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Voor wie? 
Deze presentatie is bestemd voor mensen met een 
behoorlijke kennis van het klimaatprobleem en de 
energievoorziening. 

Dit verhaal heeft een mondiale insteek. Op basis ervan 
kunnen wel conclusies voor Nederland of de EU 
getrokken worden. 

Rechten 
Deze tekst mag gratis en onbeperkt worden 
verspreid. De opgenomen afbeeldingen zijn van 
internet gehaald zonder rechthebbenden te willen 
benadelen. Indien rechthebbenden hier bezwaar 
tegen hebben of een vergoeding wensen zal hun 
materiaal worden vervangen. 

Citeren 
Deze tekst kan worden geciteerd door vermelding 
van de titel en de naam van de auteur:  

Klimaatbeleid 2.0, Jip Lenstra, 2019. 

 

Voorwoord en colofon 

Jip Lenstra  
is tussen 1985 en 2008 in meerdere functies bij het 
Ministerie van VROM (Milieubeheer) betrokken 
geweest bij de vorming van het klimaatbeleid. 
Daarvoor al was Jip Lenstra directeur van de 
Stichting Energie Anders die voorlichting en 
onderzoek verzorgde over hernieuwbare energie en 
energiebesparing. 

 

Investeerders 
In deze presentatie komt informatie naar voren die 
van belang is voor investeerders in de mondiale 
energiesector. Jip Lenstra heeft geen enkel belang  
in ondernemingen die hierbij zijn betrokken. 



 Het huidige klimaatbeleid is waarschijnlijk niet 
toereikend om ernstige klimaatverandering te 
voorkomen of om de kans hierop voldoende te 
verkleinen 

 De discussie over de ernst van het 
klimaatprobleem blijft voortduren. Pseudo-
sceptici verspreiden veel desinformatie. Veel 
politici omarmen de twijfel die zo wordt 
veroorzaakt. 

 Deze presentatie is in een verkorte vorm voor 
eerst gehouden op 15 januari 2019 voor de 
Bezinningsgroep Energie. 

 Het doel van deze presentatie is om een nieuw 
en beter “verhaal” te maken als ondergrond 
voor klimaatbeleid 

 

Inleiding 



 Al Gore heeft het oude klimaatverhaal het beste 
neergezet. Centraal staat angst voor een catastrofe die 
tot inkeer moet leiden. 

 Het klimaatverhaal veroorzaakt echter ook polemische 
tegenstellingen: 

 Milieu-activisten versus pseudo-sceptici 

 Hernieuwbaar versus fossiel/CCS (CO2 afvang en 
opslag) 

 PV (zonnepanelen) versus biomassa 

 Onzekerheden rond klimaatverandering krijgen in het 
publieke  debat weinig aandacht omdat die niet passen 
bij een zorgelijk verhaal. Voor zover onzekerheden in 
beeld komen worden deze afgevangen met het 
voorzorgsprincipe. 

 Bij veel betrokken heerst het gevoel dat er (te) weinig 
vooruitgang is. 

 Dat klopt ook wel, de cartoon hierover op de volgende 
sheet heb ik ongeveer 20 jaar geleden al samengesteld. 

Het oude klimaatverhaal 



Klimaatbeleid zit al 20 jaar vast in tegenstellingen 



 Het verhaal is in de kern alarmerend. Alarm 
roepen werkt niet gedurende 10-tallen jaren, en 
die tijd is wel nodig 

 De door IPCC aangegeven onzekerheden worden 
door activisten gecamoufleerd met overtuigingen, 
dat roept bij tegenstanders weerstand op 

 Er is niets mis met onzekerheid, ruimte geven aan 
onzekerheid is wetenschappelijk en politiek sterk 

 Het huidige verhaal suggereert dat we bij 1,5˚C 
temperatuurstijging veilig zijn. Dat is helemaal niet 
zo zeker. Mogelijk krijgen de armere en warmere 
landen onacceptabele kosten. Bovendien gaat de 
versnelde zeespiegelstijging gewoon door. De 
oceanen blijven verzuurd. 

 

 

De nadelen van het gewone klimaatverhaal 
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 Eerst het klimaatprobleem zelf, hoe ernstig is dat nou eigenlijk? Hierbij wordt vooral 
ingegaan op de onzekerheden in de huidige stand van de wetenschap (IPCC) 

 Dan de omvang van de mondiale effecten van klimaatverandering. Deze blijken sterk te 
verschillen per regio. Ook over de omvang van de effecten bestaan grote onzekerheden 

 Vervolgens de vormen van klimaatbeleid die nodig zullen zijn. Hierbij wordt het beleid in 4 
verschillende elkaar aanvullende vormen gepresenteerd. 

 Per beleidstype wordt toegelicht welke technologieën in beeld komen en wat de kosten 
daarvan naar schatting zullen worden. 

 De presentatie wordt daar waar nodig onderbouwd met analyses en feiten. De presentatie 
gaat voorbij aan onderwerpen die voor het grote verhaal minder van invloed zijn. Daarom is 
er weinig aandacht voor onder meer energiebesparing en adaptatiebeleid. 

Opbouw van de presentatie 



Klimaatverandering 

 De stijgende CO2 concentratie vormt een uniek 
experiment met één aarde. Het is daarom onmogelijk 
om zeker te weten hoe het experiment gaat aflopen. 

 De toekomst is (zoals altijd) onvoorspelbaar, de 
wetenschap doet zijn best maar komt uiteraard niet 
verder dan scenario’s op basis van de bestaande 
kennis. 

 IPCC brengt grote onzekerheden in beeld, de 
klimaatmodellen geven een behoorlijk spreiding in 
resultaten voor het jaar 2100 

 Warmteopname van de oceanen is niet goed 
voorspelbaar en voor een deel zelfs beïnvloed 
door klimaatverandering (zie hierna) 

 De klimaatgevoeligheid (de mate waarin de 
temperatuur stijgt bij een verdubbeling van de CO2 
concentratie) blijft een flinke bandbreedte houden 

 De autonome ontwikkeling van emissies is onzeker 

 De rol waterdamp (zie hierna) wordt nog steeds 
niet helemaal begrepen 

 Etc. 



 De instroom is 340 W/m2, de 
uitstroom is 339 W/m2, de 
onbalans is 0,6 W/m2 met een 
marge van 0,2 tot 1,0 W/m2. 

 De onbalans is 0,18% van de totale 
vermogensstroom. 

 De stromen worden beïnvloed 
door klimaatverandering (wolken, 
waterdamp, verdamping, 
sneeuwbedekking, etc.) 

 De balans wordt beïnvloed door 
aerosolemissies van verkeer, 
industrie en bosbranden 

 

Onzekerheden klimaatverandering: 
stralingsbalans 



 95% van de onbalanswarmte wordt 
opgenomen door de oceanen (de rest 
door smeltend ijs) 

 De warmte capaciteit van de atmosfeer 
en het aardoppervlak is relatief klein 

 Het klimaat verandert hoofdzakelijk 
doordat het oppervlak van de oceanen 
warmer wordt 

 Als de afvoer van warmte naar de 
diepte sneller gaat kan de 
klimaatverandering vertragen, en 
omgekeerd. 

 Matthew England (en anderen) laten 
zien dat in de Pacific het mengproces 
door klimaatverandering wordt 
versterkt, waardoor een grotere 
onzekerheid in de modellen komt (zie 
afbeelding) 

Onzekerheden klimaatverandering: 
Warmteopname oceanen 



Klimaatverandering 

 Het klimaatbeleid moet de onzekerheden rond 
klimaatverandering omvatten en niet negeren. 

 Aan de andere kant is een heel exacte weergave 
van de onzekerheden niet mogelijk. 

 Daarom wordt hier een 3-deling met ongeveer 
gelijke kansen voorgesteld. Elk vakje is ca. 30% 
kans. 

 De resterende 10% kans wordt open gehouden 
voor onvoorziene omstandigheden zoals een 
Wereldoorlog, een pandemie, een meteoorinslag, 
etc. 

 De hier voorgestelde kansverdeling probeert recht 
te doen aan de bestaande wetenschap, maar wel 
met afgeronde getallen om niet de indruk te 
wekken dat we het heel precies weten. 

T2100 
<+3˚C 

T2100 
>+4˚C 

T2100 
+3˚-4˚C 

T2100 is de temperatuurstijging in het jaar 2100 
zonder reductiebeleid. NB: De 3 en 4 gradengrens is 
afgerond op hele graden. 



Gevolgen van klimaatverandering 

 Bijgaande grafieken zijn samengesteld op basis 
van een analyse van economische gevolgen van 
een temperatuurstijging van 3˚C voor 140 regio’s 
(Roson en Satori, 2015) 

 Het is duidelijk dat armere en warmere regio’s 
aanmerkelijk meer economische schade 
ondervinden dan de rijkere regio’s  

 Als midden waarde van de kansverdeling neem 
ik een 3-6% lager GDP bij 3˚, dat is dus 1-2% per ˚C 
stijging. 

 Ter vergelijking: schade Watersnood 1953 was 6% 
van het BNP van Nederland. 

 Ter relativering: Tot 2030 wordt een mondiale 
economische groei van 40% voorzien! 

 

China Rusland Nederland USA 

Roson en Satori (2015) geven mondiaal overzicht bij 3˚ 
klimaatverandering 



Gevolgen klimaatverandering 

 Ga uit van 1-2% GDP verlies per graad in de midden variant. 

 1% of minder per graad in de zwakke variant 

 2% of meer per graad in de sterke variant 

 

 Voor andere effecten zijn vergelijkbare indelingen te maken: 

 Ecologie/biodiversiteit 

 Natuurrampen 

 Menselijke slachtoffers 

 

> 2% /˚C 

< 1% /˚C 
 

GDP-
verlies 
 1-2% /˚C 

 



Gevolgen klimaatverandering 

 Gecombineerd met de mate van klimaatverandering 
ontstaat een matrix 

 Rechts boven apocalyptisch 

 Links onder redelijk draagbaar 

 Deze brede benadering zit dichter bij de 
wetenschappelijke inzichten en is minder gevoelig 
voor twijfel-sceptici 

 Veel sceptici hebben echter een andere agenda en 
krijg je nooit aan boord… 

Meer klimaatverandering →  

3˚                    4˚ 

1-2% 
/˚C 

<1% 
/˚C 

>2% 
/˚C 
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Hoe om te gaan met pseudo-sceptici (Climaclowns) 

 Maak onderscheid tussen sceptici met redelijk gefundeerde twijfel 
en de complotdenkers 

 De eersten passen meestal in de matrix (links onderin), de 
pseudo’s vergen een andere benadering 

 Pseudo’s zijn sterk ideologisch gedreven, minstens zo sterk als de 
milieu-activisten 

 Als klimaatverandering meer zichtbaar wordt zal de invloed van de 
sceptici kleiner worden. 

 Aanpak door wetenschapsjournalisten werkt beter dan aanpak 
door wetenschappers, bijvoorbeeld Pothole54 (Peter Hadfield), 
maar ook Klimaatverandering.nl (Bart Verheggen) 

 Een Climaclown is een iemand die: 

 De klimaatwetenschap ziet als een complot 

 Vindt dat het klimaatprobleem leidt tot een totalitaire linkse wereld 

 Door alsmaar aantoonbaar onjuiste informatie te verspreiden een serieus 
debat onmogelijk maakt 

 Populistische politici zijn dol op Climaclowns (Baudet, Wilders, 
Trump, Bolsonaro, e.v.a) 
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 De aanpak van klimaatverandering door overheden 
wordt voor het overgrote deel bepaald door het 
politieke draagvlak 

 Economische schade door klimaatverandering in de 
grote economieën is bij 3˚ temperatuurstijging beperkt. 

 Economische schade door verplaatsing toerisme is het 
grootste effect (Roson en Satori, 2015), daar zullen 
weinig mensen echt opgewonden over raken. 

 Sterkere negatieve effecten in armere en warmere 
landen, met daarmee samenhangende migratie en 
armoedeproblematiek. 

 Draagvlak in de ontwikkelde landen wordt daarom sterk 
bepaald door solidariteit (daar is rechts niet zo goed in) 

 Belangrijke drivers voor draagvlakvorming: 

 Extreem weer en klimaatrampen 

 Solidariteit met getroffen landen 

 Angst voor migratie 

Draagvlakvormende aspecten 
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Hoeveel reductie is toereikend? 

 Een reductie tot 4 GTC lijkt minstens 
noodzakelijk. Bij de groeiende emissies vergt 
dat steeds grotere reducties 

 De opname door de oceanen neemt niet af 
(ondanks het warmer worden van het water), 
zie grafiek rechtsonder. 

 Rekening houdend met groei van de 
energieconsumptie zal voor stabilisatie van de 
concentratie 70 % -80% reductie van de 
mondiale emissies (CO2) nodig zijn.  

 Onzekerheden: Groei van de energievraag, 
Land Use Change en andere BKG 
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 Stabilisatie van de concentratie zal waarschijnlijk leiden tot afvlakking van de 
temperatuurstijging (niet tot daling) 

 Dat wordt mogelijk een te hoge temperatuur wegens de trage implementatie van de 
beleidspakketten 

 De 2˚C doelstelling is willekeurig en gedateerd. Er is geen overtuigend bewijs dat bij het 
bereiken van dit doel onacceptabele effecten uit zullen blijven. Dat geldt ook, maar uiteraard 
in mindere mate, voor een 1,5˚C doelstelling. 

 Het is onzeker bij welke T-stijging de gevolgen onacceptabel zijn 

 En dan is er nog de zeespiegelstijging en de verzuring van de oceanen. Deze effecten staan 
voor een deel (zeespiegelstijging) of helemaal (verzuring) los van de omvang van de 
temperatuurstijging. 

Hoeveel reductie is toereikend? 



 Zeespiegelstijging gaat nog lang (eeuwen) 
door na stabilisatie van de temperatuur 

 Dat komt doordat de aanpassing van het 
landijs aan de nieuwe (hogere) temperatuur 
op een lange tijdschaal (eeuwen) plaats heeft. 

 De zeespiegelstijging door opwarming van de 
oceanen stopt wel bij stabilisatie. Hierdoor zal 
de snelheid van de zeespiegelstijging 
ongeveer halveren. 

 Bij onacceptabele gevolgen moet de 
temperatuur dalen, met name in de 
poolgebieden, om daar weer groei van het 
landijs te veroorzaken. 

 Verzuring van de oceaan wordt niet minder na 
stabilisatie. 

 

Hoeveel reductie is toereikend? 



 De eerste stap in de beleidsontwikkeling is het 
huidige beleid (mondiaal). Dit beleid wordt 
gekarakteriseerd door een afnemende mate van 
vrijwilligheid. Gezien het over en weer geëiste 
commitment is het beleid niet vrijblijvend. 

 Veel stimulerend beleid 

 Stimuleren van hernieuwbare bronnen (m.n. zon 
en wind) 

 Stimuleren van efficiency 

 Subsidies voor bepaalde technologieën  

 Bescherming energie-intensieve industrie. Men wil 
niet dat de industrie vertrekt naar regio’s met 
minder beleidsdruk.  

 Adaptatie beleid, vooral waterbeheers-
maatregelen. 

Huidig beleid: Klimaat als kans: 
Vrijwillig maar niet vrijblijvend 

400 Lumen:  
40 W                    9 W                   5 W 
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 Er is inmiddels met dit beleid veel bereikt.  

 Zon PV, windenergie en Lithium-Ion 
batterijen worden snel minder duur 

 In de grafiek is te zien dat solar modules en 
de kosten voor de rest van een systeem 
(BOS) sterk zijn gedaald en naar 
verwachting nog verder zullen dalen. 

 Led lampen worden dominant 

 ETS CO2-prijs is flink gestegen (22 €/ton, jan 
2019) 

 Sustainable Aviation Fuel (SAF) is nu 
beschikbaar als gecertificeerde kerosine 
vervanger. Wel tegen een hoge prijs (1,5 
€/ltr) 

 Volgens sommigen komt er een disruptie in 
de energiesector…. 

 Hierna zal worden nagegaan of hier sprake 
van kan zijn. 

 Ook zal worden nagegaan of een 
energievoorziening hoofdzakelijk gevoed 
met zon en wind haalbaar is. 

Klimaat als Kans: 
het perspectief 



 Module prijs is de afgelopen periode verder gedaald tot 200 – 350 €/kWpiek. 

 De leercurve van PV is goed beschreven in “Estimating the learning curve of solar PV balance of system for over 
20 countries: Implications and policy recommendations” by Amro M. Elshurafa et al. 

 Leereffect module is 20% en van de rest van de kosten (Balance of System, BOS) 11% 

 Het verschil ontstaat doordat in de BOS-kosten veel componenten (wegen, constructies, inverters, kabels) uit 
uitontwikkelde technieken bestaan. 

 

Leercurve zonne-energie 



 De mondiale groei van PV is al 
vele jaren sterk. 

 De gemiddelde groei was 
33%/jaar 

 China heeft nu de sterkste 
groei, Duitsland stagneert. 
Bron: REN21 

 Bij de groei zal al snel opslag 
tbv de dagcyclus noodzakelijk 
worden 

 Zie hiervoor het deel over 
Lithium Ion Batterijen 
verderop. 

 Bij verdere groei zal het 
verschil tussen zomer en 
winter opgelost moeten 
worden. 

 

Groei PV 



 Zuidelijk van de 40ste breedtegraad (blauwe lijn) kan extra PV 
vermogen in het wintertekort voorzien. Dit extra vermogen 
heeft minder BOS-kosten omdat dit vermogen in de zomer 
niet wordt gebruikt. 

 Voor Europa, Canada en Rusland zijn andere oplossingen 
nodig. Hier zou het noodzakelijke extra vermogen te groot 
worden. Een en ander is te berekenen met behulp van deze 
tool: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP  

Wintervermogen PV-LIB 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
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 Potentieel groot genoeg om energievraag te dekken 

 Bron: Unleashing Europe’s offshore wind potential, A new 
resource assessment, June 2017 

 Offshore wind (OSW) heeft itt zon PV veel productie in de winter, 
dat is dus voor de regio’s noordelijk van de 40ste breedtegraad 
gunstig. 

 Kostenontwikkeling naar 5 ct/kWh in 2030 

 Groei 20% per jaar 

 Er is een begin gemaakt met drijvende OSW (Statoil) 

 Opslagbehoefte 35-175 hr (zie hierna) 

 Europa is nu grootste markt, China groeit nu ook 

Offshore Wind voor Europa 



 Benuttingsgraad OSW >40% (3500 hr bedrijfstijd van het maximum) 

 Fluctuaties op weekschaal, deze grafiek toont de fluctuaties in het Deense windvermogen (grijs) gedurende 
een jaar. 

 Opslag 35 hr, 100 cycli/jr, met fossiel reserve vermogen 480 hr/jr lijkt voldoende om vraag te kunnen volgen 

 Winter/zomer verhouding is gunstig 

 Waarschijnlijk is uiteindelijk dure opslag voor 175 uur (20 cycli/jr) noodzakelijk. Dat is kostbaar. 

 Transport (Cordless) van opgeslagen elektriciteit lijkt vaak goedkoper (zie hierna bij Lithium Ion 
ontwikkeling). 

Opslag behoefte Offshore wind 
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 Het leereffect van offshore wind is 17-19% (IRENA) 

 De mondiale groei was gemiddeld 30%/jr (REN21) 

 Het eerste project met 5 x 6 MW floating turbines (Hywind, 
Scotland) lijkt goed gelukt 

 Floating Wind Parks kunnen profiteren van stroomtransport 
per LIB-schip (zie hierna bij Lithium Ion ontwikkeling). 

Ontwikkeling offshore windenergie 



 De groei van zon en wind wordt beperkt door 
kosten van elektriciteitsopslag 

 Zon heeft een dag/nacht probleem 

 Zon heeft bovendien een winterprobleem 

 Wind heeft meer een weekcyclus. Om die op te 
vangen is een buffer van 35- 175 hr nodig. 

 Inzet van bestaand fossiel vermogen als 
reservecapaciteit is nodig zolang de 
opslagcapaciteit beperkt is. Met 480 hr/jr is al veel 
te bereiken. 

 Bestaande opslagtechniek (pompopslag, 
persluchtopslag) kost ca. 5 €ct/kWh en heeft geen 
grote opslagcapaciteit. Hiernaast een voorbeeld 
van een adiabatisch perslucht opslagsysteem. 

Behoefte aan opslag 
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 Uitgevonden door John Goodenough e.a. 

 Commerciële toepassing vanaf 1995 door Sony 

 Sterke expansie van de productie sinds Tesla 
(Elon Musk) GigaFactory 1 aankondigde in 
2014. 

 China heeft het nu het voortouw, Europa 
speelt nog geen rol van betekenis. 

 Bijna alle grote automakers investeren nu 
miljarden in Lithium Ion Accu technologie 

 Er komt een aantal onafhankelijke LIB 
producenten, waardoor ieder automaker de 
kans heeft om te schakelen 

 

 

 

Lithium Ion Batteries (LIB) 



Lithium-Ion ontwikkeling 

Volume  €/kWh 
(cap) 

€ct/kWh €/kW 

Huidige markt voor EV 175 9,4 350 

10% EV implementatie 61 3,2 122 

50% EV implementatie 39 2,1 78 

100% EV implementatie 29 1,5 58 

Aannames: Leereffect 0,80 (Berckmans et al. 2017); huidige prijs 
175 €/kWh; 1 kWh opslag = 0,5 kW vermogen; 225 cycli/jr; 12% 
rente+afschr; 
Ter vergelijking: Pompopslag kost ca. 5 ct/kWh; een gascentrale 
kost ca. 1000 €/kW; vermogensvergoeding eindverbruiker ca. 50 
€/kW per jaar. 

Mogelijke kostenontwikkeling Lithium-Ion accu’s 
mondiale Electric Vehicle (EV) markt 

 Lithium Ion technologie wordt ontwikkeld in een 
grote koopkrachtige markt met extreem hoge 
energieprijzen (benzine accijns is in Nederland 340 
€/ton CO2) 

 De beweegredenen in de markt voor de aanschaf 
van een elektrische auto (EV) zijn breed en 
nauwelijks economisch. 

 Voor een goed werkende elektrische auto moet 
de accu goedkoop worden en relatief licht (een 
hoge energie dichtheid) 

 Er zijn nu ruim 3 miljoen EV’s geleverd. De totale 
mondiale markt is ruim 1 miljard voertuigen! Dat 
betekent dat de prijs van LIB door het leereffect 
nog sterk kan dalen. 

 De prijs is nu al laag genoeg om als opslag in het 
net te concurreren met gascentrales voor 
piekvermogen en netverzwaring. 

 

 



 Lithium Ion Batterijen (LIB) worden toegepast voor 
opslag, netstabilisatie en vervanging van fossiel 
vermogen. 

 Een Batterie Power Plant kost in 2025 per MW (en 8 
MWh capaciteit) minder dan een gascentrale. 

 Sinds 2011 zijn er wereldwijd meer dan 20 Batterie 
Power Plants gebouwd of besteld. 

 Een van de eerste BPP’s was de Tesla Hornsdale 
Power Reserve Australië (100 MW, 129 MWh). Deze 
werd gebouwd in 100 dagen na aanbesteding. Dat 
lukt met andere opslagsystemen bij geen benadering. 

 Hornsdale is erg winstgevend. De investering 
bedroeg 90 mln AUS$. De opbrengst is 40 mln AUS$ 
per jaar. 

 Tesla (e.a.) bouwen bij Moss Landing in Californië een 
aantal nog grotere plants met een totaalvermogen 
van 567 MW, 2,2 GWh. Moss Landing vervangt 3 piek 
scherende gascentrales. 

Lithium-Ion ontwikkeling 



 Financial Times geeft 
overzicht van de verwachte 
groei van LIB-productie  

 Groei van 28 naar 173 GWh/yr 
in de periode 2016 – 2020 

 Dat is een gemiddelde groei 
van  60%/jr 

 De LIB-productie komt voor 
het grootste deel in Chinese 
handen 

 Productie capaciteit in de EU 
is meestal ook van Chinese 
fabrikanten 

 

 

Lithium Ion Battery boom 



 De elektriciteitsvoorziening wordt 
fundamenteel anders door de introductie van 
Battery Power Plants.  De balans tussen 
verbruik en opwekking is altijd een belangrijk 
ontwerp criterium geweest voor de 
elektriciteitsvoorziening.  

 De gebruikelijke indeling basislast, middenlast 
en piekklast wordt anders. Naast Battery Plants 
is alleen basislastvermogen nodig dat 
bovendien een betere benutting krijgt. 

 Door dit voordeel voor fossiel is het niet logisch 
om de kosten voor opslag alleen aan 
hernieuwbaar toe te rekenen 

 Ook bij de eindgebruiker is een LIB voordeliger 
dan een zwaardere aansluiting, zoals vaak 
nodig voor een warmtepomp of EV-snellader 

 Nadat ik dit allemaal had uitgezocht kwam dit 
filmpje uit van ColdFusion op 19/1/2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=dOn-
L6nUS54 Hierin worden de hier geschetste 
ontwikkelingen goed weergegeven. 

Lithium-Ion ontwikkeling 

https://www.youtube.com/watch?v=dOn-L6nUS54
https://www.youtube.com/watch?v=dOn-L6nUS54
https://www.youtube.com/watch?v=dOn-L6nUS54
https://www.youtube.com/watch?v=dOn-L6nUS54


 Lithium Ion Batteries worden vaak in 20 voet 
containers gebouwd (20 ton/container). 
Hierdoor kunnen ze snel worden geplaatst daar 
waar ze het meest nodig zijn. 

 In de zomer zal dat op het platteland zijn waar 
de PV is geïnstalleerd. In de winter kunnen ze op 
schepen worden gezet.  

 Met 7 schepen kan een sneldienst worden 
opgezet tussen Marokko en Rotterdam om 
stroom uit de Sahara naar Nederland te 
transporteren.  

 Met 7 SuezMax schepen is een continu 
vermogen van 2500 MW denkbaar, “Cordless”,  
tegen redelijke kosten (zie hierna) 

 Deze methode kan ook worden toegepast bij 
ver in zee liggende (drijvende) windparken en 
zodoende het potentieel van Offshore Wind 
vergroten. 

 

Lithium-Ion ontwikkeling 
Elektriciteitstransport per schip? 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix07C6utbeAhWBzqQKHbmdBo4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.nauticexpo.com/prod/mitsubishi-heavy-industries-ship-ocean/product-32135-412653.html&psig=AOvVaw2WsKZ-zr5LBJp0NiyaUMfB&ust=1542373299699071


 LIB bestaat hoofdzakelijk uit Lithium (Li), Kobalt 
(Co), Nikkel (Ni)en Mangaan (Mn). 

 Het gebruik van Lithium is noodzakelijk. Voorraad is 
erg groot. Wel zorgen over milieueffecten 
mijnbouwmethodes. 

 Bij een aanhoudende snelle groei zullen er binnen 10 
jaar nieuwe voorraden gezocht moeten worden 

 Andere metalen zijn in principe vervangbaar, er 
wordt druk geëxperimenteerd met nieuw 
samengestelde batterijen. 

Beslag op grondstoffen door Lithium Ion Batterijen 

Grondstof 
Bron: USGS 

Productie 
(ton/jr) 

Voorraad (ton) Jaar Landen 

Lithium 43.000 16.000.000 372 Chili, China, Australië 

Kobalt 110.000 7.100.000 65 Kongo, Australië 

Nikkel 2.100.000 74.000.000 35 Australië, Brazilië 

Mangaan 16.000 680.000 43 Zuid Afrika, Oekraïne, Australië, USA 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKl9SGls_fAhWHLlAKHROVCq4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.mining.com/chile-argentina-lead-lithium-output-growth-2018/&psig=AOvVaw0KyYuh4hR6fpSR2B4mWZ9a&ust=1546521055039025


 Veronderstel dat de huidige groei van EV-LIB en PV 
doorzetten 

 Wat betekent dat dan voor de energievoorziening? 

 PV boven de 10% elektriciteitsproductie volledig 
bufferen met LIB (150-225 cycli per jaar) 

 PV boven de 50% elektriciteitsproductie voorzien 
van “winteroplossing”: 

 Regio’s onder de 40ste breedtegraad vergroten het PV-
module vermogen 

 Europa kan “Cordless” gaan! 

 LIB wordt niet alleen goedkoper maar ook lichter. 
Een LIB van 10 kg (vergelijk een gasfles) kan straks 
3 kWh opslaan. Dat is genoeg voor 5 dagen 
verbruik van een ruraal gezin met kleine koelkast. 

 Bredenoord verhuurt LIB in een container (600 
kWh en meer) voor stroomvoorziening in 
concurrentie met een aggregaat.  

 Skoon experimenteert met LIB-containers om 
binnenvaartschepen mee aan te drijven. 

Disruptie door PV-LIB ? 



 Disruptie is markt gedreven, transitie is 
beleid gedreven 

 De Lithium Ion Battery (LIB) kan de 
aanjager van een energie disruptie 
worden 

 Gemiddelde groei vanaf 2012 is 55%/jr 

 China heeft nu 50% van de markt 

 Beurswaarde van Tesla is nu 57 mld $, 
daarmee is Tesla in beurswaarde het op 
één na grootste autobedrijf ter wereld. 
Alleen Volkswagen is groter (70 mld €) 

Disruptie door EV? 



 Als er een nieuwe techniek komt zullen 
investeerders eerst stoppen met investeringen in 
de oude techniek 

 De geplande investeringen (2017) in 
kolenvermogen zijn 60% gedaald, die in gas 30% 

 De mondiale investeringen in renewables waren in 
2017 ruim 2,5 maal groter dan die in fossiel 

 

Komt er een disruptie inde 
elektriciteitsvoorziening? 



 Disruptie in de energievoorziening lijkt op een sneeuwbal 
(de technische optie)  die over een heuvel wordt geduwd. 

 Voor elke 20% prijsdaling van de techniek (leereffect) moet 
de sneeuwbal 2x zo groot worden 

 Offshore wind (OSW) is bijna boven: OSW is concurrerend 
met elektriciteit van aardgas, maar niet van kolen. 

 PV-LIB is in opkomende netwerken concurrerend met 
kolen (bijvoorbeeld in India [Teri 2018], gem. groei vanaf 
2015: 80%/jr, Wiki) 

 Elektrische auto’s zijn nu voordeliger dan diesels. Battery 
power plants verdienen goed aan frequentie management. 

 De volgende sheet laat zien hoe een aantal technische 
opties, soms na 30 jaar duwen door duizenden mensen, 
bijna boven of al net over de top heen zijn. Het is te 
verwachten dat ze vanaf nu steeds sneller naar beneden 
rollen en steeds groter en goedkoper worden. 

 Voor bedrijven is het zaak om in de sneeuwbal te zitten en 
mee te groeien. Anders komen ze er onder en loopt het 
slecht af. 

 

 

 

Disruptie van de energievoorziening? 



Disruptieve sneeuwballen over de heuvel 

PV 
EV/
LIB 

Hier sneuvelen vele 
innovatieve 
technieken 

Hier sneuvelen vele 
bestaande technieken 
en bedrijven 

OSW 



 In de volgende grote grafiek worden de kosten van PV en offshore wind door mij berekend met leereffect. 

 Op de horizontale as staat het cumulatieve gerealiseerde PV en OSW  vermogen weergegeven, PV met een groei van 30%/jr en OSW 
met een groei van 20%/jr. 

 De kosten van opslag in Lithium Ion Batterijen is in deze grafiek buiten beschouwing gehouden omdat deze opslag ook ten goede 
komt aan het basislastvermogen. 

 Als referentie zijn de kosten voor fossiel gegeven met en zonder CCS. In het Klimaat als Kans beleid zal CCS nog geen rol spelen. 

 De kosten voor fossiel zijn berekend als gewogen gemiddelde van de periode 2007-2017.  

 Uit de grafiek blijkt dat in de zuidelijke regio’s (onder de 40ste breedtegraad) zon PV snel concurrerend wordt met fossiel. OSW doet 
het nog beter, dat is voor de noordelijke regio’s belangrijk. 

 Voor de noordelijke regio’s is een optie “Cordless” opgenomen, waarbij in de winter PV-stroom uit Marokko wordt gehaald met 
containerschepen (zie hiervoor). 

 In de zuidelijk regio’s kan PV ook de wintervraag dekken door 50% extra vermogen te bouwen. De kosten hiervoor zijn ook 
weergegeven. 

 De conclusie uit deze berekening is dat een energievoorziening op basis van zon en wind mogelijk is geworden door de 
mogelijkheden van Lithium Ion batterijen. 

 Een andere conclusie is dat deze technieken voor toepassing als thermische energie (het rechter deel van de grafiek) behoorlijk 
duurder is dan fossiel met CCS. 

 Op de daarop volgende sheet wordt dezelfde grafiek getoond, maar dan (met de nodige terughoudendheid) met wat indicatieve 
jaartallen, afgeleid van het veronderstelde groeitempo. Er moet op gewezen worden dat leercurves werken op basis van 
gerealiseerde aantallen en niets zeggen over de tijd die het kost om die aantallen te realiseren! 

 Wel is te concluderen dat een vervanging van fossiele energie technisch mogelijk is vóór 2050, als er voldoende incentives vanuit het 
klimaat beleid worden gegeven. 

 

Toekomstige kosten van PV en Wind 
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Toekomstige kosten van PV en Wind inclusief de 
kosten voor opslag (LIB) 

 Hierna wordt een grafiek getoond waar ook de kosten voor de benodigde Lithium Ion 
Batteries worden meegenomen. 

 Voor PV in de zuidelijke regio’s wordt na het bereiken van de 10% elektriciteitsproductie een 
opslag voor alle opgewekte stroom gedurende 6 uren verondersteld. De LIBs draaien 
zodoende 225 cycli per jaar.  

 In de noordelijke regio’s wordt dit 150 cycli per jaar en kan PV in de winter niet voldoende 
leveren. 

 Voor Offshore Wind wordt voor de eerste decennia (als er nog fossiel vermogen is) volstaan 
met een opslag van 100 cycli, ca 30 uur. De rest wordt opgevuld met fossiel vermogen dat 
daar circa 480 uur (20 dagen) per jaar voor moet draaien. 

 Deze berekeningen zijn indicatief. 

 Het meerekenen van de opslagkosten maakt de eerder getrokken conclusies niet anders. Er 
is bij deze berekening geen rekening gehouden met de aanzienlijk voordelen die het fossiele 
en nucleaire basislastvermogen van de opslag zal hebben. 
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 Voor de versterking van het draagvlak voor 
klimaatbeleid is het nuttig om de mogelijke disruptie 
van de energievoorziening te faciliteren. 

 De haalbaarheid van stringenter beleid wordt door een 
snelle doorgroei van schone bronnen groter. 

 Denk daarbij aan de volgende voorbeelden: 

 Bouw infrastructuur voor elektrisch rijden 

 (De)reguleer PV op landbouwgrond 

 Laat netbeheerders investeren in batterijtechnologie voor 
netverzwaring tbv warmtepompen en elektrificatie, zoals 
CrowdNett van Eneco 

 Financier een Ontwikkelingsprogramma Proces-
Elektrificatie om de penetratie van schone stroom in de 
industrie te versterken 

 Introduceer traceerbare stroom (echt groene gebufferde 
stroom) 

 (De)reguleer de warmtepomptechnologie (geluid, 
brongebruik, vermogen) 

Disruptie stimulerend beleid 
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 Succes van dit beleid is onzeker, veel hangt af van 
het werkelijke groeitempo van de hernieuwbare 
bronnen en batterijen de komende jaren. 

 Waarschijnlijk is hernieuwbare elektriciteit beperkt 
tot de elektriciteitsmarkt en zullen de kosten te 
hoog blijken om ook de thermische markt te kunnen 
veroveren. 

 Energiebesparing kan wel in alle markten een rol 
spelen. 

 Fossiel vermogen (basislast, kolen dus vaak) 
profiteert ook van batterijopslag, waardoor in 
eerste instantie de emissies zelfs kunnen toenemen. 

 In dit beleid wordt weinig vooruitgang geboekt bij 
overige broeikasgassen, luchtvaart, chemie, cement, 
etc. 

 Ik schat dat dit beleid alleen toereikend zal zijn in de 
gevallen dat zowel de temperatuur matig stijgt als 
de gevolgen daarvan meevallen. 

 Daarom: toereikend in 20% in de matrix  

Huidig beleid: Klimaat als kans 
Wat levert dat op voor het klimaatprobleem? 

Meer klimaatverandering →  
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 In de volgende fase zal er meer dwang uitgeoefend moeten 
worden.  

 Doel is het klimaat beschermen tegen de mens. 

 Ik kies hierbij voor het traditionele milieubeleid: regelgeving, 
normstelling en handhaving. 

 Alle milieuproblemen zijn tot nu toe met regelgeving opgelost, 
dus daar is mondiaal veel ervaring mee. Er is geen twijfel over de 
werking. De kosten worden gedragen door de vervuiler. 

 Modernere beleidsinstrumenten zoals heffingen en 
verhandelbare emissierechten, lijken haalbaar in de OESO-
landen. Ze zijn waarschijnlijk nauwelijks haalbaar in de andere 
ongeveer 100 Parties van de UNFCCC. 

 Moderne instrumenten kunnen door de OESO-landen als trekker 
worden gebruikt, terwijl de normstelling vervolgens als 
bezemwagen kan dienen. 

 De basis voor normstelling wordt gevormd door Best Available 
Technology (BAT), not entailing excessive costs (BATNeec) en 
ALARA, As Low As Reasonably Achievable.  

 CCS, biofuel en biomassa vormen bij normstelling belangrijke 
uitgangspunten. 

 

 

Traditioneel milieubeleid: 
Regelgeving en handhaving 

Texas Petra Nova CO2 capture plant 1,6 Mton/jr 
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 De EU heeft het Emission Trading System voor de 
grootste bedrijven. Dat zou met regelgeving 
aangevuld moeten worden. Dat kan in de Industrial 
Emissions Directive 

 In NL kan dat worden geïmplementeerd met een 
“AMvB CO2 uit stookinstallaties” obv WM art 8.40 

 VS: Standards of Performance for Fossil Fuel-Fired 
Steam Generators 

 Stand der techniek: Mitsubishi Heavy Industries KM 
CDR® Process (200 – 500 ton per dag) is nu BAT en 
kan dus vóór 2030 worden voorgeschreven (zie 
hierna) 

 Bestrijding diffuse bronnen en OBKG (stallen, 
veengrond, N2O van (kunst)mest, etc.) 

 Met normstelling moet je op tijd beginnen, 
voortschrijdende normstelling vroeg aankondigen 
zodat bedrijven kunnen anticiperen. 

Milieuwetgeving in Nederland, de EU en de VS 
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 Er zijn mondiaal voldoende (18) 
demonstratieprojecten gerealiseerd 

 Kosten kunnen flink dalen bij gereguleerde 
toepassing 

 CO2 afvoer per schip naar Noorwegen voor kleinere 
installaties 

 Als alternatief kan elektrificatie of waterstof dienen 

CCS: stand der techniek 



 Het Utsira aquifer kan een enorme hoeveelheid CO2 opslaan 

 CO2 kan per schip naar Noorwegen worden gebracht  

 Het door Statoil, Shell en Total opgerichte bedrijf Equinor wil (onder meer) CO2 per schip ontvangen in 
Noorwegen en vervolgens opslaan in de Utsira formatie 

 Voor de implementatie van CO2-normstelling is het van belang dat CCS wordt aanvaard als Best Available 
Technology  

 Dat staat los van de beslissing van bedrijven om deze technologie toe te passen of te kiezen voor 
elektrificatie of waterstof. 

 

Carbon Capture and Storage 
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 Op de volgende sheet wordt een tabel gegeven waarin normen worden voorgesteld op basis 
van de huidige stand van de techniek.  

 Voor nieuwe installaties is dat ongeveer 90% reductie van CO2 uitgedrukt in gram per MJ 
fossiel. 

 Voor bestaande installaties is dat ongeveer 80%. 

 Installaties krijgen de mogelijkheid om in plaats van bestrijdingstechnieken toe te passen het 
aantal vollasturen te beperken tot maximaal 480 uur per jaar. Dit schept de mogelijkheid om 
bestaande fossiele installaties als aanvullende voorziening op niet geregeld vermogen te 
gebruiken. 

 Ook wordt per installatie een jaartal gegeven waarop de voorgestelde normstelling in moet 
gaan. 

 Er is een tabel voor stationaire bronnen en een voor mobiele bronnen.  

 Het voorgestelde tijdschema is bedoeld voor de ontwikkelde landen. Minder ontwikkelde 
landen kunnen meer tijd nemen om aan deze normen te voldoen. 

Normstelling op basis van BAT 



  Elektriciteits-
productie en AVI’s 
(>480 uur/jaar)* 

Kleine stookinstallaties 
en WKK 
(>480 uur/jaar)* 

Grote 
stookinstallaties 
(>480 uur/jaar)* 

Demonstratie 
fase 

2020 - 2035 2020 - 2035 2020 - 2040 

Nieuwe 
inrichtingen 

2030: 6 gr/MJ 
(AVI: -90%) 

2030: 10 gr/MJ 2035: 6 gr/MJ 

Bestaande 
inrichtingen 

2035: 12 gr/MJ 
(AVI: - 80%) 

2035: 20 gr/MJ 2040: 12 gr/MJ 

Mondiaal richtsnoer 
normstelling CO2-emissies voor stationaire bronnen 

Voorstel normstelling emissie koolstofdioxide stookinstallaties op basis van stand der techniek 
2018, tijdschema Annex I landen  

* De installaties mogen 20 dagen per jaar zonder voorzieningen als reserve worden gebruikt. 



Mondiaal richtsnoer 
normstelling CO2-emissies voor mobiele bronnen 

Nul-Emissie 
Voertuigen 

Luchtvaart: Sustainable 
Aviation Fuels (SAF)** 

Scheepvaart Nul-Emissie 
Vaartuigen 

Demonstratie 
fase 

2019-2025 2019-2025 
Interne vluchten 

2025 – 2035 
Binnenvaart en zeevaart 

Eerste 
implementatie 

2023: 10% 
verkoop* 

2025: 10% SAF bijmengen 
alle uitgaande vluchten 

2030: nieuwe cruiseschepen 
2035: nieuwe vrachtschepen 

Volle 
implementatie 

2030: 50% 
2035: 100% 

2030: 50% 
2050: 100% 

2045: bestaande schepen 

Voorstel normstelling emissie koolstofdioxide mobiele bronnen op basis van stand der techniek 
2018, tijdschema Annex I landen  

*Percentage van de nieuwe registraties per leverancier/producent per UNFCCC party 
** Zie bonus materiaal 



UNFCCC als beleidskader 

 Het Klimaatverdrag (UNFCCC) is in principe geschikt om 
afspraken over normstelling tussen Parties vast te leggen. 

 Vergelijk hierbij de werking van het Montreal Protocol 
(Verdrag van Wenen) waarin veel normstelling voor CFCs is 
geregeld. 

 De UNFCCC lijkt nu echter ongeschikt als beleidskader voor 
de soevereine Parties. 

 Mogelijk kan de normstelling als guideline worden 
opgenomen, dit is dus niet dwingend. 

 Tijdschema implementatie over laten aan Parties, zij kiezen 
dus zelf hoe en wanneer zijn de guidelines dwingend 
opleggen aan hun bedrijven. 

 Van de guidelines gaat dan een coördinerende werking uit. 

 Onder de huidige handelspolitieke omstandigheden zijn 
handelsbeperkende maatregelen mogelijk om Parties die de 
guidelines implementeren te beschermen tegen Parties die 
dit (nog) niet doen. 
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 De effectiviteit van het regulerende beleid is groot. 
Door implementatie van de guidelines is een mondiale 
reductie van 80 tot 90% vóór 2050 aannemelijk. 

 Met regulering kan ook een grote reductie van de 
overige broeikasgassen worden bereikt. 

 Om negatieve effecten van klimaatverandering te 
beperken is ook een krachtig adaptatie beleid 
noodzakelijk. 

 Dit beleid is toereikend voor 70% in de matrix 

 Dit komt omdat de temperatuur mogelijk stabiliseert 
op een te hoog niveau (> +1,5˚C) 

 Bovendien zal door de hogere gemiddelde 
temperatuur op aarde de zeespiegel mogelijk te snel 
door blijven stijgen, met name door het trage 
afsmelten van het landijs. 

 Voor het afdekken van deze risico’s is een ander soort 
beleid nodig.  

Traditioneel milieubeleid: 
Regelgeving en handhaving 

Meer klimaatverandering →  
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 Dit beleid is wezenlijk anders dan het hiervoor geformuleerde beleid. Dit beleid lijkt meer op 
veiligheidsbeleid, vergelijk baar met dijkenbouw of defensie. 

 Het doel is ook anders: De mens beschermen tegen gevolgen van klimaatverandering 

 Het gaat hierbij onder meer om: te hoge temperatuur, snelle zeespiegelstijging en oceaanverzuring 

 Hierbij is een krachtig interveniërend overheidsbeleid nodig uitgevoerd door een groep landen 
(Geallieerden). Brede overeenstemming tussen een grote groep landen is hierbij niet haalbaar. Er zullen 
immers landen zijn die voordeel hebben bij de hogere temperaturen (bijvoorbeeld Rusland). 

 De overheid treedt op als uitvoerder, ook om ecologische (neven)effecten beheersbaar te houden. 

 Het beleid is gericht op de ontwikkeling en demonstratie van effectieve technieken met negatieve CO2-
emissies. Hiermee kan in enige decennia de CO2 concentratie en de temperatuur worden verlaagd. 

 Effectief: Grootschalig, relatief snelle werking, betaalbaarheid, beheersbaarheid, betrouwbaarheid, 
controleerbaarheid 

 Negatieve emissies zijn niet de directe verantwoordelijkheid van de vervuilers. Daarom is een regulerende 
aanpak hier niet haalbaar. 

 Hierna volgt een uitwerking van een van de in mijn ogen meest kansrijke Carbon Dioxide Removal CDR) 
technieken.  

Saneringsbeleid: 
de temperatuur laten dalen 



 Het idee voor ocean liming is voor het eerst 
gepubliceerd door Haroon Kheshgi (1995) en  
uitgewerkt door oa. Tim Kruger (Oxford University) 

 Het principe is eenvoudig en werkt op basis van 
bekende technieken en processen:  

 Maak van kalksteen (CaCO3) kalk, Calcium-Oxide 
(CaO) en sla de vrijkomende CO2 op; 

 Meng de CaO (lime) in de oceaan die vervolgens 
weer CO2 op gaat nemen; 

 1 ton opgelost CaO haalt 1,4 ton CO2 uit de lucht. 

Carbon Dioxide Removal technieken: 
Ocean Liming 



 De mondiale voorraad kalksteen is enorm. 

 De benodigde hoeveelheid energie is ook enorm. 

 Dit zou een goede bestemming kunnen zijn voor de 
zomeroverschotten van Zon PV.  

 Een andere optie is toepassing van stranded gas, dat 
is gas dat om allerlei redenen niet gewonnen wordt, 
bijvoorbeeld omdat er geen afnemers in de buurt 
zijn. 

 De CO2 die vrijkomt kan worden opgeslagen in 
aquifers of in de gasreservoirs waaruit het 
benodigde gas komt. 

 De mondiale CO2 opslag capaciteit is ruim voldoende 
voor de totale koolstoftoename in de atmosfeer 
(240 PgC)[Ecofys]. 

 Het potentieel van deze techniek is dus heel groot. 

Ocean Liming 
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Ocean Liming 

 De technologie die voor ocean liming nodig is 
wordt gevormd door de 1e stap van het normale 
cement productieproces (rotary kiln) 

 Schaal is echter veel groter (100x) en het heeft de 
voorkeur om elektrisch verwarmde kilns te 
gebruiken. Er wordt dan namelijk geconcentreerde 
CO2 geproduceerd waardoor een dure 
scheidingsstap niet nodig is. 

 Kosten voor ocean liming worden geschat op 65-
140 €/ton CO2 (Kruger). 

Holcim (US) Inc., Ste. Genevieve cement plant 4 Mton/yr. Dit 
is nu de grootste cementfabriek te wereld. 



 CDR vormt een aanvullende risicodekking in de 
matrix tot 85% (van de 90%). De 90% wordt niet 
gehaald omdat CDR relatief veel tijd kost (tientallen 
jaren). 

 Door het achter de hand houden van dit beleid wordt 
het klimaatbeleid minder paniekerig en 
geloofwaardiger. 

 Besluiten over dit soort beleid kunnen waarschijnlijk 
uitgesteld worden tot na 2040. 

 De uitvoering van dit beleid moet bijvoorbeeld liggen  
bij een overheidsprogramma in NATO-kader 
(“Climate Defence Program”) 

 Er bestaat een NATO Emerging Security Challenges 
Division (ESCD) waarbij aansluiting kan worden 
gezocht. 

Carbon Dioxide Removal technieken 

Meer klimaatverandering →  
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 Voor het afdekken van de laatste 5% is weer een 
ander soort beleid en technologie nodig. 

 Bij deze laatste 5% gaat het om klimaatverandering 
als apocalyptische ramp, er dreigen tipping points 
overschreden te worden, de warme golfstroom 
(THC) dreigt te vertragen of zelfs om te keren, er is 
sprake van snelle zeespiegelstijging, etc. Een relatief 
kleine kans, maar de gevolgen zullen erg groot zijn. 

 Acute rampen, massale vluchtelingenstromen, 
hongersnood, etc. 

 In dit geval hebben de overheden mogelijkheden 
nodig om direct in te grijpen. 

 Temperatuur meteen een paar graden omlaag 
brengen! 

 Het gaat nu alleen nog maar om het bestrijden van 
de symptomen van klimaatverandering. De 
oorzaken aanpakken gaat langzamer. 

Noodstop beleid: 
Symptoom bestrijding  
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 Voor deze specifieke situatie is Solar Radiation Management 
(SRM) geschikt. 

 De te kiezen SRM-techniek moet snel effectief, betrouwbaar 
en betaalbaar zijn. 

 Stratosferisch SO2 aanbrengen voldoet aan deze criteria. Deze 
techniek is voorgesteld door Paul Crutzen, de Nederlandse 
Nobelprijswinnaar en expert op het terrein van atmosferische 
chemie. 

 SO2 in de stratosfeer weerkaatst het zonlicht en werkt dus 
direct verkoelend. Dit proces is herhaaldelijk bewezen na grote 
vulkaanuitbarstingen. 

 Er zijn veel manieren om de SO2 in de stratosfeer te brengen 
waaronder via granaten of via balloons. 

 Onderzoek, demonstratie en eventuele uitvoering 
onderbrengen in het hiervoor genoemde “Climate Defence 
Program”. 

 SRM is geen klimaatbeleid maar veiligheidsbeleid! 

 Door je te verzekeren erken je het gevaar  

 SRM is niet curatief, het blijft symptoombestrijding. 

Noodstop technieken 



Fasering afhankelijk van ernst van de gepercipieerde gevolgen van klimaatverandering 

 

Gefaseerd klimaatbeleid 

Fase Gevolgen 
klimaatverandering 

Beleid Draagvlak 

1 Onacceptabel voor 
beperkte groepen, 
acceptabel voor de 
meerderheid 

Vrijwillig maar niet vrijblijvend, 
marktgericht, stimulerend, 
bescherming grote industrie 

Goedwillende burger, 
belanghebbende 
bedrijven 

2 Onacceptabel voor de 
meerderheid, acceptabel 
voor beperkte groepen 

Dwingende scherpe regelgeving, 
handelsbeperkingen, hoge ETS-
prijzen 

Meerderheid burgers, 
emitterende bedrijven 

3 Noodsituatie voor beperkte 
groepen  

Overheden ontwikkelen, 
demonstreren en implementeren 
grootschalige CDR technieken 

Slachtoffers, meelevende 
burgers, overheden 

4 Snel verslechterende 
noodsituatie voor velen 

Overheden passen temperatuur 
verlagende technieken toe (SRM) 

Overheden 



 Klimaatbeleid baseren op onzekerheid in plaats van overtuiging geeft een breder draagvlak en 
degelijker beleid 

 Disruptie energievoorziening etaleren en stimuleren, al was het maar om de stap naar meer 
dwingend beleid makkelijker te maken. 

 CCS als stand der techniek promoten om normstelling haalbaar te maken en als noodzakelijke 
bestrijdingstechniek voor de cementindustrie en de afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s). 

 Aanvullend regulerend beleid (BAT) in UNFCCC-kader initiëren in de vorm van guidelines. 

 Energie-intensieve industrieën in voorop lopende landen eventueel beschermen met 
handelsbeperkingen 

 Een multilateraal gefinancierd Climate Defense Program opzetten voor ontwikkeling en 
demonstratie van CDR technieken en SRM 

 Aanpassing van de communicatiestrategie 

 Niet meer: Deze maatregelen zijn nodig om ernstige klimaatgevolgen te voorkomen. 

 Maar: Deze maatregelen maken de kans op ernstige klimaatgevolgen kleiner dan 20% (oid). 

Beleidsaanbevelingen 



Bonus materiaal 



 Voor zuidelijke regio’s onder de 40ste breedtegraad 
is het afstemmen van het PV vermogen op de 
elektriciteitsvraag in de winter mogelijk 

 Voor de Sahara is daar ongeveer 30% extra 
vermogen voor nodig, voor de VS en China is 50% 
extra vermogen waarschijnlijk voldoende 

 Zodoende ontstaat er een zomeroverschot aan 
stroom 

 Voor veel rurale gebieden is het lokaal maken van 
kunstmest in de zomer wellicht aantrekkelijk. 

 ThysenKrupp en Proton stellen kleine 
ammoniakfabriekjes voor, die op elektriciteit 
werken 

 Wel nog fosfaat en kalium aanvoeren. Een normale 
verhouding N:P:K is 12:10:18 

 Cementproductie is ook een mogelijke bestemming 
voor zomeroverschotten. 

 

Zonne-energie overschot in de zomer 



Aannames bij de grote leercurve grafiek 

Learning rate PV-BOS 11% Amro M. Elshurafa et al. 

Groei PV 30% Gemiddelde groei over 2012-2018 was 30% per jaar 

Learning rate PV Module 20% Amro M. Elshurafa et al. 

Groei PV module 30% 

Rente, afschr. En B&O 12% 

Learning rate Li-Ion 20%         

Groei Li-Ion 60% EV       

Aantal cycli per jaar 225 Zuid 

Aantal cycli per jaar 150 Noord 

Olieprijs 60 $/bbl 

KWh/bbl omrekening 1628 kWh/bbl 

CO2 per barrel 430 kg/bbl 

CCS  75 €/ton 

Opwekkosten 2,5 ct/kWh 

Omrekening 1,15 $/€ 

Wereld energiegebruik 13511 Mtoe 

1 Mtoe is  11,6 TWh 

Wereld energiegebruik 156728 Twh 

Wereld elektriteitscons. 24000 TWh 16500 TWh fossiel (BP Stat) 

Windenergie 

Leerfactor 81% 

1e unit 60 

Opslag Cycli 100 

Rente afschr. O+M 15% 

Groei 21% 

Bedrijfstijd 3500 



Netbeheerder als opslagmanager? 

 Het lijkt logisch om de kosten voor het inpasbaar maken van 
hernieuwbare capaciteit bij de exploitant van die capaciteit 
te leggen. Er is ook veel te zeggen voor collectief beheerde 
opslagcapaciteit. 

 Goedkope LIB heeft een fundamentele invloed op de 
stroomvoorziening. Het nu alles overheersende 
balanssysteem is niet meer dwingend. Stroom kan worden 
opgeslagen en zelfs in LIBs worden getransporteerd. Elke 
elektrische auto laat dit zien. 

 Waar er wordt opgeslagen, hoeveel en wanneer is goed door 
de netbeheerder te overzien en te managen. De 
netbeheerder kan ook zorgen voor een optimale 
doorberekening van de kosten. 

 Voor de concurrentie tussen hernieuwbaar en fossiel maakt 
het veel uit of de opslagkosten aan de opwekker of de 
gebruiker worden toegerekend. De grafieken in de 
hoofdtekst laten beide plaatjes zien.  

 Zonder opslagkosten wordt met name de positie van 
Offshore wind beter, in Europa maar ook in de 40- regio’s. 

Boven: Hornsdale Power Reserve. Onder: Jardelund (D) 
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Disruptie als actiemodel 
Wat kunnen mensen en bedrijven zelf doen? 

 EV, PV, LIB en WP kopen 

 Koop echte gebufferde groene stroom (PV en wind) 
zodra die wordt aangeboden 

 Vraag pensioenfondsen om uit fossiel te gaan 

 Beleg in het EV, PV, OSW, LIB en WP 

 Koop bij bedrijven die echt groene stroom afnemen 

 Eneco CrowdNett laat zien dat netbeheerders in 
Lithium Ion buffers kunnen investeren. Dat is gunstig 
voor PV gebruikers. 

 Als een zwaardere aansluiting nodig wordt (vanwege 
een warmtepomp bijvoorbeeld) overweeg dan een 
Tesla PowerWall of iets vergelijkbaars 
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Sustainable Aviation Fuels 

 Er wordt al jaren gewerkt aan Sustainable 
Aviation Fuels (SAFs) 

 Verschillende trajecten worden 
uitgeprobeerd 

 Het verste is het traject om van suikers 
alcohol of isobutanol te maken en vervolgens 
te hydrogeneren tot langere koolstofketens 

 Een aantal van deze SAFs is nu gecertificeerd 
en toegelaten als jet fuel, hoofdzakelijk voor 
bijmenging 

 De afzet is nog erg beperkt vermoedelijk 
vanwege beperkte levering van duurzame bio 
grondstoffen en de hoge prijs (zie grafiek) 

 IATA en ICAO hebben vrijwillige 
doelstellingen (50% emissiereductie in 2050) 
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De toekomstige olieprijs 

 Bij implementatie van hernieuwbare 
bronnen zal de vraag naar fossiele 
bronnen afnemen 

 De olieprijs zal hierop reageren door 
te zakken 

 Pas onder de 45$/bbl wordt verwacht 
dat de grootste producent (de VS) de 
productie zal verminderen 

 De winbare voorraden met een prijs 
onder de 40$/bbl zijn groot genoeg 
voor productie tot het eind van het 
fossiele tijdperk. 

 Bij deze prijs zullen de grote Westerse 
oliebedrijven niet overleven 

 De internationale verhoudingen 
zullen veranderen door het 
wegzakken van Rusland als 
exportland van olie en gas (15% van 
hun GDP) 

 



 Overzicht van gemiddelde 
productiekosten van olie in 
verschillende landen (2015, Rystad) 

 De olieprijs moet onder de 
operationele kosten komen voordat 
een bron wordt gesloten. 

 De gegeven prijs is een gemiddelde per 
land, er zijn altijd goedkopere en 
duurdere bronnen in een land 

 De VS zullen pas onder de 15 $/bbl 
substantieel minder gaan produceren 

 Bij 45 $/bbl zullen de bronnen in de VS 
niet meer worden vernieuwd. Een 
shale oil bron gaat maar een paar jaar 
mee. 

 Hernieuwbaar zal het alleen op prijs 
niet kunnen winnen. 

 

De toekomstige olieprijs 



 De auto industrie kan zich betrekkelijk eenvoudig aanpassen, de 
EV is zelfs makkelijker te produceren dan een ICE auto 

 De garages krijgen echter minder werk omdat de EV veel 
eenvoudiger te onderhouden is 

 Tankstations kunnen overschakelen naar laadstations, echter 
het thuisladen neemt een groot deel van de markt weg 

 De opkomst van PV en wind (met LIB) zal eerst gevolgen 
hebben voor de kolenproducenten. Deze sector is erg 
kwetsbaar. Mijnwerkers zijn niet erg mobiel en laag opgeleid. 
Hele streken zullen ernstig in de problemen komen. 

 De olie- en gassectoren hebben over het algemeen goed 
opgeleid en internationaal mobiel personeel. Dat kan snel werk 
vinden in de Offshore Wind en de CCS. De beter geleide 
bedrijven zullen in deze sectoren hun plek vinden. Anderen 
zullen omvallen. 

 De bouwers van thermische centrales moeten proberen op tijd 
over te schakelen naar de nieuwe bronnen. Dat zal vaak niet 
lukken. Vooral oudere werknemers zullen een probleem krijgen. 

Sociale aspecten van een energie disruptie 
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 De werkgelegenheid in de 
hernieuwbare energiesectoren zal 
enorm toenemen 

 Nu bijna 10 mln mensen (zie grafiek 
van IRENA) 

 Het zal moeilijk zijn om technische 
mensen te vinden 

 Werving bij de bedreigde sectoren 
ligt voor de hand. 

 Gedecentraliseerde opwekking 
(met name PV+LIB) zal in de rurale 
gebieden grote sociale en 
economische effecten hebben 
(positief en negatief). 

Sociale aspecten van energie disruptie 



 Het door normstelling 
te bereiken 
reductietempo is met 
de rode pijl 
aangegeven 

 Volgens IPCC is dit pad 
niet voldoende om de 
1,5˚C doelstelling te 
halen 

 Er zal sprake zijn van 
een overshoot 

 De marges en 
onzekerheden zijn 
echter groot 

 Rond 2040 moet je 
besluiten nemen over 
CDR toepassingen 

Waarom is 80% reductie mogelijk niet adequaat? 
Grafiek uit IPCC SR 1.5 



 Snelgroeiende biomassa uit 
de oceanen (Sargassum 
Natans en/of fluitans) 

 Omzetting via vergisting naar 
CH4 en Isobutanol in 
combinatie met CCS 

 Technisch potentieel geschat 
op 25 Mkm2  

 Goed voor 6 PgC/jr koolstof 
verwijdering 

 Plus totale mondiale 
energievoorziening 

 Het kleine groene vierkantje is 
groot genoeg om Slochteren 
te vervangen.. 

 Optie is nog nooit serieus 
onderzocht en zal dus meer 
aanlooptijd vragen dan Ocean 
Liming 

 

Carbon Dioxide Removal technieken: 
Grootschalige BECCS 


