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Introductie 
Het onderwerp van de ronde tafel was het resultaat van een enquête over groen gas die is ingevuld door 164 
leden van Gemeenteraden en Statenleden in de drie noordelijke provincies. Deze enquête is uitgezet naar 
aanleiding van twee onderzoeken die zijn uitgevoerd in 2022. Onderzoeksbureau CE Delft liet zien dat de 
maatschappelijke waarde van groen gas op het platteland erg hoog is. En onderzoeksbureau Ecorys toonde aan 
dat inwoners graag overstappen van aardgas op groen gas. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de 
nieuwspagina van onze website. 
 
In de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen bevindt zich een productie-installatie van biogas, die nu wordt gebruikt 
om elektriciteit op te wekken. Daarvoor krijgt de installatie een SDE+ subsidie van RVO. RVO wil die subsidie niet 
omzetten voor de lokale productie van groen gas. Hoe dit zit, kunt u terugkijken in een rapportage van 
EenVandaag.  
 
Het projectteam van Nieuwborgen.net vroeg zich naar aanleiding van bovenstaande af: hoe kijken de noordelijke 
Raads- en Statenleden aan tegen groen gas als oplossing voor de verwarming van woningen op het platteland? 
Op de website vindt u de resultaten van deze enquête.  
 

Discussie tijdens het rondetafelgesprek – Enkele hoofdlijnen 
• Mensen willen een betrouwbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas, dat ook lokaal geproduceerd wordt. 

Groen gas is daar het meest geschikt voor in de buitengebieden. 

• Groen gas dat ook lokaal wordt opgewekt, kan - in deze tijden van onzekerheid over gasprijzen en 
leveringszekerheid - een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van woningen.  

• Een voordeel van de inzet van groen gas is dat er niets veranderd hoeft te worden in woningen. 

• Het effect van het stimuleren van de lokale opwek van groen gas op de omvang van de intensieve 
veehouderij lijkt mee te vallen. Het overgrote deel van de huidige agrarische reststromen, wordt nog niet 
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benut voor groen gas. KPMG heeft dat recent onderzocht voor de provincie Drenthe waar slechts 2% van de 
mest wordt gebruikt voor groen gas. Bovendien zijn er ook andere restromen, bijvoorbeeld uit de akkerbouw 
die vergist kunnen worden.  

• Groen gas kan passen in een gebiedsgerichte aanpak voor het terugdringen van niet alleen Co2 emissies 
maar ook van methaan en stikstof. 

• Groen gas kan een goede oplossing zijn voor de verwarming van woningen, mits dit goed in balans is met 
dierenwelzijn, het geen overlast veroorzaakt en de bewoners zeggenschap krijgen. 

• De voordelen van groen gas voor woningen op het platteland zijn helder. Daarom zou het Rijk 
experimenteerplaatsen aan moeten wijzen om de lokale productie ook daadwerkelijk van de grond te 
krijgen, zonder last te hebben van allerlei regeltjes. Met name in het aardbevingsgebied zou dat mogelijk 
moeten zijn. 

• Onder Europese regelgeving zijn er meer mogelijkheden dan onder Nederlandse regelgeving om gerichte 
investeringen in leidingen voor de ontsluiting van groen gas door netbeheerders te stimuleren. In Nederland 
zou er daarom meer ondersteuning voor netbeheerders moeten komen, zodat ze ook geholpen kunnen 
worden maatwerkinvesteringen te doen ten behoeve van groen gas. Bijvoorbeeld door meer 
investeringsruimte op grond van de wet te creëren.  

• Groen gas verdient een plaats in de decentrale Regionale Energie Strategieën van gebieden in Nederland, die 
nu alleen nog toezien op de lokale opwek van zon- en wind elektriciteit. 

• De meeste belemmeringen voor de ontwikkeling van lokaal opgewekt groen gas moeten vooral landelijk 
worden opgelost: bijvoorbeeld door de aanpassing van de SDE en door maatwerk investeringen door 
netbeheerders mogelijk te maken. Het is goed om dit over te brengen aan “Den Haag”. 

• De SDE is al aangepast om groen gas te stimuleren, maar die aanpassing is niet specifiek gericht op de lokale 
opwek in het buitengebied. 


