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Leernetwerkbijeenkomst 2

Inkoop duurzaam gas



Doel leernetwerk duurzame energie

Klimaatenveloppe: Impuls aan de transitie naar een klimaat 

neutrale en circulaire economie

• Kennis over klimaatneutraal en circulair inkopen

• Ervaringen tussen aanbestedende diensten delen
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Wie zijn wij?

• Hellemans Consultancy 

• 20 jaar actief op de energiemarkt

• 36 medewerkers

• Jaarlijks inkoopvolume 6 miljard kWh en 1 miljard m3 gas

• Breed dienstenpakket inkoop en duurzaamheid

• 45% v.d. Nederlandse gemeenten

• Sinds 2018 Unica Energy Solutions

• Tjeerd Kuiper

• Christiaan van Dijk

• Johan van Diemeren

• Gastspreker: Piet Glas, Rijksvastgoedbedrijf
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Wie zijn jullie?

Gemeente

Provincie

Waterschap

Rijksoverheid

Anders

Inkoper

Contractmanager

Beleidsmede
werker

Categoriemanager
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Huishoudelijke mededelingen

• Akkoord om gegevens te delen met overige aanwezigen?

• Evaluatieformulier

• Badges graag na afloop weer inleveren!
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Programma

09:30 – 09:45 Opening

09:45 – 10:30 Deel I – Duurzame Mogelijkheden

10:30 – 10:45 Pauze

10:45 – 11:45 Voorbereiden van een Opdracht – Piet Glas 

11:45 – 12:00 Pauze

12:00 – 13:00 Deel II – Inrichten van de aanbesteding

13:00 – 13:15 Vragenronde en Evaluatie

13:15 – 14:00 Lunch (in Foyer MC II)
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Deel I - Duurzame Mogelijkheden

1 . Van 1959 tot heden

2. Gas inkopen

3. Duurzaam gas - VER’s

4. Duurzaam gas - GvO’s Groen gas 
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1. Van 1959 - heden

29 mei 1959 – gasveld Slochteren gevonden 

22 juli 1959 werd het eerst gas gewonnen. Het Groningse gas leidde 

tot het besluit om heel Nederland aan te sluiten op aardgas. De 

NV Nederlandse Gasunie werd in 1963 opgericht met als taak een 

pijpleidingnet aan te leggen dat de plaatselijke gasbedrijven van 

aardgas gaat voorzien. 
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1. Landelijke en regionale gasnetten
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1. Gasleveranciers

Hoewel er enkele tientallen energieleveranciers zijn in Nederland houdt 

slechts een klein aantal zich bezig met het inschrijven op 

aanbestedingen gas.
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2. Ontwikkelingen gasmarkt

• Gevolgen Gronings gas.

• Afhankelijkheid Russisch gas.

• Klimaatakkoord: van gas los!
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1. Grijs gas

2. CO₂ gecompenseerd gas – VER’s

3. Groen gas – GvO’s

4. Direct bij producent 

3. Inkoop mogelijkheden
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3. Duurzame gasmarkt?

De VER of GvO-markt en de markten voor gas-commodity 

(de energie zelf) zijn (tot op heden) gescheiden.
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VER’s - Vrijwillige Emissie Rechten 

CO₂-compensatie Certificaten of CO₂ credits

Klimaatprojecten in derde wereld landen

1 CO₂ credit = 1 ton CO₂ reductie

3. Duurzame mogelijkheden – VER’s

De levering van aardgas kan verduurzaamd worden door CO₂
compensatie certificaten aan te schaffen. De inkomsten die 

gegenereerd worden met deze certificaten, maken de implementatie 

van klimaatprojecten mogelijk. Deze klimaatprojecten, veelal in India, 

Turkije en Afrikaanse landen, streven ernaar aldaar de CO₂ uitstoot te 

reduceren. Hiermee wordt de CO2-uitstoot door de verbranding van 

gas gecompenseerd en blijft de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer dus 

gelijk. Aan de accreditatie van de projecten worden veelal aanvullende 

eisen gesteld zodat persoonlijke ontwikkeling en werkgelegenheid 

tevens worden gestimuleerd. 

Deze certificaten worden dus niet afgegeven voor de productie van 

hernieuwbaar gas, maar voor de reductie van CO₂ uitstoot. Zo kan het 

zijn dat een CO₂ compensatieproject een windmolenpark in Turkije 

betreft. Met de plaatsing van deze windmolens worden minder 

broeikasgassen uitgestoten, doordat fossiele brandstoffen worden 

vervangen door wind energie. Dit draagt dus bij aan de reductie van 

CO₂ uitstoot in Turkije en hierdoor is de netto-uitstoot van CO2 in de 

atmosfeer 0. De gedachte is dat, omdat het broeikaseffect een 

wereldwijd probleem is, het niet uitmaakt waar ter wereld de uitstoot 

wordt vermeden.
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Eén CO₂-credit is een reductie van 1 ton CO₂ in de atmosfeer. Deze vorm 

van compenseren zien we ook terug bij vliegreizen. Indien u bijvoorbeeld 10 

ton CO₂ -uitstoot, wordt dit gecompenseerd met 10 CO₂ credits. Er zijn 

verschillende berekeningen mogelijk waarbij rekening wordt gehouden met de 

CO₂-uitstoot van productie tot het verbruik van aardgas waardoor het mogelijk 

is om te compenseren over de gehele keten.

De CO2-uitstoot van 1 m3 aardgas is door SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk 

Aanbesteden en Ondernemen) vastgesteld op 1,890 kg WTW (Well to Wheel) 

en 1,791 kg TTW (Tank to Wheel). Voor het bepalen van hun CO2 uitstoot 

maken de meeste overheden daarom gebruik van de eerste factor.

(Bron: https://www.co2emissiefactoren.nl/) 

Er wordt algemeen geaccepteerd dat de aanschaf van VER’s een bijdrage 

levert aan het tegengaan van het broeikaseffect. De aanschaf van deze 

certificaten levert echter geen bijdrage aan vele andere mogelijke 

klimaatdoelstellingen. Zo levert het geen bijdrage aan een duurzaam 

Nederlands energielandschap of de overgang van Gronings gas naar andere 

vormen van warmtevoorziening.
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Voorbeeld: cookstove project in Oeganda  

CO₂ reductie, vermindering bomenkap, ondersteuning bevolking 

3. Duurzame mogelijkheden – VER’s

Uitvragen van lokale CO₂ reductie is niet goed mogelijk, omdat deze 

markt nog erg beperkt is en hierdoor snel de kans bestaat dat een 

opdracht wordt toegeschreven aan één partij.

Is het volume ten alle tijden prijsbepalend? In zekere mate wel, omdat 

het volume bepalend is voor de beschikbaarheid van bepaalde 

certificaten maar andere factoren, zoals de certificerende instantie en 

het type project zijn tevens van belangrijke invloed op de prijs. 
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• VER’s – VCS

• VER’s – Gold Standard - WWF in 2003

• VER’s – REDD+ - VN

• NL’s compensatie

3. Duurzame mogelijkheden – VER’s

CO₂ certificaten (of CO₂ credits) vallen onder de VER Standaard 

(Verified Emmission Reduction of Vrijwillige Emissie Rechten). Er zijn 

verschillende soorten certificaten die aan verschillende standaarden 

voldoen. Dit zijn onder andere:

Voluntary Carbon Standard (VCS)

De Voluntary Carbon Standard (VCS) biedt CO₂ certificaten op basis 

van CO₂ reductie projecten (bijvoorbeeld met windmolens of 

bosaanplant). Indien u uw CO₂-uitstoot wilt compenseren kunt u credits 

via een of meerdere project(en) voor klimaatcompensatie kopen. VCS 

garandeert middels de certificaten de beloofde CO₂-compensatie. De 

certificaten worden afgegeven op verschillende projecten zoals 

energieprojecten (windmolens, zonnepanelen of biogas-installaties) of 

bosaanplant en bosbehoud. VCS is in 2005 opgezet door de non-

profitorganisatie The Climate Group en de International Emissions

Trading Association. Het systeem wordt door onafhankelijke instanties 

gecontroleerd. 

Gold Standard

De Gold Standard is de standaard voor CO₂-reductieprojecten 

ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds, waarbij het project naast 

CO₂-reductie tevens een bijdrage levert aan de lokale samenleving en 
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milieu voordelen met zich meebrengen. Het verifiëren gebeurt door 

onafhankelijke, internationaal erkende bureaus. Ze controleren of de 

projecten aan nauwkeurig omschreven regels oftewel standaarden voldoen.

REDD+ 

REDD+ is een standaard ontwikkeld door de Verenigde Naties. De afkorting 

REDD+ staat voor the Reduction of Emissions from Deforestation and forest

Degradation. Het is een programma van de Verenigde Naties. De standaard 

is gericht op reduceren van CO₂ uitstoot door wereldwijde ontbossing. 

Hiermee wil de VN bijdragen aan het verminderen van de effecten van 

klimaatverandering. De insteek hierbij is om middels de uitgifte van 

certificaten waarde te creëren welke geïnvesteerd wordt in projecten. Deze 

projecten zijn gericht op bosbescherming en verbetering van bos en 

omringende landbouwgronden. Het REDD+ Business Initiative is gericht op 

bescherming van tropisch regenwoud. Daarnaast richt het zich op het 

verbeteren van de sociaaleconomische positie van de lokale bevolking in 

ontwikkelingslanden.  

Er is een klein aantal lokale, Nederlandse projecten die op lokale schaal 

hetzelfde trachten te bewerkstelligen als bovengenoemde standaarden. Het 

aantal certificaten is echter zeer klein en door kostbare ontwikkelings- en 

accreditatietrajecten zijn de kosten van deze projecten relatief hoog.
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Prijs CO₂ certificaten

• Tussen €0,005 en €0,010 per Nm3

• Soort projecten bepalen de prijs

3. Duurzame mogelijkheden – VER’s

Bij sommige aanbestedende diensten heerst het gevoel dat er met CO₂
credits “slecht gedrag” wordt afgekocht. Daarnaast wordt de markt als 

weinig transparant en lastig controleerbaar ervaren. Omdat het aanbod 

van daadwerkelijk duurzaam opgewekt gas beperkt is en de prijs 

hiervan hoog, én omdat er geen wettelijke definitie van duurzaam is, 

wordt het meeste gas duurzaam ingekocht en geleverd middels VER’s.

CO₂ credits kunnen in de gasaanbesteding zowel apart als 

gecombineerd worden uitgevraagd. Dit betekent dat naast leveranciers 

van aardgas er ook andere partijen, zogeheten brokers, dergelijke 

certificaten kunnen leveren. Het is mogelijk om van de ingekochte CO₂
credits een (hardcopy) certificaat te ontvangen, let er wel op dat dit 

expliciet in de uitvraag wordt opgenomen.
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3. Gaskosten incl. VER’s



Biogas - gas uit hernieuwbare bronnen zoals slib, afval van 

stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke 

restproducten zoals koeienmest.

1. Verbranden in WKK tot elektriciteit

2. Omzetten tot Groen gas

Groen gas - gas uit hernieuwbare bronnen, oftewel biogas 

dat op aardgaskwaliteit is gebracht en op het gasnet komt.

Vertogas – Sinds 2001 Nederlandse certificeringsautoriteit.

4. Groen gas
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4. Groen gas

Het uitvragen van lokaliteit in de gasaanbesteding Groen Gas is zeer 

complex vanwege de beperkte beschikbaarheid van installaties in heel 

Nederland (ongeveer 30). 

20



4. Groen gas

Prijs GvO Groen gas

• Beperkt beschikbaar

• Marktprijs tussen de €0,10 en €0,13 per Nm3 gas.

Ten opzichte van de gasprijs (commodity prijs) van ongeveer 

€0,22/m3 aardgas is dat een grote prijsverhoging (+60%). 

Prijs GvO Groen gas

Groen gas is zeer beperkt beschikbaar in Nederland.  De beperkte 

beschikbaarheid van groen gas met GvO’s uit Nederland is dan ook 

merkbaar aan de prijs.  Voor GvO’s groen gas ligt de marktprijs in 2018 

rond de €0,13 per Nm3 gas. Ten opzichte van de groothandelprijs 

(commodity prijs) van ongeveer  €0,22/m3 aardgas is dat een grote 

prijsverhoging (+60%). Wanneer de totale gasbudgetten (incl. 

netwerkkosten, meetdiensten etc.) in ogenschouw genomen worden 

zal het relatieve prijs-aandeel van groen gas bij volledige duurzame 

inkoop veel lager zijn (ca. 10 – 20%).

Een GvO groen gas zorgt ervoor dat er geen CO₂ credits meer 

ingekocht hoeven te worden. Het uitgangspunt bij een GvO groen gas 

is namelijk geen CO₂-uitstoot. De bronnen die hieraan ten grondslag 

liggen voldoen voor de overgrote meerderheid aan NTA-8080 normen. 
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4. Kosten incl. GvO’s Groen gas



4. Groen gas

Totale productie 2017 

• hernieuwbaar gas 400 mln. Nm3

• biogas 300 mln. Nm3

• groen gas 100 mln. Nm3

Doelstelling 2030 (Green Deal)

• Groen gas 3 miljard Nm3

Uitdagingen

• Biomassa

• Concurrentie met bv. chemie
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5. Commodityprijs gas

Commodityprijzen gas worden gepubliceerd op:

• ICE Endex TTF (termijnprijs)

• LEBA (spotprijs)



Inkoop mogelijkheden

1. Grijs gas

2. Gecompenseerd gas – VER

3. Groen gas – GvO

4. Additioneel Groen gas – GvO

5. Direct bij producent - Rijksvastgoedbedrijf
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Pauze!



Aanbesteding
groen gas

Piet Glas
Categoriemanager Energie 
Rijksoverheid 

van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA
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Scope Categorie Energie Rijksoverheid

Rijksbrede inkoop van:

• Gas incl. CO2 compensatie

• Elektriciteit incl. Garanties van Oorsprong

• Meetdiensten

• Energie gerelateerde diensten

25 september 2018
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Vastgoed Rijksoverheid

12,2 miljoen m2 BVO gebouwen, o.a.

• Kantoren

• Defensievastgoed

• Penitentiaire inrichtingen/rechtbanken

• Monumenten/musea

25 september 2018
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Deelnemende organisaties en volumes 

• Defensie 60 mio m3/jr

• Justitie en Veiligheid 25 mio m3/jr

• I&W/RWS 2 mio m3/jr

• BZK/RVB/overig 23 mio m3/jr

Totaal: 110 mio m3/jr

25 september 2018

Dit volume heeft volledig  betrekking op het verbruik van de gebouwen 

en één WKK. De omvang van de totale uitgaven betreft grofweg 50 

miljoen euro per jaar. Het is voorafgaand aan de uitvraag van groot 

belang om het volume en de beoogde reductie ervan goed in te 

schatten zodat boetes tijdens de levering kunnen worden voorkomen. 
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Uitdagingen gas

• Doelstelling 1-1 2030 49% CO2 reductie realiseren.

• Kabinetsbeleid: gebruik van laagcalorisch gas uit Groningen snel afbouwen.

• De Rijksoverheid gaat het gasverbruik in de toekomst zoveel mogelijk 

minimaliseren:

energiebesparende maatregelen uitvoeren.

25 september 2018
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Scenario besparing gas

• “Van het gas af” is enorme opgave

• Aard van de gebouwen extra complicatie, bijvoorbeeld Defensie en 

monumenten

Voorlopige prognose: 70 miljoen m3 in 2030 (afhankelijk van te nemen 

besparingsmaatregelen)

25 september 2018

Het verduurzamen van 8000 verwarmde gebouwen in 3000 (12 jaar) 

werkdagen is 2,66 gebouw per dag.
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25 september 2018

Prognose verbruik aardgas/groen gas 2020 – 2030 + groeipad

0 20 40 60 80 100 120

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Verbruik groen  gas x mln m3

Verbruik fossiel gas x mln m3

De haalbaarheid van dit groeipad is afhankelijk van het realiseren van 

de beoogde reductie en het aanbod groen gas. Daarnaast zorgt de 

inkoop van groen gas voor een verhoging van de kosten en het wordt 

aangeraden om dit geleidelijk door te voeren zodat er geen enorme 

sprongen in de benodigde budgetten gemaakt hoeven worden. 

Wanneer de reductie van het gasverbruik voorspoedig verloopt, heeft 

het Rijk minder GvO’s nodig en kan een (een gedeelte van) de groen 

gas GvO’s weer beschikbaar komen voor bijvoorbeeld de industrie.

De overheid tracht bij verbouwingen te streven naar “Bijna Energie 

Neutrale gebouwen” (BENG). Het slagen hiervan zal invloed hebben 

op de reductie van gas en daarmee op de afname van groen gas.

33



Waarom groen gas?

• Draagt bij aan klimaatdoelstellingen

• Ontwikkelen markt is mogelijk door het grote volume

• Stimuleren van de productie

25 september 2018

De klimaatdoelstellingen waren nog niet vertaald naar vastgesteld 

beleid. Bij ons is de uitkomst van deze vertaling naar beleid ingevuld 

met reductie van grijs gas en inkoop van groen gas. Het is per 2021 

voor iedere gemeente verplicht om een routekaart energie opgesteld te 

hebben en deze te gaan uitvoeren. 

Bij de vertaling van de klimaatdoelstellingen naar concreet beleid is het 

erg belangrijk om in de landelijke plannen ruimte te houden voor 

regionale en voor lokale (wijk)plannen. Dit zijn ook bijkomstige factoren 

waardoor het beoogde volume van 70 mln. m3/jaar nog geen 

zekerheid is voor het Rijk.

Het is belangrijk om de verduurzamingsplannen intern goed uit te 

kunnen leggen. Onder meer door hogere uitgaven kan weerstand 

komen. 

Naast bovengenoemde doelstellingen wordt genoemd dat het inkopen 

van groen gas tevens sociale en economische voordelen kan hebben. 
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Wat is groen gas?

25 september 2018

Wat is het energieverlies bij de opwekking van groen gas? Uit 60 m3 

biogas kan circa 40 m3 groen gas worden opgewekt.
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Rijk

Verwerker

GVO

Gasnet

PPA

Leverancier

RVB

Gasnet

Groen gas

Categoriemanager Beheerder

Rijk

GVO

toeleveranciers

Groen Gas productie

Herkomst?

Subsidie 

afhankelijk

EZK 

regelgeving?

Groen gas

Er is nog veel discussie en onduidelijkheid over de inzet van 

verschillende soorten biomassa. Waarbij het draait om de vraag: welke 

soorten worden voor welk doeleinde ingezet en hoeveel biomassa is er 

nog beschikbaar?
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Proces binnen de Rijksoverheid

- Ieder departement heeft eigen doelstelling

- Samenbrengen van de ambities in één Programma van Eisen

- Eén gezamenlijke ambitie was nog niet mogelijk

25 september 2018
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Proces binnen de Rijksoverheid

Oorzaken: 

• Kostenaspect. Groen gas, gas + GvO is ca 10 cent duurder dan fossiel 

gecompenseerd.

• Nog geen vastgestelde doelstelling, besluitvormingsproces is complex

25 september 2018

De doelstelling die wel is geformuleerd heeft betrekking op de CO₂-
reductie waarbij NTA 8080 als voorwaarde wordt gesteld. 
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Proces binnen de Rijksoverheid

Door commitment 2 grote organisaties is aanbesteding in huidige vorm 

mogelijk

25 september 2018
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Marktdag april 2018

- Informeren markt over ambitie

- Samenbrengen van de keten; leverancier, producent en financiers

- Ophalen informatie en (on)mogelijkheden inrichting aanbesteding

25 september 2018

Er zijn verschillende mogelijkheden om (gas) GvO’s in te kopen

- Er kan een overeenkomst worden afgesloten voor de levering van 

gas en daarbij kan de levering van groen gas GvO’s bij een andere 

partij (bijvoorbeeld een broker) worden belegd.

- GvO’s inkoop combineren met de inkoop van gas. Ofwel 1 uitvraag 

waarbij een leverancier zowel gas als groen gas GvO’s moet 

leveren.

- Tijdens de marktdag zijn mogelijkheden besproken waarbij 

producenten rechtstreeks groen gas gaan leveren aan een 

eindgebruiker. Leveranciers hebben met betrekking tot zowel de 

productie als de levering hun toegevoegde waarde toegelicht en 

producenten hebben aangegeven eigenlijk alleen met de productie 

van groen gas bezig te zijn en het mede hierom wel prettig vinden 

om de levering (en aanvullende diensten hieromtrent) bij een 

leverancier te beleggen. Aan de andere kant bleek wel dat 

rechtstreeks inkopen van groen gas bij een producent ten goede 

komt van de business case van de individuele producent waardoor 

het aanbod groen gas zal gaan groeien. 
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Output marktdag

• Aanbod groen gas zeer beperkt 

• Gegarandeerde afname kan verschil maken

• Koppeling termijn SDE+ met contractduur

• Kleine percelen

• Vraag productievolume uit ipv m3 gas

25 september 2018
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2 contracten – 2 aanbestedingen

• Leveranciers overeenkomst

• Producenten overeenkomst

25 september 2018

De uitvraag van groen gas van het RVB is ten dele gericht op 

producenten in plaats van leveranciers. Mede omdat dit nieuw is voor 

zowel aanbestedende dienst als voor producenten worden beperkte 

eisen gesteld. Mocht deze uitvraag succesvol blijken dan zullen er in 

de toekomst wellicht aanvullende eisen worden gesteld in eventueel 

aanvullend aan te besteden producentenovereenkomsten. Het is de 

intentie van het RVB om een gasovereenkomst van 4 jaar met 6 

optiejaren uit te vragen waarbij er punten worden gegeven aan o.m. 

bandbreedtes en het toe kunnen voegen van groengas certificaten 

(ingekocht bij producent). De leverancier van het aardgas is daarbij 

verantwoordelijk voor de bijkomende administratie. Het is voor 

leveranciers niet mogelijk om prijzen voor 10 jaar vast te leggen, maar 

we willen voorkomen dat er op korte termijn steeds een nieuwe 

leverancier de administratie moet over nemen. 

We hebben ingeschat dat de risico’s van deze uitvraag beheersbaar 

zijn. Mochten er geen producenten inschrijven dan kan dit bijvoorbeeld 

middels een ‘extra buy’ worden opgevangen door de leverancier. Deze 

mogelijkheid is meegenomen in de aanbesteding. Deze uitvraag is 

innovatief en draagt zeker bij aan het ontdekken van de 

marktmogelijkheden. Een ander risico in deze aanbesteding is dat een 

producent de winnende inschrijving heeft gedaan zonder dat de 

vergunning voor de installatie volledig is en er mogelijk geen productie 
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tot stand zal komen. Ook hiertegen beschermt de ‘extra buy’ mogelijkheid.
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Leveranciers overeenkomst

• Langlopende overeenkomst (4 jaar+6 optiejaren)

• Levert aardgas + CO2 compensatie 
doorlevering duurzaam gas op aansluitingen

• Faciliteert administratief proces (facturatie en GvO)

• Toekomst meerdere groen gas producenten 
doorleveren

25 september 2018
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Producenten overeenkomst

• Afnamegarantie Rijk positieve invloed op businesscase 

• Rijk heeft direct invloed op keten – biomassa

• In periode van 10 jaar keert uitvraag (openbare aanbesteding) voor 

productievolume terug 

• Additionaliteit; bijdrage aan het vergroten van de productiecapaciteit van 

duurzaam groen gas in Nederland  -

productie-installatie heeft nog niet eerder geleverd

25 september 2018
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Planning aanbestedingen

Vooraankondiging juli 2018

Publicatie: oktober 2018

Gunning: februari 2019

25 september 2018

Naast de aanbesteding zijn er ook plannen om eigen installaties in 

bezit te hebben t.b.v. de opwekking van groen gas. Echter is hier nog 

geen budget beschikbaar voor gesteld. Mocht een dergelijke uitvraag 

tot stand komen dan zal de exploitatie van de installatie worden 

uitbesteed.
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VRAGEN /DISCUSSIE

25 september 2018
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Aanbesteding Duurzaam Gas

Deel II: Het inrichten van de 

aanbesteding

25 september 2018

Christiaan van Dijk

Tjeerd Kuiper



Inhoud

1. Voorbereiding van een duurzame gasaanbesteding

1. Doelstellingen Gasaanbesteding

2. Samenhang met andere aanbestedingen

3. Typen aanbestedingen

4. Stand van zaken, wat is er tot op heden duurzaam 

aanbesteed?

2. Aan de slag

1. Keuzes: Budgetten

2. Gunningscriterium Prijs

3. Kwaliteit: Regionaliteit

4. Kwaliteit: Additionaliteit

5. Kwaliteit: Circulariteit
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www.mentimeter.com – code 46 04 18

Wij horen graag jullie meningen en ervaringen!
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Deel 1: Voorbereiding
Doelstellingen duurzame gasaanbesteding

• Elektriciteit: Hoe draag ik middels mijn aanbesteding 

elektriciteit bij aan de totstandkoming van extra duurzame 

productiecapaciteit in Nederland?

• Gas: Hoe zorg ik er zo snel mogelijk voor dat dit mijn 

laatste gasaanbesteding  wordt?
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Deel 1: Voorbereiding
Samenhang met andere aanbestedingen

• Gericht op het afbouwen van gasverbruik: samenhang met 

aanbestedingen voor werken;

– Besparingsmogelijkheden gebouwen

• Minder gas = meer elektriciteit;

• Flexibiliteit in afnamevolume en bandbreedtes worden 

belangrijker

Een ander voorbeeld van de samenhang van aanbestedingen komt 

van een westelijk waterschap: Aldaar was een biovergister met een 

WKK actief waardoor elektriciteit werd opgewekt. Door omzetting van 

de vergister naar een Groen Gas installatie was extra inkoop 

elektriciteit benodigd van 18GWh. De aanbestedingen elektriciteit en 

gas zijn dus nauw met elkaar verbonden; verduurzamingsslagen in de 

gasovereenkomst werken door in de elektriciteitsovereenkomst.

51



Deel 1: Typen aanbestedingen
Typen aanbestedingen

1. Grijs gas

2. Gecompenseerd gas – VER

3. Groen Gas – GvO

4. Additioneel Groen gas – GvO

5. Direct bij producent - RVB

52



Deel 1: Voorbereiding
Wat is er de laatste tijd aanbesteed?

• NS/Prorail: in 4 jaar naar 100% additioneel Groen Gas, looptijd 6 

jaar (2016)

• Gemeente Groningen: 3% Groen Gas inkoop, oplopend tot 15%, 

looptijd 5 jaar (2018)
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Deel 1: Voorbereiding
Wat is er de laatste tijd aanbesteed?

• NS/Prorail: in 4 jaar naar 100% additioneel Groen Gas, looptijd 6 

jaar (2016)

• Gemeente Groningen: 3% Groen Gas inkoop, oplopend tot 15%, 

looptijd 5 jaar (2018)

• Schiphol: Bedrag ter beschikking gesteld aan de leveranciers 

waarvoor een aantal Gas GvO’s aangeboden moest worden 

(2018)

• Leiden: 100% Groen Gas, 2 jaar (2018)

• Rijksvastgoedbedrijf: eerste producentenovereenkomst (in 

progress) 

- Totaalvolume NS aanbesteding, ca. 13,7 mln. m3/jaar;

- De gemeente Groningen heeft geen additionele GvO’s uitgevraagd. 

(Totaalvolume: ca. 7,5 mln. m3 gas/jaar voor het gehele 

inkoopcollectief);

- Schiphol heeft een GvO-budget in haar uitvraag opgenomen. Dit 

budget is nieuw en bedraagt ongeveer 15% van het budget voor 

aardgas. Leveranciers konden aangeven hoeveel GvO’s zij kunnen 

leveren voor het beschikbare budget. (Totaalvolume: 9 mln. m3 

gas/jaar voor de verschillende deelnemende luchthavens); 

- Totaalvolume Leiden 2,4 mln. m3 gas / jaar voor de gemeenten dat 

samen inkocht;  

- Volume Rijksvastgoedbedrijf: 110 mln. m3 gas / jaar, inclusief 

deelnemende ministeries.
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Deel 2: Aan de Slag
Waar moeten keuzes over gemaakt worden?

• Budget

• Aantal GvO’s
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Deel 2: Aan de slag
Gunningscriterium Prijs

Prijsparameter Volume in m3 Leverancier A Leverancier B

Opslag Profielgas 2.000.000         

Opslag Capaciteitsgas 500.000             

Totaalprijs -€                   -€                  
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Deel 2: Aan de slag
Gunningscriterium Prijs

Prijsparameter Volume in m3 Leverancier A Leverancier B

Opslag Profielgas 2.000.000         3,00€ct.            2,70€ct.           

Opslag Capaciteitsgas 500.000             1,50€ct.            1,70€ct.           

Totaalprijs 67.500€            62.500€            
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Deel 2: Aan de slag
Gunningscriterium Prijs

• Prijs blijft een belangrijk Gunningscriterium

Prijsparameter Volume in m3 Leverancier A Leverancier B

Opslag Profielgas 2.000.000         3,00€ct.            2,70€ct.           

Opslag Capaciteitsgas 500.000             1,50€ct.            1,70€ct.           

Groen Gas GvO 2.500.000         12,75€ct.          13,00€ct.         

Totaalprijs 386.250€          387.500€         
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Deel 2: Aan de Slag
Kwaliteit: Regionaliteit

• Zeer beperkt aantal installaties (ca. 30);

• Op dit moment betekent “door Vertogas gecertificeerd 

Groen Gas” nog in Nederland geproduceerd

Er wordt jaarlijks ca. 100 mln. m3 groen gas geproduceerd. Dit volume 

stijgt jaarlijks, maar het is niet geheel duidelijk hoeveel volume er nog 

vrij beschikbaar is, dat niet reeds aan een afnemer is verkocht. Mede 

omwille van de beschikbaarheid van groen gas GvO’s en het gevolg 

daarvan op de prijsontwikkeling is het zeer verstandig om voorafgaand 

aan een uitvraag een marktconsultatie te organiseren. 

Er zijn slechts een beperkt aantal installaties t.b.v. de productie van 

groen gas verspreid over heel Nederland. Een lokaliteits-eis zal 

ingewikkeld zijn, onder meer omdat er naar een specifieke 

producent/leverancier kan worden toegeschreven.
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Deel 2: Aan de slag
Kwaliteit: Additionaliteit

• Bij Elektriciteit: Verband tussen GvO en totstandkoming 

van het project
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Deel 2: Aan de slag
Kwaliteit: Additionaliteit

• Bij Elektriciteit: Verband tussen GvO en totstandkoming 

van het project

• Vergaande additionaliteitseisen zullen leiden tot uitsluiting 

leveranciers/producenten

– Producenten hebben weinig capaciteit beschikbaar;

– Veel volume is al aan klanten gekoppeld;

– Capaciteit zal komende 10 - 15 jaar enorm moeten 

uitbreiden

Er is een causaal verband tussen de aankoop van een GvO groen gas 

en de realisatie van een installatie t.b.v. de productie van groen gas. Bij 

een uitvraag van additionele groen gas GvO’s moet een leverancier 

aangeven wanneer hij verwacht te gaan leveren uit de additionele bron. 

De risico’s van een uitvraag gericht op additionele groen gas GvO’s zijn 

bijvoorbeeld het feit dat een (winnende) inschrijver mogelijk (nog) geen 

vergunning heeft en een beoogd tijdspad van productie tot aan eerste 

levering kan in de praktijk(na gunning) afwijken. Een uitvraag gericht 

op additionele GvO’s geeft zeker een stimulans aan de markt, want de 

businesscases zijn (momenteel) sterk afhankelijk van subsidiegelden, 

de GvO prijzen en een afname garantie. 

61



Deel 2: Aan de slag
Kwaliteit: Circulariteit

• van je bermgras/slib/gft wordt het groen gas gemaakt dat 

je nodig hebt in je gebouwen

• Hoe te zorgen dat je eigen biomassa mee te nemen in je 

gasaanbesteding?

Het is omwille van juridische, economische en logistieke redenen niet 

eenvoudig om ‘eigen grondstoffen’ aan te dragen in een uitvraag naar 

groen gas. In principe zal het uitvragen van groen gas zorgen voor de 

opwekking van groen gas en is daarmee al circulair en dit wordt 

aantoonbaar middels groen gas certificaten (GvO’s). Er zijn wel 

waterschappen die met hun grondstoffen (slib) groen gas opwekken en 

hiervan vervolgens zelf de Gas GvO’s afnemen, maar hiervoor is wel 

een installatie nodig die onder eigen beheer valt. Verder zijn er vaak al 

afspraken omtrent het (lokaal) inzamelen van (GFT)afval tussen 

gemeente(n) en afvalverwerker(s). Het is wel mogelijk om eisen te 

stellen aan de herkomst van de biomassa in een uitvraag naar groen 

gas. 
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Heeft u nog vragen?
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Evaluatie


