruikers hiertoe de mogelijkheid hebben wegens primaire bedrijfsprocessen en lopende
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2.3. CONVENTIES
contractuele afspraken (Netbeheer Nederland, 2018);
• De geschatte laagste uurlijkse vraag naar gas (daluurverbruik) is als gevolg van deze
aannames de limiterende factor voor invoeding van groen gas;
• Omdat volgens de SDE(+) beschikte projectgegevens van RVO blijkt dat vergisters op dit
moment de voornaamste gebruikte technologie zijn voor biogas- en groen gasproductie ,
wordt voor het bepalen van het potentieel van groen gas productie 1 van de gemeente
Meppel enkel gekeken naar lokale biomassastromen die geschikt zijn voor vergisting.

2.3. Conventies
• Verbrandingswaardes worden weergegeven in onderwaarde tenzij anders aangegeven;
• Als verbrandingswaarde (onderwaarde) van aardgas wordt 31,65 megajoule (MJ)/m3 gebruikt tenzij anders aangegeven;
• Met ’bar’ wordt bar overdruk bedoelt tenzij anders aangegeven.

1 Volgens

de beschikte SDE(+) projectlijst van RVO (status april 2021) (RVO, 2021) is er slechts 1 biomassavergasser
met een beschikking die al gerealiseerd is (SCW Systems BV in Alkmaar). Er zijn 3 andere biomassavergassers met
een beschikking die nog niet gerealiseerd zijn (2 in Farmsum en 1 in Alkmaar). Volgens een rapport van New Energy
Coalition zijn er drie biovergassers in Nederland in bedrijf (New Energy Coalition, 2021). Dit zou betekenen dat er
twee vergassers zijn die zonder een beschikking opereren.
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RESULTATEN
• Gasdeelnet RENDO west gasverbruik en groen gas invoeding;
• Potentieel groen gas productie gemeente Meppel;
• Rol gemeente Meppel in groen gas potentieel gasdeelnet als geheel.

3 Analyse karakteristieken gasdeelnet
RENDO west

3.1. Inleiding
De gemeente Meppel bevindt zich in het gasvoorzieningsgebied van de regionale gasnetbeheerder RENDO. Deze beheert lagedruk gasdistributienetten (maximaal 200 mbar) en hoge
druk gastransportnetten (maximaal 8 bar) (RENDO, 2011).
In dit hoofdstuk wordt het gasnet van RENDO, en meer specifiek het gasdeelnet waarvan de
gemeente Meppel deel uitmaakt (’gasdeelnet RENDO west’), toegelicht met betrekking tot welke
gemeenten hiervan deel uitmaken en hoeveel groen gas wordt ingevoed.

3.2. Gasnet RENDO
3.2.1. Gasvoorzieningsgebied
D volgende gemeenten vallen onder het gasvoorzieningsgebied van RENDO:
• Coevorden (deels);
• De Wolden;
• Hardenberg (deels);
• Hoogeveen;
• Meppel;
• Staphorst;
• Steenwijkerland;
• Westerveld;
• Zwartewaterland (deels).
(RENDO, 2011)
De gemeenten Coevorden, Hardenberg en Zwartewaterland vallen niet volledig in het gasvoor-
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3.2. GASNET RENDO
zieningsgebied van RENDO. Dit het gevolg van gemeentelijke herindelingen eind jaren negentig
(RENDO, 2011)
RENDO beheert lagedruk gasdistributienetten (maximaal 200 mbar) en hoge druk gastransportnetten (maximaal 8 bar) (RENDO, 2011). Het gasnet van RENDO heeft een regionaal karakter.
De toepassing van warmtenetten of elektrificatie om gebouwen van het aardgas af te halen
kan soms minder aantrekkelijk zijn als de dichtheid van de warmtevraag laag is en er beperkingen zijn met betrekking tot de capaciteit van de elektriciteitsinfrastructuur. De inzet van
groen gas (en eventueel later waterstof) kan in zulke gevallen een belangrijke optie zijn om
aardgas te vervangen. RENDO heeft de ambitie om in 2030 alleen nog maar duurzame gassen
te distribueren1 .

3.2.2. Groen gas invoeding
Sinds 2010 neemt het aandeel groen gas sterk toe, dankzij de SDE(+)(+) 2 (New Energy Coalition,
2021). De huidige jaarlijkse productie aan groen gas in Nederland is ongeveer 230 miljoen
m3 3 . In 2020 vervoerde RENDO bijna 24 Mm3 groen gas. Voor een overzicht van de SDE(+)
beschikte groen gas installaties die invoeden in het gasnet van RENDO zie Figuur 3.1. De grootste
producent van groen gas in het RENDO gasnet is Bio Energy Coevorden B.V., met een beschikte
SDE productie van meer dan 20 Mm3 groen gas per jaar. De installatie van Attero staat niet op
het gasvoorzieningsgebied van RENDO maar voedt wel (deels) haar groen gas in het gasnet van
RENDO.
Let wel, niet alle productie van Bio Energy Coevorden B.V.gaat naar het gasnet van RENDO, een
deel gaat naar het gasnet van GTS 4 . Ook de installatie van Attero voedt niet alleen in op het
netwerk van RENDO maar ook het gasnet van Enexis en GTS (met een gasbooster5 ).

1 https://www.rendonetwerken.nl/consument/aandeel-groen-gas-in-gasnet-rendo-in-drenthe-en-overijssel-fors

-toegenomen/
SDE(+)(+) is een subsidie-instrument die het verschil tussen de totale verdisconteerde gemaakte kosten van de
ondernemer en de inkomsten gerelateerd aan het product vergoedt. Dit verschil wordt de onrendabele top genoemd
en dient om de risico’s te verlagen door een bepaald rendement te garanderen. De gegeven subsidie wordt jaarlijks
aangepast op basis van de hoogte van de inkomsten. Hierbij geldt wel een minimale aangenomen marktprijs van het
hoofdproduct dat wordt afgetrokken van de te geven subsidie (basisprijs). Verder is het relevant om op te merken
dat er bij warmte of warmte-krachtkoppeling inzet van biogas er ook gecorrigeerd kan worden voor Europese
emissiehandelsysteem (EU ETS) gerelateerde en GvO inkomsten. Voor groen gas wordt hier (vooralsnog) niet voor
gecorrigeerd.
3 www.groengas.nl
4 https://www.foodagribusiness.nl/van-drie-in-groen-gas-om-verder-te-verduurzamen/
5 https://www.attero.nl/nl/onze-verwerking/uw-organisch-afval-wordt-compost-en-energie/onze
-innovatieprojecten/groengas-booster/
2 De
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3.3. GASDEELNET RENDO WEST

Figuur 3.1.: Groen gas installaties die in het RENDO gasnet invoeden

3.3. Gasdeelnet RENDO west
3.3.1. Gasvoorzieningsgebied
Het gasdeelnet waartoe de gemeente Meppel behoort (in dit rapport gasdeelnet RENDO west
genoemd) bestaat uit de gemeenten:
• Steenwijkerland (Overijssel)
• Staphorst (Overijssel)
• (deels) Zwartewaterland (Overijssel)6
• Meppel (Drenthe)
• Westerveld (Drenthe)
• (deels) De Wolden (Drenthe)7
(RENDO, 2011)
Dit 8 bar gasdeelnet bevat meerdere GOSsen (vermaasd) en bevindt zich in het westelijk deel
van het RENDO gasvoorzieningsgebied. Het gasdeelnet bevindt zich in delen van Overijssel en
Drenthe, en bevindt zich ten oosten van Flevoland en ten zuiden van Friesland (zie Figuur 3.2).
6 Een

deel van gemeente Zwartewaterland valt niet in het RENDO gasvoorzieningsgebied.
deel van gemeente De Wolden hoort niet bij het gasdeelnet RENDO West, maar is deel van een apart eiland
bedreven gasdeelnet van RENDO.

7 Een
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3.3. GASDEELNET RENDO WEST

Figuur 3.2.: Ligging gasdeelnet RENDO west in Nederland

3.3.2. Groen gas invoeding
In de gemeente Meppel wordt op dit moment geen groen gas of biogas geproduceerd volgens
de gebruikte databronnen. De rioolwaterzuiveringsinstallatie van de gemeente Meppel had wel
een vergistingsinstallatie, maar deze is niet meer actief.
De enige gevonden groen gas installatie in de overige gemeenten van gasdeelnet RENDO west is
die van melkveehouderij Haarman in Steenwijkerland, met een beschikking voor ongeveer 0,32
Mm3 groen gas per jaar (bij 8000 uur zou dat uitkomen op ongeveer 40 m3 /uur). Er bevinden zich
verder enkele biogasproducerende installaties 8 op het gebied van het gasdeelnet die biogas
gebruiken om een warmte-krachtkoppeling (WKK) te voeden. De rioolwaterzuiveringsinstallatie
(RWZI) installaties in de plaatsen Steenwijk, Dieverbrug, en Vollenhove worden aangenomen
geen slibgistinginstallatie te hebben, op basis van een rapport van Tauw (Tauw, 2015). De
slibvergistingsinstallatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten is sinds 2019 uitgezet
en wordt momenteel vervangen. Naar verwachting zal de nieuwe installatie in 2024 worden
opgeleverd en zal dan groen gas produceren 9 .
Zie Figuur 3.3 voor een overzicht van deze biogas en groen gas installaties in gasdeelnet RENDO
west.
8 Na

afloop van hun SDE(+) beschikking zouden op de locatie van de biogasproducerende installaties mogelijk groen
gas producerende installaties kunnen komen en deze zijn daarom relevant voor dit onderzoek. Afhankelijk van
de geschiktheid van de locatie en de vergoeding van groen gas in de SDE++ ten opzichte van de vergoeding voor
duurzame warmte, warmtekracht, of transportbrandstoffen uit biogas. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat
veranderen van het eindproduct in groen gas niet noodzakelijk leidt tot meer verduurzaming, aangezien de huidige
geproduceerde biogas ook nuttig wordt ingezet voor productie van duurzame warmte en/of kracht. Bij veranderen
van productie van groen gas ten koste van warmtekracht zijn er verder gevolgen voor het elektriciteitsnet die
situatieafhankelijk zijn (RENDO, 2020) (mogelijk vrijkomen capaciteit op het elektriciteitsnetwerk).
9 https://www.wdodelta.nl/Echten
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3.3. GASDEELNET RENDO WEST

Figuur 3.3.: Groen gas en biogas installaties in het voorzieningsgebied van gasdeelnet RENDO
west
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3.3. GASDEELNET RENDO WEST

Figuur 3.4.: Aardgasverbruik gasdeelnet RENDO west

3.3.3. Aardgasverbruik
Figuur 3.4 laat de totale jaarlijkse vraag naar aardgas per gemeente in gasdeelnet RENDO west
zien en de verdeling hiervan naar eindverbruikertype, waarbij onderscheid is gemaakt tussen
industrie, huishoudens, en diensten.
Het aardgasverbruik in de gemeente Meppel is het grootst in gasdeelnet RENDO west, gevolgd door de gemeente Steenwijkerland. Let op, het industriële gasverbruik in de gemeente
Zwartewaterland is, vanwege onzekerheid over hoeveel van het industriële gasverbruik in het
voorzieningsgebied van RENDO valt, op 0 gezet (zie Appendix A.3).
Een grote industriële aardgasverbruiker in de gemeente Meppel is de zuivelproducent FrieslandCampina Kievit Meppel. Deze verbruikt ongeveer 11 Mm3 aardgas per jaar met name voor
ondervuring in een stoomketel van 17,36 MW (FrieslandCampina Kievit Meppel, 2014). Het bedrijf
FrieslandCampina heeft in haar jaarverslag van 2020 aangegeven te werken aan verduurzaming
van de melkproductie en van de keten als geheel (FrieslandCampina, 2021).
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4 Analyse potentieel groen gas productie
gemeente Meppel

4.1. Inleiding
De gemeente Meppel heeft een relatief hoge mate van bebouwing ten opzichte van de overige
gemeenten in gasdeelnet RENDO west. Er zijn echter geschikte biomassastromen voor vergisting
aanwezig in de gemeente Meppel.
In dit hoofdstuk wordt in kaart gebracht wat het geschatte productiepotentieel is voor groen gas
productie uit lokale biomassastromen in de gemeente Meppel, en hoe dit zich verhoudt tot de
uurlijkse vraag naar gas van de gemeente Meppel.

4.2. Potentieel groen gas productie
Op basis van de biomassastromen (mest, rioolslib, gft, natuurbeheer) in de gemeente Meppel
wordt ingeschat dat er een totaal aan groen gas productie potentieel is van 2,26 Mm3 groen gas
per jaar.
Het grootste potentieel voor groen gas productie uit vergistbare biomassastromen uit de gemeente Meppel komt van (runder)mest (zie Tabel 4.1). Bij een aangenomen productie van 8000
uren per jaar komt dit overeen met een uurlijkse productiecapaciteit van 283 m3 groen gas per
uur.
Let op, voor het bepalen van het potentieel groen gas productie in de gemeente Meppel is
een vertaling gemaakt van het technische potentieel op basis van aanwezige vergistbare biomassastromen in de gemeente Meppel door rekening te houden met welk deel beschikbaar is
voor vergisting (met andere woorden, welk deel niet al een andere bestemming heeft) en met
het drogestofgehalte van de biomassastroom1 . Verder is enkel gekeken naar de beschikbare
biomassastromen binnen de grenzen van de gemeente Meppel. Mogelijk potentieel van vergistbare biomassastromen buiten de grenzen van de gemeente Meppel, zoals mest wat vaker over
lange afstanden getransporteerd wordt, is niet meegenomen.
Zie voor de gebruikte aannames voor conversie van biomassastromen naar groen gas potentieel
Appendix A.6.

1 Hierbij

is voor kip- en varkensmest een gewogen gemiddelde genomen van het drogestofgehalte.
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4.2. POTENTIEEL GROEN GAS PRODUCTIE

Tabel 4.1.: Potentieel vergistbare biomassastromen in Meppel
(bron: potentieel gegevens van N-TRA)
Biomassa

Aanwezig
(mln. kg)

Hoeveelheid
groengas uit
vergisting (in
mln. m3)

173,2

2,18

Kip/varkensmest

0,3

0,01

Rioolslib

4,2

0,02

GFT

4,5

0,03

Natuurlandschapsbeheer

0,1

0,00

Bermgras

0,4

0,02

182,7

2,26

Rundermest

Totaal

Bij het realiseren van 2,26 Mm3 groen gas zou ongeveer 5% van de totale jaarlijkse gasvraag van
Meppel energieneutraal worden gemaakt 2 (zie Figuur 4.1).

2 In

combinatie met hybride warmtepompen zou dit percentage kunnen toenemen naar ongeveer 10% aardgasbesparing.
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4.3. VERHOUDING GROEN GAS PRODUCTIE POTENTIEEL EN UURLIJKS GASVERBRUIK

Figuur 4.1.: Verhouding potentieel groen gas productie en huidig aardgasverbruik gemeente
Meppel

4.3. Verhouding groen gas productie potentieel en uurlijks
gasverbruik
Volgens de analyse is de potentiële groen gas productiecapaciteit van Meppel 283 m3 groen
gas per uur (bij 8000 uur productie per jaar). Het geschatte daluurverbruik van gasverbruikers
in de gemeente Meppel is 603 m3 per uur. De gemeente Meppel zou daarom vanuit een
gelijktijdigheidsperspectief in staat zijn om al het groene gas dat zij produceert te verbruiken.
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5 Analyse rol gemeente Meppel potentieel
groen gas gasdeelnet RENDO west

5.1. Inleiding
De gemeente Meppel is dichter bevolkt dan de overige gemeenten in gasdeelnet RENDO west
(zie Figuur 5.1). Het potentieel om groen gas te produceren met lokale biomassastromen door
de gemeente Meppel is verder relatief klein vergeleken met haar jaarlijkse aardgasverbruik. Het
potentieel van invoeding van groen gas is echter niet alleen afhankelijk van de beschikbaarheid
van biomassastromen, maar ook van de beschikbaarheid van ruimte op het gasnet. De gemeente
Meppel heeft daardoor, indien er geen gebruik wordt gemaakt van groen gas boosters, als
gasverbruiker met veel industrie een rol in de realisatie van het potentieel voor invoeding van
groen gas in het 8 bar gasdeelnet RENDO west.

Figuur 5.1.: Bebouwing gasdeelnet RENDO west
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5.2. ENERGIENEUTRAAL VS ZELFVOORZIENEND

Inschattingen op basis van openbare data
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar in hoeverre de gemeente Meppel het mogelijk maakt
voor de omringende gemeenten om groen gas in te voeden in het 8 bar gasnet. De analyse is
niet bedoeld als suggestie dat het groen gas daadwerkelijk op deze wijze fysiek zou worden
verbruikt. De berekening dient om inzicht te verkrijgen in wat de rol is van de gemeente Meppel
met betrekking tot het invoedbare groen gas potentieel in gasdeelnet RENDO west.
De resultaten van dit hoofdstuk zijn gebaseerd op aannames en openbare databronnen,
zoals de Klimaatmonitor en NEDU, en moeten daarom gezien worden als schattingen die
dienen om patronen te identificeren en inzichten te verschaffen. De geschatte daluurverbruiken zijn hoger dan de genoemde daluurverbruiken in een studie van RENDO uit 2011
(RENDO, 2011).

5.2. Energieneutraal vs zelfvoorzienend
Door de verschillen in productieprofiel van groen gas en de verbruiksprofielen van huishoudens,
diensten, en industrie 1 , is de mate waarin een gemeente door middel van groen gas productie
theoretisch in haar eigen fysieke gasverbruik, zonder een vorm van opslag of overstorten, kan
voorzien beperkt. In Figuur 5.2 is ter illustratie een overzicht gegeven van de hoeveelheid groen
gas dat elke gemeente qua gelijktijdigheid zou kunnen consumeren als zij een jaarlijkse groen gas
productie had die evenredig was met haar huidige jaarlijkse aardgasverbruik (energieneutraal).
Deze grafiek toont dat bij alle gemeenten, zonder extra maatregelen voor opslag of overstort,
een deel van het geproduceerde groen gas niet door de gemeente zelf had verbruikt kunnen
worden (niet zelfvoorzienend). Dit is het gevolg van uren waarop de vraag naar gas lager is dan
de groen gas productiecapaciteit (met name in de zomermaanden). Zie ook Appendix B voor
een grafische weergave van de gelijktijdige consumptie en overschotten per maand.

1 Bepaalde

industriële installaties hebben een stabiel afnamepatroon dat overeenkomt met het productieprofiel van
groen gas.
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5.3. PIEK- EN DALUURVERBRUIKEN

Figuur 5.2.: Mogelijk eigen consumptie bij energieneutrale productie van groen gas

Zo heeft de gemeente Staphorst volgens data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
een grote hoeveelheid mest beschikbaar, genoeg voor een geschatte 9 Mm3 per jaar groen
gas productie wat neerkomt op 1.125 m3 per uur groen gas bij 8000 uur productie, terwijl het
geschatte daluurverbruik van Staphorst ongeveer 241 m3 per uur is. Het invoeden van de 1.125
m3 per uur groen gas in het 8 bar gasnet zou worden mogelijk gemaakt door de omringende
gemeenten in hetzelfde gasdeelnet.

5.3. Piek- en daluurverbruiken
De maximale invoedbare groen gas capaciteit voor gasdeelnet RENDO west, wat gelijk staat
aan het daluurverbruik, wordt geschat op basis van het gasverbruik uit de Klimaatmonitor en de
verbruikersprofielen van de NEDU (zie Appendix A.3) op ongeveer 2.480 m3 per uur. Op basis
van deze data is ook een inschatting gemaakt van het dal- en piekuurverbruik per gemeente in
gasdeelnet RENDO west (zie Figuur 5.3).
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5.4. GROEN GAS INVOEDINGSCAPACITEIT MET EN ZONDER DE GEMEENTE MEPPEL

Figuur 5.3.: Dal- en piekuurverbruik aardgas per gemeente gasdeelnet RENDO west

5.4. Groen gas invoedingscapaciteit met en zonder de
gemeente Meppel
Het jaarlijks gezamenlijk gasverbruik van gasverbruikers in de gemeente Meppel is het hoogst
van de gemeenten in gasdeelnet RENDO west. Dit gasverbruik verhoogt het daluurverbruik in
gasdeelnet RENDO west en verhoogt daarmee de invoedingscapaciteit van groen gas (zonder
gebruik van maatregelen zoals groen gas boosters). De gemeente Meppel heeft verder een
relatief grote industriële vraag vergeleken met de andere gemeenten 2 (RENDO, 2011). Industrie
heeft een vlakker vraagprofiel dan huishoudens en de dienstensector, wat meer overeenkomt
met het productieprofiel van groen gas.
De hogere totale invoedingscapaciteit van gasdeelnet RENDO west door het gasverbruik van
de gemeente Meppel leidt tot een grotere totale jaarlijkse invoedbare groen gas capaciteit op
het 8 bar gasdeelnet RENDO west (zie Figuur 5.4). De berekende waarden voor invoedbare
groen gas potentieel zijn schattingen en dienen als indicatief gezien te worden. Zij geven wel
2 De

gemeente Zwartewaterland heeft ook veel industrie volgens de Klimaatmonitor, maar omdat het onduidelijk is of
deze industrie ook in het voorzieningsgebied van RENDO valt (de gemeente Zwartewaterland valt maar deels in haar
voorzieningsgebied) en omdat op basis van data uit een rapport van RENDO (RENDO, 2011) het doet vermoeden dat
er relatief weinig industrie is in het deel van de gemeente Zwartewaterland dat in het RENDO voorzieningsgebied
valt, is besloten de industrie van Zwartewaterland op 0 m3 per jaar gasverbruik te zetten.
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5.4. GROEN GAS INVOEDINGSCAPACITEIT MET EN ZONDER DE GEMEENTE MEPPEL
een algemeen beeld van de invloed van de gemeente Meppel op de invoedbare groen gas
capaciteit.

Figuur 5.4.: Potentieel groen gas gasdeelnet RENDO west met en zonder gasverbruik van gemeente Meppel (8000 vollasturen)

Als we naar de gelijktijdigheid van productie van groen gas en gasverbruik van de gemeenten
in gasdeelnet RENDO west kijken zien we dat volgens de analyse er in de maanden mei tot
en met september uren zijn waarin de gemeenten in gasdeelnet RENDO west zonder Meppel
onvoldoende gasvraag hebben om 2.480 m3 per uur groen gas te verbruiken.
De analyse toont aan dat bij de aangenomen uurlijkse consumptie van gas in de verschillende
steden van gasdeelnet RENDO west, er bij maximale invoeding (geschat op ongeveer 2.480 m3
per uur in 2019 3 ) er ongeveer 0,1 Mm3 door de gemeente Meppel mogelijk wordt gemaakt (zie
Figuur 5.5), doordat de overige steden tijdens een bepaald aantal daluren een lagere gezamenlijk
gasverbruik hebben dan 2.480 m3 per uur.

3 Dit

is gezien de resultaten van een studie van RENDO (RENDO, 2011) waarschijnlijk een overschatting, waardoor er
een aantal uren zullen zijn met een lager uurverbruik. Verder kan het gasverbruik van jaar tot jaar schommelen.
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5.4. GROEN GAS INVOEDINGSCAPACITEIT MET EN ZONDER DE GEMEENTE MEPPEL

Figuur 5.5.: Jaarlijks aandeel mogelijke consumptie en aandeel overschot groen gas zonder
gasverbruik gemeente Meppel

In de lente/zomermaanden uren zullen er geschat 220 uren zijn waarbij het gasverbruik van de
gemeente Meppel nodig zal zijn om voldoende ruimte op het 8 bar gasdeelnet te creëren (zie
Figuur 5.6).
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Figuur 5.6.: Jaarduurkromme gasverbruik gasdeelnet RENDO west zonder gasverbruik gemeente Meppel
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CONCLUSIE
• Sterkte-zwakteanalyse groen gas voor gemeente Meppel;
• Vervolgstappen stimuleren groen gas.

6 Conclusie

6.1. Inleiding
Er is potentieel voor de gemeente Meppel om binnen haar eigen grenzen groen gas te produceren om daarmee een deel van haar gasverbruik energieneutraal te maken. Het fysieke
gasverbruik zou gedeeld worden met de andere gemeenten binnen het vermaasde 8 bar gasnetwerk waarin de gemeente Meppel zit. Behalve als potentiële invoeder van groen gas speelt
zij binnen dit gasdeelnet ook een belangrijke rol als gasverbruiker tijdens de daluren, wat het
mogelijk maakt om meer groen gas invoedcapaciteit aan te sluiten zonder extra maatregelen
(zoals een booster).
In dit hoofdstuk worden de conclusies van het potentieel van groen gas in de gemeente Meppel
weergegeven in de vorm van een sterkte-zwakteanalyse en worden mogelijke vervolgstappen
voor het stimuleren van groen gas productie in (en in de regio rondom) de gemeente Meppel
gegeven.

6.2. Sterkte-zwakteanalyse
Sterktes
• De gemeente Meppel heeft voldoende lokale vergistbare en beschikbare biomassastromen om 2,3 Mm3 groen gas per jaar te produceren en kan hiermee ongeveer 4,6% van
haar eigen jaarlijkse aardgasverbruik energieneutraal maken 1 ;
• Invoeden van dit groen gas in gasdeelnet RENDO west leidt tot 2,3 Mm3 per jaar minder
aardgasverbruik in dit gasdeelnet (4,1 kt vermeden CO2 per jaar);
• De gemeente kan initiatiefnemers van groen gas productie stimuleren om de gemeente
Meppel te laten deelnemen (participatie) zodat de gemeente kan meeprofiteren in de
opbrengsten;
• Er zijn verschillende groen gas productie categorieën binnen het subsidie-instrument SDE++
waarmee nationaal geld ingezet kan worden om lokale initiatieven rendabel te maken;
Zwaktes

1 In

combinatie met hybride warmtepompen zou dit percentage kunnen toenemen naar ongeveer 10% aardgasbesparing.
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6.3. VERVOLGSTAPPEN
• De gemeente Meppel is relatief dicht bebouwd wat het draagvlak onder de bevolking
voor initiatieven voor groen gas installaties mogelijk lastiger maakt. De locatiekeuze van
de installatie is erg belangrijk;
• Met betrekking tot het gebruik van groen gas om in het kader van de Warmtevisie gebouwen van het aardgas af te krijgen, het is op dit moment nog onduidelijk hoe de (administratieve) allocatie van consumptie van groen gas zal plaatsvinden. Daarom kan op
dit moment nog niet gezegd worden wat productie en invoeding van groen gas in de
gemeente Meppel zal betekenen voor haar Warmtevisie doelstellingen.
Kansen
• De gasverbruikers in de gemeente Meppel verbruiken samen het meeste aardgas in
gasdeelnet RENDO west, waarbij een relatief groot deel uit industrieel gasverbruik bestaat.
Dit gasverbruik vergroot de mogelijke invoedingscapaciteit van groen gas op het 8 bar
gasnet. Omringende gebieden hebben relatief veel mogelijkheden om groen gas te
produceren. De gemeenten Staphorst en De Wolden hebben ambities met betrekking tot
productie van groen gas 2 3 . Als geheel heeft gasdeelnet RENDO west hiermee potentieel
om groen gas in te zetten om te verduurzamen, wat leidt tot minder aardgasverbruik door
alle eindverbruikers in het gasdeelnet;
• Afhankelijk van hoe de allocatie van consumptie van groen gas zal plaatsvinden, kan groen
gas dat is geproduceerd in andere gemeenten en ingevoed in gasdeelnet RENDO west
mogelijk ook bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Meppel.
Bedreigingen
• De hoeveelheid potentieel vergistbare biomassastromen in de gemeente Meppel kan
afnemen door het afnemen van boerenbedrijven (afname van beschikbare meststromen);
• Door nieuwe verstedelijkingsopgaven kan het aantal beschikbare locaties in de gemeente
Meppel voor vergistingsinstallaties afnemen;
• Hoe de consumptie van het geproduceerde groen gas wordt gealloceerd is nog onzeker
(RENDO, 2020). Opkoop van groene certificaten zou een mogelijke allocatie optie zijn,
waardoor administratief het groene gas ergens buiten gasdeelnet RENDO west kan worden verbruikt 4 . Hierdoor ontstaat het risico dat de groen gas certificaten opgewekt in
Drenthe en Overijssel door gebruikers in andere steden worden opgekocht, of dat door
marktwerking de lokaal geproduceerde groen gas certificaten duurder zullen worden;
• Met de komst van verbredingsopties voor industrie binnen de SDE++, is er meer concurrentie
voor deze subsidie.

6.3. Vervolgstappen
Groen gas initiatieven stimuleren binnen de gemeente Meppel
2 urlhttps://www.n-tra.nl/actueel/staphorst-in-voorhoede-van-vergroening-gasnet-rendo/
3 https://www.dewolden.nl/fileadmin/de_wolden/PDF/Collegebesluiten/2019/2019-12-17/6_Collegevoorstel

_gasaansluitingen.pdf
met GvO’s voor groene elektriciteit.

4 Vergelijkbaar
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6.3. VERVOLGSTAPPEN
• Overleggen met RENDO over de resterende ruimte op het 8 bar net om in detail vast te
leggen hoeveel ruimte er over is in gasdeelnet RENDO west en overleggen hoe intiatieven
voor groen gas productie kunnen worden gefaciliteerd;
• Het aanvragen van vergunningen makkelijker maken door helder in beleidsdocumenten
de beoordelingscriteria op te nemen (New Energy Coalition, 2021);
• Duidelijk aan initatiefnemers aangeven wat de opgelegde inspanningsplicht is om vroegtijdig de burgers in de lokale omgeving te betrekken (procesparticipatie), om planologische
medewerking te verkrijgen;
• Intiatiefnemers kunnen gestimuleerd worden om bij groen gas projecten minstens 50%
(financiële) participatie te hebben (lokaal eigendom door bijvoorbeeld energiecooperatie),
zoals ook het streven is in het klimaatakkoord voor grootschalige wind- en zonprojecten
(Rijksoverheid, 2019). De gemeente Meppel heeft in haar programma duurzaamheid reeds
de ambitie staan voor 100% lokaal eigendom 5 (Gemeente Meppel , 2020). Dit moet zorgen
voor meer draagvlak door verdeling van de lusten en de lasten;
• De financiële participatie kan niet afgedwongen worden door decentrale overheden
(Tolsma & Blekkenhorst, 2020) via het Omgevingsrecht 6 . Een gemeente kan echter
wel sturen op financiële participatie door randvoorwaarden voor financiële participatie
op te nemen in een beleidsdocument om een bestemmingsplan te wijzigen (planologische medewerking). Deze voorwaarden vormen daarmee een eerste punt waar een
initiatiefnemer voorbij moet om bij het juridische deel van de ontwikkeling te komen 7 ;
• Voor transparantie kan het participatiebeleid opgenomen worden in een gepubliceerd
beleidsdocument (bijvoorbeeld een structuurvisie of een ander ruimtelijk document dat
het planologisch beleid bevat voor energieprojecten (Tolsma & Blekkenhorst, 2020));
• Een andere mogelijkheid dan participatie is om de projecten als gemeente zelf te ontwikkelen en te exploiteren op basis van ‘sociaal eigendom’. Hiervoor moet een eigen
ontwikkelbedrijf worden opgezet en dient de gemeente beschikking te hebben over het
voorziene grondgebied (de Graaff et al., 2021);
• Overweeg ook stimulering van andere toepassingen van biogas dan groen gas productie 8
. De inzet van biogas in een WKK 9 of ketel of omzetting tot transportbrandstoffen kan in
bepaalde gevallen een betere optie zijn.
Het potentieel van groen gas in gasdeelnet RENDO west benutten in samenwerking met de
andere gemeenten
• Samen met de overige gemeenten en met de netbeheerder (RENDO/N-TRA) moet een
overzicht up-to-date worden gehouden van alle groen gas initiatieven;
• Overleg met de overige gemeenten in gasdeelnet RENDO west over de verschillende
rollen die zij hebben bij de invoeding van groen gas (producent, afnemer) en welke moge5 Dit refereert in het pogramma mogelijk exclusief naar zon- en windprojecten, maar is nog steeds relevant als algemene

ambitie.
6 https://energiesamen.nu/verhalen/22/participatie-regelen-met-beleid
7 https://energiesamen.nu/verhalen/22/participatie-regelen-met-beleid
8 Verder

hebben de biomassastromen zelf ook andere mogelijke toepassingen dan biogas productie zoals bijvoobeeld
winning van stikstof, fosfaat, en kalium uit mest.
9 Voor deze optie is bij levering aan het elektriciteitsnetwerk voldoende ruimte op het net nodig.
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6.3. VERVOLGSTAPPEN
lijkheden er zijn om gezamenlijk te delen in de toekenning van groen gas verbruik voor
duurzaamheidsdoelstellingen;
• Verken met de andere gemeenten in gasdeelnet RENDO west met de nationale overheid
wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor het alloceren van de consumptie van
groen gas. Zouden bijvoorbeeld groen gas certificaten kunnen worden gebruikt om deze
allocatie toe te kennen en daarmee te voldoen aan de Warmtevisiedoelstellingen en welke
voorwaarden aan de groen gas certificaten moeten daarbij worden gesteld. Ook dient
de mogelijke relevantie van deze keuze met betrekking tot de warmtenet 2.0 te worden
meegenomen
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BIJLAGES

A Gebruikte databronnen en
analysemethoden

A.1. Gebruikers in gasdeelnet waarin gemeente Meppel zich
bevindt (gasdeelnet RENDO west)
Gebruikte databronnen
De lijst met namen van Gasontvangststations en beschrijving van de gasnetten van een studie
van RENDO (RENDO, 2011) is gebruikt om de namen van de gemeenten te identificeren die
deel uitmaken van het gasdeelnet van de gemeente Meppel. Voor de geodata van het voorzieningsgebied van RENDO is gebruik gemaakt van data van Stichting Mijnaansluiting (Stichting
Mijnaansluiting.nl, 2021). Verder is een kaart met de grenzen op buurtniveau van het Kadaster
en CBS gebruikt (Kadaster and CBS, 2020).
Verwerking van de data
Eerst is het gasnet van RENDO onderzocht op basis van een studie van RENDO (RENDO, 2011).
Daarbij zijn de namen van de Gasontvangststations gebruikt, waarbij ’Elim’ werd beschouwd als
onderdeel van de gemeente Hoogeveen, ’Dalen’ en ’Geesbrug’ van de gemeente Coevorden,
’Zuidwolde’ van de gemeente De Wolden, en ’Balkbrug’ van de gemeente Hardenberg, voor
de gasdeelnetten die niet verbonden zijn met de gemeente Meppel. Voor het gasdeelnet
waar de gemeente Meppel onderdeel van is (gasdeelnet RENDO west genaamd in dit rapport)
is ervan uitgegaan dat ’Echten’ onderdeel is van de gemeente De Wolden,’Steenwijk’, ’Wanneperveen’ en ’Blokzijl’ van de gemeente Steenwijkerland, ’Havelte’ en ’Geeuwenburg’van de
gemeente Westerveld, ’Zwartsluis’ van de gemeente Zwartewaterland, en ’Rogat’ van de gemeente Meppel. Omdat niet alle buurten binnen de genoemde gemeenten deel uitmaken
van het voorzieningsgebied van RENDO, zijn alleen de buurten genomen van de genoemde
steden die het voorzieningsgebied aanraken van RENDO. Hiervoor zijn de buurtniveau kaart van
Kadaster/CBS en de voorzieningsgebiedskaart van Stichting Mijnaansluiting gebruikt.
Hoofdaannames
Het is aangenomen dat de gemeente Meppel deel uitmaakt van een vermaasd netwerk in het
westen van het RENDO voorzieningsgebied dat niet verbonden is met andere gasdeelnetten
van RENDO (of gasdeelnetten van andere netbeheerders).
Opmerkingen
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• Het is onzeker of alle buurten in de genomen gemeenten ook allemaal binnen het voorzieningsgebied vallen van RENDO. Het is mogelijk dat de genomen methode van het nemen
van alle buurten die het RENDO voorzieningsgebied overlappen, er toe heeft geleidt dat
ook buurten zijn meegenomen die niet door het RENDO gasnet worden voorzien;
• De gasontvangstinstallaties zijn op basis van naam toegekend aan een gemeente. Maar
de werkelijke levering van een GOS levert niet uitsluitend aan afnemers binnen gemeentegrenzen (RENDO, 2011) . Het is op basis van de beschikbare data niet te achterhalen tot
wat voor fouten deze aanname leidt.

A.2. Huidige productie van groen gas in gasdeelnet RENDO
west
Gebruikte databronnen
De RVO lijst van beschikte SDE(+) projecten van april 2021 (RVO, 2021) is genomen om SDE(+)
projecten in kaart te brengen. Voor rioolwaterzuiveringsinstallaties is een studie van Tauw
gebruikt (Tauw, 2015).
Verwerking van de data
De lijst met SDE(+) projecten is op basis van locatie gefilterd en op type. Enkel de op dit moment
geïnstalleerde installaties zijn meegenomen. Projecten die wel al in ontwikkeling zijn maar
nog niet gerealiseerd zijn, zijn niet meegenomen. Voor het gebied RENDO als geheel is enkel
gekeken naar groen gas installaties. Voor gasdeelnet RENDO west is ook gekeken naar biogas
producerende installaties (voor warmte of warmte-kracht koppeling). Het is aangenomen dat de
jaarlijkse beschikking voor groen gas installaties refereert naar groen gas productie uitgedrukt in
MWh bovenwaarde en dat de jaarlijkse beschikking voor ’AWZI/RWZI thermische drukhydrolyse’,
’Vergisting en verbranding’, ’GFT vergisting’, ’Overige vergisting’, ’Stortgas-AWZI-RWZI’, ’Verbranding < 10 MW’ zijn uitgedrukt in MWh gezamenlijke elektriciteits- en warmteproductie tenzij in het
betreffende eindadvies staat aangegeven dat de subsidie enkel over de elektriciteitsproductie
wordt uitgekeerd.
De categorieën ’2012 Mestvergisting uitbreiding (HW)’ en ’2013 Mestvergisting uitbreiding (HW)’
zijn niet meegenomen, omdat aangenomen is dat deze refereren naar het gebruik maken van
de warmte die door een bestaande biogasmotor nog niet werd gebruikt. Er wordt daarom
aangenomen dat er geen additionele biogas productie door deze SDE(+) categorie ontstaat.
De volgende installaties die groen gas leveren in de nabijheid van het gasdeelnet RENDO west
zijn gecheckt maar lijken niet in het gasdeelnet van RENDO in te voeden.
• Peters Biogas B.V. (SDE1649204)
• Groengas Kampen B.V. (SDE1462905)
• N.V. Rova Holding (SDE0981012)
De installatie van Attero te Wijster valt buiten het voorzieningsgebied van RENDO maar voedt
wel (deels) in het gasnetwerk van RENDO (RENDO, 2011).
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Hoofdaannames
Er wordt aangenomen dat groen gas en biogas producerende installaties een beschikking
hebben van de SDE(+). Door de installaties met een SDE(+) beschikking te inventariseren in de
nabijheid van het gasnet van RENDO, wordt aangenomen dat de belangrijkste (grootste) groen
gas en biogas producerende installaties rondom gasdeelnet RENDO west zijn geïdentificeerd.
Opmerkingen
Er kunnen biogas producerende installaties zijn die ter plekke biogas gebruiken voor warmte of
warmte-kracht opwekking, of die direct zijn aangesloten op een biogasnet, die niet binnen de SDE
vallen en ook niet onderdeel zijn van de waterzuiveringsinstallaties. Verder kunnen er installaties
zijn die biogas voor transportdoeleinden produceren als hernieuwbare brandstofeenheid (HBE).
Een hernieuwbare brandstof eenheid staat voor 1 GJ groen gas en kan door brandstofleveranciers
worden gebruikt voor de bijmengverplichting (New Energy Coalition, 2021). De genoemde type
installaties zouden mogelijk kunnen ontbreken op de lijst van geïdentificeerde installaties.

A.3. Analyse van aardgasverbruik
Gebruikte databronnen
Het aardgasverbruik in de gemeenten in gasdeelnet RENDO west zijn genomen voor de eindsectoren huishoudens, industrie, en diensten, uit de Klimaatmonitor (Klimaatmonitor, 2020a,
2020b, 2020c). De data refereert naar 2019. BAG data van het Kadaster (Kadaster, 2020) is
gebruikt voor het oppervlakte van gebouwen en gebouwfunctie. Een studie over energieverbruik van gebouwen in Amsterdam is gebruikt voor de differentiatie in gasverbruik per m2 voor
verschillende bouwjaren (Majcen & Itard, 2014).
Verwerking van de data
De Klimaatmonitor data is verdeeld naar verschillende gebouwen op basis van oppervlakte.
Voor huishoudens is deze verdeling ook gecorrigeerd voor het verschil in bouwjaar. Deze
onderverdeling naar gebouwen was nodig omdat de gemeente Zwartewaterland niet volledig
binnen het voorzieningsgebied van RENDO valt. Voor deze gemeente zijn alleen de huishoudens
en diensten gasverbruik meegenomen uit de buurten die het voorzieningsgebied van RENDO
aanraken. Op basis van een vergelijking van het totale gasverbruik in een studie van RENDO
(RENDO, 2011) en de cijfers uit het Klimaatmonitor is aangenomen dat de energie-intensieve
industrie van Zwartewaterland niet in het deel van RENDO bevindt. Het gasverbruik van deze
industrie in Zwartewaterland is daarom op 0 gezet. Voor de gemeente De Wolden hoort een
deel niet bij gasdeelnet RENDO west, namelijk het deel dat hoort bij het eiland gedreven 1 GOS
genaamd ’Zuidwolde’ (RENDO, 2011). Vanwege gebrek aan data om dit deel te kunnen scheiden
van de rest van de gemeente De Wolden, is het volle aardgasverbruik van de gemeente De
Wolden toegekend aan gasdeelnet RENDO west.
Hoofdaannames
Er wordt aangenomen dat het industriële deel van de gemeente Zwartewaterland dat zich in
het RENDO voorzieningsgebied valt verwaarloosbaar is.
1 Met

’eiland gedreven’ wordt hier bedoeld dat de GOS niet in gekoppeld is aan een andere GOS.
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Opmerkingen
De data van Klimaatmonitor refereert naar jaar 2019. Het is mogelijk dat er sindsdien veranderingen zijn geweest van aardgasverbruik. Met name ontwikkelingen op gebied van industrie kan
op korte termijn grote veranderingen teweeg brengen in het aardgasverbruik. Het gasverbruik
uit de klimaatmonitor voor landbouw, bosbouw en visserij is niet meegenomen in de analyse
omdat het onduidelijk is wat het verbruikersprofiel is van deze sectoren. Het aandeel in totaal
gasverbruik van deze sector voor de gemeenten in gasdeelnet RENDO west varieert van 0,7%
(voor de gemeente Meppel) tot 8,4% voor de gemeente De Wolden.

A.4. Analyse van gelijktijdigheid groen gas productie en
consumptie
Gebruikte databronnen
De eindverbruikersprofielen van de NEDU zijn gebruikt (NEDU, 2020).
Verwerking van de data
De eindverbruikersprofielen (aandeel per uur van totaal jaarlijks verbruik of productie) zijn vermenigvuldigd met de jaarlijkse verbruik of productie per eindverbruiker of producent.
Het potentieel om groen gas in te kunnen voeden is afhankelijk van de laagste momentane
vraag naar gas (daluurverbruik). Deze laagste vraag is afhankelijk van de totale gasvraag van
eindverbruikers, maar ook van het profiel van het gasverbruik. Zo hebben vooral grote industriële
partijen een relatief stabiel afnamepatroon, terwijl met name huishoudens sterke variaties tonen
in gasverbruik gedurende de dag. De productie van groen gas is meestal, net als bij grote
industrie, vrij stabiel. In Figuur A.1 wordt een overzicht gegeven van het aangenomen productiepatroon voor groen gas en het verbruikspatroon voor huishoudens, diensten en industrie op een
winterse dag.

35

A.4. ANALYSE VAN GELIJKTIJDIGHEID GROEN GAS PRODUCTIE EN CONSUMPTIE

Figuur A.1.: Gebruikte dagprofielen voor groen gas productie en eindverbruikers

Over de seizoenen gezien verandert de vraag naar gas van huishoudens en diensten sterk
doordat het grootste gasverbruik nodig is voor ruimteverwarming. Hierdoor zie je een hoge
gasvraag gedurende de koudere herfst- en wintermaanden en een lage gasvraag gedurende
de warmere lente- en zomermaanden (zie Figuur A.2). Het daluurverbruik vindt daarom ook
typisch plaats in de zomer.
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Figuur A.2.: Gebruikte jaarprofielen voor groen gas productie en eindverbruikers

Hoofdaannames
Voor huishoudens is het NEDU profiel kleinverbruiks <5.000 m3 genomen, en voor diensten
het NEDU profiel grootverbruikers <170.000 m3 . Voor industrie is aangenomen dat deze semicontinue (6000 vollasturen) bedreven worden. De productie van groen gas is aangenomen
volcontinue plaats te vinden.
Opmerkingen
De profielen voor diensten kunnen sterk verschillen afhankelijk van de specifieke soort gasverbruiker (een zwembad heeft bijvoorbeeld een duidelijk ander profiel dan een bibliotheek).
Voor verschillende soorten industrie kunnen de profielen ook sterk verschillen (bijvoorbeeld:
volcontinue, 6000 vollasturen, campagneproductie).

A.5. Invoedingscapaciteit
Gebruikte databronnen
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De resultaten uit de analyse van gelijktijdigheid van groen gas productie en consumptie van
aardgas zijn gebruikt (zie Appendix A.4).
Verwerking van de data
Op basis van de uurlijkse consumptie van aardgas per gemeente is berekend wat het laagste
totale uurlijkse aardgasverbruik is in een jaar in gasdeelnet RENDO west. Dezelfde berekening
is ook gedaan zonder het gasverbruik van de gemeente Meppel. Op deze manier zijn twee
maximale groen gas invoedingscapaciteiten verkregen voor gasdeelnet RENDO west (inclusief
en exclusief gemeente Meppel).
Hoofdaannames
Er wordt aangenomen dat de maximale invoedingscapaciteit gelimiteerd wordt door het (geschatte) laagste uurlijkse gasverbruik van alle eindverbruikers in gasdeelnet RENDO.
Er wordt aangenomen dat de industrie bediend wordt door het 8 bar gasnet en niet direct door
een hoger gasnet.
Opmerkingen
Er wordt gebruik gemaakt van algemene verbruikersprofielen van NEDU die niet geheel overeen
hoeven te komen met het werkelijke aardgasverbruik per eindsector.
Voor industrie wordt uitgegaan van semi-continue afname (6000 uren per jaar). De momenten
van geplande of ongeplande onderhoud zijn niet meegenomen.
De gebruikte capaciteit voor invoedbare groen gas is waarschijnlijk een overschatting. Dit is te
zien aan de cijfers in de studie van RENDO (RENDO, 2011) voor daluren gasverbruik die lager
liggen. De eigen berekende waardes liggen tussen de becijferde daluren van het rapport van
RENDO voor het gehele jaar en voor de daluren wanneer enkel gekeken wordt naar 8000 uren
en waarbij de laagste 760 daluren zijn weggelaten.
Grote industrie kan ook mogelijk direct aangesloten zijn op het hogere gasnet. Hierdoor zou dit
gasverbruik geen invloed hebben op de ruimte op het 8 bar gasnet. Het was niet mogelijk op
basis van de openbare data te bepalen of de industrie in de gemeente Meppel of de andere
gemeenten in gasdeelnet RENDO west aangesloten is op het 8 bar gasnet of een hoger gasnet.
De berekende invoedingscapaciteit in dit onderzoek is een inschatting op basis van openbare
data en verschillende aannames. Alleen de netbeheerder van een voorzieningsgebied kan
accuraat bepalen wat de werkelijke invoedingscapaciteit is.

A.6. Potentieel groen gas productiecapaciteit Meppel
Gebruikte databronnen
Er zijn verschillende biomassastromen die ingezet kunnen worden voor biogasproductie via
vergisting, zoals:
• Mest;
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• Stortgas;
• Restromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie (VGI);
• Bermgras;
• RWZI/afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) slib;
• Groente, fruit, tuinafval (GFT);
• Landbouwgewassen
(Wiskerke, 2011)
Het jaarlijks groen gas productiepotentieel is gebaseerd op informatie van potentieel gegeven
door N-TRA.
Verwerking van de data
De volumes vergistbare biomassastromen zijn omgerekend in potentieel produceerbare groen
gas op basis van de energiewaarde van de biomassa in MJ per kg droge stof, het aandeel beschikbaarheid voor groen gas productie van de volumes, het drogestofgehalte, en de conversieefficiëntie van het omzetten van de energie-inhoud van het materiaal in groen gas.
Het jaarlijkse productiepotentieel van groen gas is omgezet in uurlijkse productie door deze te
delen door 8760 (uren).
Hoofdaannames
De gebruikte aannames om biomassavolumes om te zetten in groen gas productie potentieel
staan in Tabel A.1 gegeven.
Let op, voor het bepalen van het potentieel groen gas productie in de gemeente Meppel is
een vertaling gemaakt van het technische potentieel op basis van aanwezige vergistbare biomassastromen in de gemeente Meppel door rekening te houden met welk deel beschikbaar is
voor vergisting (met andere woorden, welk deel niet al een andere bestemming heeft) en met
het drogestofgehalte van de biomassastroom2 . Verder is enkel gekeken naar de beschikbare
biomassastromen binnen de grenzen van de gemeente Meppel. Mogelijk potentieel van vergistbare biomassastromen buiten de grenzen van de gemeente Meppel, zoals mest wat vaker over
lange afstanden getransporteerd wordt, is niet meegenomen.

2 Hierbij

is voor kip- en varkensmest een gewogen gemiddelde genomen van het drogestofgehalte.
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Tabel A.1.: Potentieel vergistbare biomassastromen in Meppel (bron potentieel gegevens: N-TRA)
Biomassa

Aanwezig (mln.
kg)

Energiewaarde
(MJ/kg)

Aandeel
beschikbaar voor
groengas
productie
(%)

DSgehalte

Verhouding
Organisch DS
/ DS

Hoeveelheid
groengas uit
vergisting (in
mln. m3)

173,2

16,7

60%

8%

85%

2,18

Kip/varkensmest

0,3

16,0

100%

20%

75%

0,01

Rioolslib

4,2

11,0

75%

4%

70%

0,02

GFT

4,5

14,0

34%

20%

33%

0,03

Natuurlandschapsbeheer

0,1

17,0

50%

30%

85%

0,00

Bermgras

0,4

17,0

75%

30%

70%

0,02

Rundermest

Totaal

182,7

2,26

Opmerkingen
Reststromen uit de VGI (zoals tarwezetmeel, schillen, pulp en vezels van aardap pels, suikerbietenstaartjes, en bierbostel) kunnen ook ingezet worden als dierenvoedsel. Gebruik van deze
reststromen voor biogasproductie staat om deze reden ter discussie, met name gezien het
gevaar van prijsopdrijvende effecten van de SDE (Wiskerke, 2011).
Landbouwgewassen kunnen negatief gezien worden met betrekking tot inzet voor biogasproductie wegens de concurrentie met voedsel doeleindes.
Bij gebruik van sommige biomassastromen zoals mest kan vergisting (en eventuele verdere
omzet naar groen gas) leiden tot een verlaging van methaan-emissies (PBL, 2021).

A.7. Faciliterende rol van Meppel voor invoeden van groen gas
Gebruikte databronnen
De informatie uit de gasverbruik en gelijktijdigheid analyses (zie Appendix A.4) zijn gebruikt.
Verwerking van de data
Er is uitgegaan van een maximale invoeding van groen gas op basis van het laagste gasverbruik
per uur van gasdeelnet RENDO west. Per uur is vervolgens het totale gasverbruik exclusief
Meppel in dit gasdeelnet opgeteld. Het verschil per uur tussen de maximale groen gas invoeding
en het totale gasverbruik is gekenmerkt als ‘overschot’ wat zonder de gemeente Meppel niet
had kunnen worden ingevoed.
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Hoofdaannames
Er is aangenomen dat er geen mogelijkheden zijn voor tijdelijke overschotten aan groen gas
zoals buffering of overstorten naar een hoger gasnet.
Opmerkingen
Het ingevoede groen gas in gasdeelnet RENDO west vermengt zich met aardgas en er kan
daarna niet meer bepaald worden welke eindverbruikers het groen gas gebruiken. Deze analyse
dient ook niet geïnterpreteerd te worden als een analyse door wie het fysieke groen gas gebruikt
kan worden, maar moet inzichten geven in de rol die de gemeente Meppel speelt om het
potentieel van groen gas verbruik in gasdeelnet RENDO west te verhogen.
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B Gelijktijdige groen gas consumptie per
gemeente bij evenveel productie als
jaarlijks aardgas consumptie

B.1. Gemeente De Wolden

Figuur B.1.: Gelijktijdige consumptie en overschot groen gas gemeente De Wolden
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B.2. GEMEENTE MEPPEL

B.2. Gemeente Meppel

Figuur B.2.: Gelijktijdige consumptie en overschot groen gas gemeente Meppel
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B.3. GEMEENTE STAPHORST

B.3. Gemeente Staphorst

Figuur B.3.: Gelijktijdige consumptie en overschot groen gas gemeente Staphorst

44

B.4. GEMEENTE STEENWIJKERLAND

B.4. Gemeente Steenwijkerland

Figuur B.4.: Gelijktijdige consumptie en overschot groen gas gemeente Steenwijkerland
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B.5. GEMEENTE WESTERVELD

B.5. Gemeente Westerveld

Figuur B.5.: Gelijktijdige consumptie en overschot groen gas gemeente Westerveld
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B.6. GEMEENTE ZWARTEWATERLAND

B.6. Gemeente Zwartewaterland

Figuur B.6.: Gelijktijdige consumptie en overschot groen gas gemeente Zwartewaterland

47

C Toelichting folder einddocumenten

C.1. Data_text folder
Voor dit project zijn geen .txt bestanden als eindresultaat opgeleverd.

C.2. Data_xlsx folder
C.2.1. Gasdeelnet RENDO west analyse verbruik aardgas per uur.xlsx
Het geschatte gasverbruik per uur per sector per gemeente in gasdeelnet RENDO west.
• uur: Het betreffende uur waarvoor het gasverbruik geldt;
• gemeente g sector s : Het gasverbruik van sector s in de gemeente g uitgedrukt in m3 .

C.2.2. Gasdeelnet RENDO west gasverbruik daluren en piekverbruik.xlsx
Bevat per gemeente het daluurverbruik en piekuurverbruik.
• gemeente: De betreffende gemeente van gasdeelnet RENDO west
• totaal verbruik aardgas (Mm3 per jaar): Het totaal jaarlijkse aardgasverbruik uitgedrukt in
miljoen m3 per jaar;
• dalverbruik aardgas (m3 per uur): Het laagste geschatte uurlijkse gasverbruik in 2019
uitgedrukt in m3 per uur;
• piekverbruik aardgas (m3 per uur): Het hoogste geschatte uurlijkse gasverbruik in 2019
uitgedrukt in m3 per uur.

C.2.3. Gasdeelnet RENDO west hbar grafiek analyse gasproductie en
consumptie.xlsx
Bevat per gemeente in gasdeelnet RENDO west data over voor hoeveel van het jaarlijkse
geproduceerde groen gas er voldoende gasvraag zou zijn per uur bij voldoende groen gas
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productie om jaarlijks gezien een energieneutrale gasvoorziening te hebben (evenveel jaarlijkse
groen gas productie als het huidige jaarlijkse aardgasverbruik).
• gemeente: De betreffende gemeente van gasdeelnet RENDO west;
• groen gas consumptie (Mm3 per jaar): De totale jaarlijkse consumptie van groen gas op
basis van gelijktijdige gasvraag uitgedrukt in miljoen m3 per jaar;
• overschot groen gas (Mm3 per jaar): Het totale jaarlijkse overschot (groen gas dat niet
gelijktijdig geconsumeerd had kunnen worden) aan groen gas uitgedrukt in miljoen m3
per jaar;
• aardgas consumptie (Mm3 per jaar): De totale jaarlijkse consumptie van aardgas dat nodig
is vanwege te lage invoeding groen gas bij bepaalde uren, uitgedrukt in miljoen m3 per
jaar;
• totaal (Mm3 per jaar): De totale jaarlijkse vraag naar gas uitgedrukt in miljoen m3 per jaar

C.2.4. Gasdeelnet RENDO west hbar verdeling gasverbruik.xlsx
Bevat per gemeente in gasdeelnet RENDO west het jaarlijkse gasverbruik per sector.
• stad: De betreffende gemeente van gasdeelnet RENDO west;
• diensten aardgasverbruik (Mm3 per jaar): Het jaarlijkse gasverbruik van alle gebouwen die
onder diensten vallen, uitgedrukt in miljoen m3 per jaar;
• huishoudens aardgasverbruik (Mm3 per jaar): Het jaarlijkse gasverbruik van alle gebouwen
die onder huishoudens vallen, uitgedrukt in miljoen m3 per jaar;
• industrie aardgasverbruik (Mm3 per jaar): Het jaarlijkse gasverbruik van industrie, uitgedrukt
in miljoen m3 per jaar;
• totaal aardgasverbruik (Mm3 per jaar): Het totale aardgasverbruik uitgedrukt in miljoen m3
per jaar.

C.2.5. Gasdeelnet RENDO west overzicht installaties.xlsx
Bevat data over de biogas en groen gas installaties in gasdeelnet RENDO west.
• naam: De naam van de eigenaar van de installatie (indien niet bekend, aangeduid met
‘onbekend’);
• sde referentie: Het unieke id nummer gegeven door RVO aan de SDE installatie;
• biogas of groen gas: Geeft aan of de installatie het biogas opwerkt naar groen gas of niet;
• type installatie: Omschrijving van de installatie;
• productie (GJ per jaar): Jaarlijkse totale productie van biogas of groen gas uitgedrukt in GJ
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per jaar;
• productie (m3 per jaar): Jaarlijkse totale productie van biogas of groen gas uitgedrukt in
m3 per jaar;
• subsidieduur (jaren): Aantal jaren waarvoor de beschikking in totaal geldt;
• jaar toekenning SDE(+) beschikking: Jaar waarin de installatie een SDE beschikking verkreeg;
• stad: betreffende gemeente in gasdeelnet RENDO west;
• geometrie (epsg:28992): geometrische gegevens van de installatie in projectie 28992.

C.2.6. RENDO gasnetwerkgebied geo kaart groen gas installaties.xlsx
Bevat data over de groen gas installaties die invoeden in het gasnet van RENDO.
• naam: De naam van de eigenaar van de installatie (indien niet bekend, aangeduid met
‘onbekend’);
• sde referentie: Het unieke id nummer gegeven door RVO aan de SDE installatie;
• biogas of groen gas: Geeft aan of de installatie het biogas opwerkt naar groen gas of niet;
• type installatie: Omschrijving van de installatie;
• productie (GJ per jaar): Jaarlijkse totale productie van biogas of groen gas uitgedrukt in GJ
per jaar;
• productie (m3 per jaar): Jaarlijkse totale productie van biogas of groen gas uitgedrukt in
m3 per jaar;
• subsidieduur (jaren): Aantal jaren waarvoor de beschikking in totaal geldt;
• jaar toekenning SDE(+) beschikking: Jaar waarin de installatie een sde beschikking verkreeg;
• stad: Betreffende gemeente in RENDO gasnet;
• geometrie (epsg:28992): Geometrische gegevens van de installatie in projectie 28992.

C.3. Grafieken_pdf en grafieken_png folder
C.3.1. Tijdsreeksen
• ‘Gasdeelnet RENDO west analyse uurlijkse productie groen gas en aardgasconsumptie’:
Een gestapelde staafdiagram waarin per maand de hoeveelheid groen gas dat door de
gemeenten in gasdeelnet RENDO west zonder de gemeente Meppel gelijktijdig verbruikt
zou kunnen worden indien er een groen gas invoeding is van 2.480 m3 per uur, en hoeveel
groen er als overschot ontstaat en hoeveel aardgas er nodig is om wanneer nodig aan de
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resterende gasvraag te voldoen;
• ‘Gasdeelnet RENDO west zonder Meppel jaarduurkromme’: Een jaarduurkromme van
het uurlijkse gasverbruik van gasdeelnet RENDO west zonder het gasverbruik van de
gemeente Meppel en hoe deze zich verhoudt tot een invoeding van groen gas van 2.480
m3 per uur;
• ‘Gemeente g analyse gelijktijdigheid bij evenveel productie groen gas als huidig verbruik
aardgas: Per gemeente g van gasdeelnet RENDO west, een gestapelde staafdiagram
waarin de geschatte gelijktijdige gebruik van groen gas en het overschot aan groen gas
wordt weergegeven, bij evenveel productie aan groen gas in gemeente g als haar jaarlijkse
aardgasverbruik;
• ‘Profielen p’: Een grafiek voor profiel p (dag, week, jaar) met het uurlijkse verbruik/productie
van het jaarlijkse totale verbruik/productie voor groen gas productie, gasverbruik van
huishoudens, gasverbruik van diensten, en gasverbruik van industrie.

C.3.2. Geografische kaarten
• ‘Gasdeelnet RENDO west gebouwde omgeving geokaart’: Een overzicht van het deel van
de gemeenten dat in het gasvoorzieningsgebied van RENDO vallen met daarop de daken
binnen de gemeenten geprojecteerd;
• ‘Gasdeelnet RENDO west productievolumes biogas en groen gas installaties’: Een overzicht
van het deel van de gemeenten dat in het gasvoorzieningsgebied van gasdeelnet RENDO
west vallen met daarop de installaties die biogas en groen gas produceren geprojecteerd;
• ‘Regio verknoopt gasnet waaronder Meppel valt’: Een overzicht van de ligging van gasdeelnet RENDO west in de provincies van Nederland
• ‘RENDO gasnetwerkgebied geo kaart groen gas installaties’: Een overzicht van het deel
van de gemeenten dat in het gasvoorzieningsgebied van het RENDO gasvoorzieningsgebied vallen met daarop de installaties die groen gas invoeden in het RENDO gasnet
geprojecteerd

C.3.3. Vergelijkende grafieken
• ‘Gasdeelnet RENDO west hbar grafiek analyse gasproductie en consumptie’: Een gestapelde staafdiagram die per gemeente in gasdeelnet RENDO west laat zien hoeveel groen
gas jaarlijks gelijktijdig door de betreffende gemeente kan worden geconsumeerd, en
hoeveel overschot groen gas er ontstaat, wanneer de gemeente evenveel groen gas
produceert als zij nu jaarlijks aan aardgas verbruikt;
• ‘Gasdeelnet RENDO west hbar verdeling gasverbruik’: Een gestapelde staafdiagram die
per gemeente in gasdeelnet RENDO west laat zien wat het jaarlijks aardgasverbruik is van
de eindverbruikerstypes huishoudens, diensten, en industrie;
• ‘Gasdeelnet RENDO west min max grafiek dal- en piekverbruik’: Een staafdiagram die per
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gemeente laat zien wat het geschatte daluurverbruik en piekuurverbruik van aardgas is in
een jaar;
• ‘Gasdeelnet RENDO west potentiele invoedingscapaciteit met en zonder Meppel’: Een
staafdiagram die aantoont wat het verschil is in jaarlijkse groen gas invoeding in het gasnet
van gasdeelnet RENDO west op basis van de maximale invoedingscapaciteit van groen
gas met en zonder de gasvraag van de gemeente Meppel;

C.3.4. Watervalgrafieken
• ‘Gasdeelnet RENDO west watervalgrafiek groen gas productie en aardgasconsumptie’: Een
watervaldiagram die aantoont hoeveel groen gas gelijktijdig door gasdeelnet RENDO west
kan worden verbruikt zonder het gasverbruik van de gemeente Meppel, bij een invoeding
van groen gas van 2.480 m3 per uur;
• ‘Meppel watervalgrafiek groen gas productie en aardgasconsumptie’: Een watervaldiagram
die aantoont hoeveel groen gas gelijktijdig door Meppel kan worden verbruikt, bij een
invoeding van groen gas van 283 m3 per uur.
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