PLATFORM
NIEUW GAS

De Nederlandse energievoorziening zal zich
de komende jaren moeten aanpassen aan een
nieuwe realiteit: hogere energieprijzen,
veranderende mondiale verhoudingen en
verduurzaming van fossiele bronnen.
EnergieTransitie zoekt naar daadkrachtige
oplossingen om met de nieuwe realiteit om te
gaan. Het einddoel is een duurzame
energiehuishouding.
Het Platform Nieuw Gas werkt aan de transitie
naar een duurzaam gassysteem. Bij productie,
transport en gebruik van gassen zijn de
uitdagingen groot, alleen al vanwege de
centrale plaats van aardgas in onze economie.
Het platform wil, door samenwerking tussen
de markt, maatschappelijke organisaties,
kennisinstellingen en de overheid nieuwe
kansen scheppen voor Nederland als gasland.
Het platform richt zich op alle onderdelen van
de gasinfrastructuur, namelijk productie,
transport, verwerking en gebruik. Met als doel
een schone, betaalbare, betrouwbare en
maatschappelijk aanvaardbare energievoorziening.
Nederland neemt binnen Europa reeds een
koppositie in op gasgebied.
Nederland beschikt over het Groningen
gasveld, een wijdvertakte gasinfrastructuur,
een centrale positie als knooppunt in
Noordwest-Europa en veel bedrijvigheid en
kennis in de gassector. Dit zijn sterke
ingrediënten om de verduurzaming van ons
gassysteem daadkrachtig op te pakken!

Het Platform Nieuw Gas wil hierin het
voortouw nemen. Het is publiek-privaat
samengesteld, met vertegenwoordigers uit
bedrijfsleven, kennisinstituten, overheid en
maatschappelijke organisaties.
De missie van het platform
Het platform wil een kader creëren dat zó veel
vertrouwen en betrokkenheid schept, dat
partijen op de Nederlandse gasmarkt hun
aandeel nemen in de overgang naar een
duurzame toekomst. Deze partijen worden
gestimuleerd om nieuwe producten en
diensten op de markt te brengen die goed zijn
voor hun continuïteit én voor de duurzame
energievoorziening. De ambitie is om
ondernemend en innovatief aan de slag te
gaan en zo het meest duurzame gasland van
Europa te worden.
Transitiepaden: kansrijke routes
Het platform heeft vier transitiepaden
benoemd, vier kansrijke routes naar een
verduurzaming van de gasinzet:
1. Energiebesparing in de gebouwde
omgeving: door optimaal ontwerp,
efficiënte apparatuur, en gebruik van
warmte uit industrie, ondergrond of
omgeving.
2. Decentrale energieopwekking (Micro- en
miniwarmtekracht): energiebesparing door
gecombineerde warmte- en
elektriciteitsproductie.
3. Schoon aardgas: verduurzaming van de
aardgasketen door afvangst en hergebruik
of opslag van CO2, of door bijmenging van
waterstof.

4. Groen gas: productie en gebruik van
andere gasvormige energiedragers dan
aardgas, namelijk biogas en waterstof.
Het platform verwacht op elk van deze
transitiepaden een groeiende kring
medestanders te vinden, die met projecten en
experimenten concrete stappen zetten naar een
duurzame gashuishouding. Er liggen zonder
meer kansen. De economische haalbaarheid
van waterstof en groen gas bijvoorbeeld, zal
juist door de inspanningen van het platform en
haar medestanders moeten worden
aangetoond. Waar aanvullend overheidsbeleid
nodig is, zoals in de gebouwde omgeving en
rond micro- en mini-warmtekracht, zal dat
juist onder aansporing van het platform tot
stand moeten komen.

en gedachten hierover te delen en aan de
activiteiten deel te nemen!
Meer informatie
Platform Nieuw Gas
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Annelies Jonkman, secretaris
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e nieuwgas@senternovem.nl
www.creatieve-energie.nl

Hoe gaan we verder met de transitie
Voor elk transitiepad is in de komende
periode nodig:
• ontwikkeling van goed onderbouwde en
breed gedragen visies en meerjarige
programma’s;
• laten zien dat het kán door concrete,
inspirerende en illustratieve experimenten;
• meedenken met de overheid over
stimulerend beleid.
Voor de transitiepaden zijn verschillende
werkgroepen in het leven geroepen:
Warmtemarkt (voorheen Energiebesparing
Gebouwde Omgeving), Decentrale
Energieopwekking, Schoon Fossiel, Waterstof
en Groen Gas. Voor u is hierin een belangrijke
rol weggelegd, want alleen via samenwerking
van alle partners kan de EnergieTransitie tot
een succes worden gemaakt. Naast deze
werkgroepen vinden er ook brede activiteiten
plaats die zich op de gastransitie en de
EnergieTransitie als geheel richten. Het
platform nodigt u van harte uit om uw ideeën

EnergieTransitie – Creatieve Energie. Bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten zich
gezamenlijk in om ervoor te zorgen dat de energievoorziening in 2050 duurzaam is. Energie is dan schoon, voor iedereen betaalbaar en
wordt continu geleverd. Energie Transtitie vraagt én geeft Creatieve Energie.

