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Biomassa of batterijen: de rol van drie technologische innovaties in de 
energietransitie 
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Introductie 
De mens staat aan de vooravond van een energietransitie, waarin de samenleving moet 
omschakelen van een afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, naar het gebruik van 
hernieuwbare energie. Momenteel is ongeveer 10% van het finale energiegebruik afkomstig van 
moderne hernieuwbare energiebronnen. Het doel van het in Parijs gesloten klimaatakkoord is 
om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, door de stijging van de globale 
temperatuur gemiddeld onder de 2°C te houden. Gezien de huidige uitstoot van broeikasgassen 
en het resterende koolstofbudget, zou er vanaf nu een lineaire daling moeten worden 
gerealiseerd naar nul emissies in 2060, om een succesvolle energietransitie te realiseren. Naast 
het verkleinen van de gevolgen van klimaatverandering, door het verminderen van de uitstoot 
van broeikasgassen, is er een tweede argument om de energietransitie te organiseren, namelijk 
de uitputting van hulpbronnen. Recente schattingen voor de verhouding van reserves ten 
opzichte van productie, voor olie, aardgas en steenkool zijn respectievelijk 50, 52 en 153 jaar. 
Ondanks de duidelijke argumenten voor een energietransitie, namelijk het tegengaan van 
klimaatverandering en de reductie van de afhankelijkheid van eindige hulpbronnen, is een 
dergelijke transitie geen eenvoudige opgave.  
 
Een energietransitie vereist systeemverandering. Hier wordt systeemverandering beschouwd als 
de verandering naar een duurzaam energiesysteem, waarbij de huidige koolstofafhankelijkheid 
wordt overwonnen. Dit is een duidelijke uitdaging, omdat geïndustrialiseerde landen verslaafd 
zijn aan fossiele brandstoffen om voortdurende economische groei en toenemende consumptie 
te kunnen realiseren. Het huidige energiesysteem, gebaseerd op fossiele koolstof, is zodanig 
complex dat de combinatie van, en de interactie tussen technologische, institutionele en 
maatschappelijke factoren systeemverandering belemmert; dit wordt ook wel de koolstof lock-
in genoemd. De uitdaging van systeemverandering kan beter worden begrepen met het concept 
padafhankelijkheid dat uiteindelijk heeft geleid tot de koolstof lock-in. Het bestaande, op 
koolstof gebaseerde, energiesysteem kan worden beschouwd als het resultaat van de 
accumulatie van historische beslissingen. Deze historische beslissingen beïnvloeden toekomstige 
beslissingen, onafhankelijk van de huidige relevantie van deze historische omstandigheden. De 
accumulatie van historische beslissingen, gerelateerd aan de ontwikkeling van het 
energiesysteem, is gedreven door rendementsvergroting, door middel van schaalvergroting en 
heeft geleid tot de huidige koolstof lock-in.  
 
Van een aantal factoren is bekend dat ze systeemverandering beïnvloeden, waarvan beleid als 
een belangrijke factor wordt beschouwd. De Europese Unie (EU) wil een rol spelen bij het 
begeleiden van de energietransitie. Dit blijkt uit diverse energiebeleidsnota’s en de ratificatie 
van het Parijs Akkoord. Innovatie speelt een sleutelrol in het beleid van de EU en bovendien zijn 
de verwachtingen voor de rol van technologie in de energietransitie hooggespannen.  
 
Het is echter de vraag of technologische innovatie voldoende is om de uitdagingen van 
klimaatverandering en uitputting van hulpbronnen binnen het resterende tijdsbestek op te 
lossen. Daarom is het voornaamste doel van dit proefschrift om de potentiële bijdrage van drie 
technologische innovaties aan de energietransitie te onderzoeken. Er worden casussen 
bestudeerd die zich richten op twee cruciale materialen, namelijk lithium en biomassa, en drie 
belangrijke sectoren, namelijk privaat vervoer, energieproductie en de huishoudsector.  
 
Lithium beschikbaarheid in de Europese Unie voor elektrische auto’s 
De negatieve gevolgen van klimaatverandering worden algemeen erkend, evenals het belang 
van de beperking van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Daarom zijn de verwachtingen van 
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elektrische auto’s hooggespannen, omdat het gebruik hiervan de uitstoot van broeikasgassen 
kan doen verminderen en diens efficiëntie hoger is dan bij conventionele voertuigen. Daarnaast 
hebben deze voertuigen geen uitlaatemissies. Lithium-ion (Li-ion) batterijen lijken de meest 
veelbelovende, doordat ze een hoge energiedichtheid hebben. De huidige uitdaging is de 
benodigde toename van het tempo waarmee lithiumcarbonaat (Li2CO3) beschikbaar moet zijn in 
de maatschappij, om zo de voorspelde groei van de elektrische voertuigen vloot te kunnen 
realiseren.  
 
Door onderzoek zijn tien factoren bepaald die de beschikbaarheid van Li-ion batterijen voor de 
EU in de komende decennia beïnvloeden. Deze factoren zijn meegenomen in een dynamische 
systeem analyse, waarbij voorraden, stromen en terugkoppelingen in het systeem geanalyseerd 
werden. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat er een tekort aan Li2CO3 zal zijn tussen 
de 0.5 tot 2.8 Mt tot 2045. Substitutie van het gebruik van Li2CO3 in andere markten en recycling 
kan deze druk op de beschikbaarheid van Li2CO3 tot op zekere hoogte verlichten. De toename 
van het tempo waarmee Li2CO3 geproduceerd kan worden blijkt volgens de berekeningen 
beperkt en daarom kan met het beschikbare Li2CO3 slechts 20% van het wagenpark in de EU in 
2050 uit elektrische auto’s bestaan. Het gebrek aan Li2CO3 in de EU en de geografische spreiding 
van Li2CO3 in politiek gevoelige gebieden suggereren dat het beschikbare aandeel Li2CO3 voor de 
EU zelfs kleiner kan zijn dan in dit onderzoek is aangenomen.  
 
Een alternatieve toepassing van het beschikbare Li2CO3 is in de vorm van plug-in hybride 
voertuigen (PHEV). Deze voertuigen vereisen minder Li2CO3 en daarom is een 100% PHEV 
scenario haalbaar in 2050. Dit zou resulteren in een substantiële afname van de emissies van het 
gehele wagenpark ten opzichte van het 20% volledig elektrische scenario. Dit heeft een positief 
effect op klimaatverandering, maar het draagt niet bij aan een afname van de 
koolstofafhankelijkheid, omdat PHEV op koolstof gebaseerde brandstoffen nodig blijven 
hebben. Daarnaast zorgt een dergelijk scenario ervoor dat de gevolgen van klimaatverandering 
verder naar de toekomst verplaatst worden, waardoor het niet leidt tot een oplossing voor de 
bestaande problematiek.  
 
De toename van het tempo waarmee Li2CO3 beschikbaar wordt in de maatschappij is de sleutel 
voor een overgang naar volledig elektrische auto’s in de EU, tenminste wanneer Li-ion batterijen 
worden toegepast. De grootschalige toepassing van volledig elektrische auto’s met Li-ion 
batterijen, om de CO2 uitstoot in het vervoer en de afhankelijkheid van vloeibare fossiele 
brandstoffen te verminderen, is daarom niet gegarandeerd.  
 
Biomassa bijstook in een kolencentrale 
In de vorige eeuw is de verbranding van kolen op grote schaal toegepast voor de opwekking van 
elektriciteit. Het is bekend dat steenkool de meest vervuilende fossiele brandstof is. Desondanks 
zijn de lock-in effecten van kolengestookte energiecentrales toegenomen als gevolg van 
goedkope emissiecertificaten, lage kolenprijzen en deregulering van de Europese energiesector. 
Er is een verscheidenheid aan technologische innovaties beschikbaar om de milieueffecten van 
steenkoolverbranding te verminderen, zoals het afvangen en opslaan van CO2, het verhogen van 
de efficiëntie van de ketel en de bijstook van biomassa met steenkool. In dit proefschrift is de 
bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering met behulp van biomassa bijstook 
onderzocht. Een aantal verschillende aanvoerketens werden geanalyseerd voor een variatie aan 
bijstookscenario’s in een kolencentrale. Deze scenario’s zijn beoordeeld op indicatoren uit de 
richtlijn hernieuwbare energie, namelijk energie-efficiëntie, energiegebruik, productie van 
hernieuwbare energie en uitstoot van broeikasgassen, om vervolgens vergeleken te worden met 
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een volledig kolengestookt scenario. In de scenario’s zijn de bijgestookte percentages biomassa 
10%, 25% en 60%. Vervolgens is er voor al deze percentages gekeken naar de prestatie van 
biomassa in vier verschillende vormen, namelijk houtsnippers, pellets, getorreficeerde 
houtsnippers, en een combinatie van getorreficeerd en gepelletiseerd (TOP) hout.  
 
De 60% bijstookscenario’s voor biomassaverbranding in de keten laten zien dat de emissies van 
broeikasgassen met 48% gereduceerd kunnen worden, ervan uitgaande dat biomassa 
koolstofneutraal is. De lage bijstookscenario’s zijn effectief om de uitstoot van broeikasgassen 
te verminderen, maar de marges zijn echter minimaal. Momenteel is de bijstook van pellets de 
norm, maar de verbranding van TOP vertoont de beste resultaten. Daarbij moet wel in acht 
genomen worden dat de resultaten van TOP ook het meest speculatief zijn. Naast deze 
resultaten lieten de verschillende scenario’s zien dat de indicatoren uit de richtlijn hernieuwbare 
energie van de EU, die het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen wil stimuleren, niet op 
elkaar kunnen worden afgestemd. Een voorbeeld hiervan is dat de uitstoot van broeikasgassen 
in alle scenario’s afneemt, maar dat het totale energiegebruik stijgt.  
 
Concluderend laten de resultaten zien dat wanneer de beschikbaarheid van biomassa als schaars 
wordt beschouwd, bijstook van kleine aandelen biomassa of geen bijstook de beste opties zijn, 
vanuit een energieperspectief. Wanneer de beschikbaarheid van biomassa als overvloedig wordt 
beschouwd, is de bijstook van grote aandelen biomassa de beste optie vanuit het oogpunt van 
broeikasgasreductie.  
 
Ketenanalyse van biomassavergassing voor de productie van groen gas 
Houtachtige biomassa kan worden verbrand samen met steenkool, maar een alternatieve 
toepassing is een thermisch-chemische omzetting naar een groen gas, met behulp van 
biomassavergassingstechnologie. Dit groene gas heeft eigenschappen die vergelijkbaar zijn met 
aardgas, waardoor het geschikt is voor injectie in het bestaande distributienetwerk. Een kwart 
van de totale vraag naar primaire energie wordt in de EU vervuld met aardgas, hetgeen kansen 
biedt voor de grootschalige toepassing van groen gas via de biomassavergassingsroute. Groen 
gas dat wordt geproduceerd door vergassing van biomassa kan bijdragen aan een duurzamer 
energiesysteem, aangezien de uitstoot van broeikasgassen kan worden verminderd. De 
prestaties van de mogelijke grootschalige toepassing van biomassavergassing voor de productie 
van groen gas moeten worden bepaald aan de hand van een ketenanalyse, waarbij productie, 
conversie en toepassing inbegrepen zijn. Om de energieprestatie en het broeikasgasreductie 
potentieel te vinden van biomassavergassing, is er een ketenanalyse van groen gas routes 
uitgevoerd. Een verscheidenheid aan scenario’s werd bestudeerd, waarbij houtsnippers, pellets 
en getorreficeerd hout werden meegenomen. Er is een model ontworpen om de prestaties van 
biomassa naar groen gas te analyseren en de impact van 1% groen gas in het energiesysteem in 
te schatten. Deze 1% vertegenwoordigt 0.25% van de primaire energievraag in de EU.  
 
De resultaten laten zien dat een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met bijna 70% 
mogelijk is, met de inzet van 1.3 Mha landbouwgrond. Om het gebruik van aardgas in de EU te 
vervangen door groen gas zou 140% van de momenteel in gebruik zijnde landbouwgrond nodig 
zijn. Dit benadrukt het risico van een aankomende importafhankelijkheid van buiten Europa, 
wanneer een dergelijk systeem grootschalig toegepast wordt. Om de transportlogistiek van 
biomassa te optimaliseren zijn de afstanden berekend die vanuit energieperspectief het meest 
efficiënt zijn voor verschillende types voorbewerkte biomassa met verschillende 
transportmiddelen. De resultaten laten zien dat de productie van getorreficeerd hout en pellets 
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op de winningslocatie in een zodanig hoog energieverlies of energiegebruik resulteren, dat deze 
energie niet bespaard kan worden door meer geoptimaliseerd transport binnen de EU. 
 
Kansen en barrières voor grootschalige biomassavergassing voor groen gas in de 
Nederlandse huishoudens 
De Nederlandse huishoudsector is grotendeels afhankelijk van het gebruik van laagcalorisch 
aardgas voor verwarmingsdoeleinden, aangezien ongeveer 90% van de huishoudens een 
aansluiting heeft op het aardgasnet. De verwachte uitputting van nationale reserves en 
geïnduceerde aardbevingen in het productiegebied, zijn redenen om het aardgasgebruik in deze 
sector drastisch te verminderen. De Nederlandse overheid en belangrijke spelers in de 
aardgassector hebben grote ambities geuit als het gaat om groen gas gebruik in de toekomst. 
Groen gas is geschikt als vervanger voor aardgas en kan daarom via het bestaande 
distributiesysteem aardgas vervangen. De toepassing van groen gas op een dergelijk grote schaal 
vereist een grootschalige toepassing van specifieke technologie, zoals biomassavergassing. Deze 
technologie bevindt zich echter nog in een ontwikkelingsfase, hierom werden de 
ontwikkelingskansen en -barrières voor de productie en toepassing van groen gas in de 
huishoudsector verkend.  
 
De technologische innovatie systemen en het multi-level perspectief werden toegepast als 
duurzaamheidskaders voor de verkenning van de huidige technologische staat van 
biomassavergassing en de mogelijke ontwikkelingen in de huishoudsector. Vier barrières werden 
waargenomen: weinig ruimte voor demonstratie installaties, geen technologie specifiek beleid, 
marktontwikkelingen blijven achter en duidelijke onzekerheden gerelateerd aan de toekomstige 
beschikbaarheid van biomassa. In de huishoudens worden duidelijke barrières waargenomen die 
veranderingen, die kansen bieden voor groen gas, belemmeren. Belangrijke spelers in het 
aardgasregime nemen geen substantiële verantwoordelijkheid, ondanks hun potentiële 
vermogen om bij te dragen aan het overkomen van systeembarrières.  
 
Hierom concludeert dit onderzoek dat de door de Nederlandse overheid gestelde groen gas 
ambities niet haalbaar zijn. De overheid kan hierop sturen door technologie specifiek beleid, 
aanzienlijke onderzoeks- en ontwikkelingssubsidies en financiering te implementeren.  
 
Conclusie 
In dit proefschrift is gekeken naar de mogelijke bijdrage aan de energietransitie van twee 
energiedragers (biomassa en Li-ion batterijen), toegepast in drie technologische innovaties. De 
bijdrage van de bestudeerde innovaties aan de energietransitie is klein. Er zijn enkele positieve 
korte termijn effecten, maar op lange termijn worden deze tenietgedaan. De oorzaak hiervan is 
dat de voortdurend groeiende vraag niet gecompenseerd wordt door verbeterde efficiëntie. 
Ondanks dat het Europese beleid een duidelijke bijdrage verwacht van biomassa voor 
energiedoeleinden en elektrische voertuigen, is er geen lange termijn effect dat resulteert in een 
energietransitie naar een duurzaam energiesysteem. Dit kan mogelijk ernstige gevolgen hebben, 
aangezien de resterende tijd om de fossiele koolstofafhankelijkheid terug te brengen naar nul, 
ongeveer vier decennia is. Biomassavergassing zou theoretisch kunnen bijdragen aan de 
energietransitie, maar de benodigde ontwikkeling en diffusie van deze technologie in het 
energiesysteem is in de orde van tientallen jaren, waarin er aanzienlijke opschaling van de 
technologie nodig is. In conclusie, zowel elektrische voertuigen met op lithium gebaseerde 
batterijen als biomassa voor energie zijn nog steeds onderhevig aan hoge verwachtingen tijdens 
de energietransitie, die, zoals gedemonstreerd in dit proefschrift, niet haalbaar zijn. Hierom 
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leveren de drie bestudeerde technologische innovaties in het beste geval een marginale, maar 
geen structurele bijdrage aan de energietransitie.  
 
De onderzochte technologische innovaties kunnen worden beschouwd als incrementele 
innovaties. Incrementele innovatie verbetert in zijn algemeenheid datgene wat reeds bestaat 
(i.e. het bestaande energiesysteem) en resulteert daarom over het algemeen in meer efficiënt 
gebruik van hulpbronnen. Het Europese energiebeleid is erop gericht de levering van energie te 
garanderen tegen betaalbare kosten en hernieuwbare energie te introduceren. Deze drie 
doelstellingen leiden ertoe dat incrementele innovatie de optimale uitkomst is. Bijstook van 
biomassa in een kolencentrale leidt tot hoge leveringszekerheid met lage kosten en is 
milieuvriendelijker dan enkel het stoken van kolen. Dit resultaat kan een optimale uitkomst zijn 
van de Europese doelstellingen van het energiebeleid, maar leidt niet tot de beoogde 
energietransitie noch een duurzaam energiesysteem. Het bestaande energiesysteem kan 
worden beschouwd als de accumulatie van de uitkomsten van historische besluiten. Deze 
zogenaamde padafhankelijkheid, waarbij historische besluiten van invloed zijn op toekomstige 
besluiten, heeft geleid tot een toestand van koolstof lock-in. Ondanks de duidelijke voordelen 
van een succesvolle energietransitie, lijkt de uitvoering ervan onpraktisch. Het tot stand brengen 
van de energietransitie met alleen technologische innovatie is duidelijk niet voldoende. Jevons 
paradox liet al zien dat de milieuproblemen, gerelateerd aan een groeiende bevolking met een 
voortdurend stijgende vraag, niet met technologie alleen kunnen worden opgelost. Daarom 
moeten er, met het oog op een succesvolle energietransitie, ook andere factoren aangepakt 
worden naast technologie, zoals economie, gedrag, politiek en de interacties tussen deze 
factoren. De nadruk van het beleid moet niet liggen op de introductie van technologie om de 
economische groei voort te zetten, maar om de kwaliteit van leven te verhogen en de 
consumptie en afhankelijkheid van eindige hulpbronnen te verminderen. Naast een duidelijke 
visie op welke technologieën dienen te worden geïntroduceerd, is het nodig dat andere factoren 
die invloed hebben op de diffusie van technologische innovaties aangepast worden, zodat ze 
bijdragen aan het substantieel verminderen van het gebruik van eindige hulpbronnen. 
Momenteel is de belangrijkste overeenkomst om klimaatverandering aan te pakken het Parijs 
Akkoord uit 2015. Dit stelt letterlijk dat “het versnellen, aanmoedigen en faciliteren van 
innovatie van cruciaal belang is voor een effectieve, wereldwijde lange termijn respons op 
klimaatverandering en het bevorderen van economische groei en duurzame ontwikkeling”. 
Helaas is het deel over het bevorderen van economische groei en duurzame ontwikkeling geen 
oxymoron, maar een contradictio in terminis, gezien de beperkte hoeveelheid beschikbare 
hulpbronnen. Gegeven het tijdpad dat resteert, om de vereiste verandering te introduceren voor 
een succesvolle energietransitie, moet substantiële verandering niet verwacht worden van 
alleen technologie. Daarom is er niet alleen een duidelijke visie nodig op Europees niveau over 
het ontwerp van een duurzaam energiesysteem vanuit een technologisch oogpunt, maar ook 
hoe de energietransitie naar een duurzaam systeem gerealiseerd zou moeten worden vanuit een 
institutioneel en infrastructureel perspectief.  
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