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 Het huidige klimaatbeleid is waarschijnlijk niet 
toereikend 

 De discussie over de ernst van het klimaatprobleem 
blijft voortduren 

 De Bezinningsgroep is een goed forum om een 
nieuwe basis te leggen voor een toereikend 
klimaatbeleid 

 Op zoek naar een nieuw en beter “verhaal” 

Inleiding 



 Al Gore heeft het oude 
verhaal het beste neergezet 

 Angst voor de catastrofe 
moet tot inkeer leiden 

 Maar veroorzaakt ook 
polemische tegenstellingen: 
 Activisten vs sceptici 

 Hernieuwbaar vs fossiel/CCS 

 PV vs biomassa 

 Onzekerheden worden 
afgevangen met het 
voorzorgsprincipe. 

Het oude klimaatverhaal 



Klimaatbeleid zit al 20 jaar vast in tegenstellingen 



 Eerste het klimaatprobleem zelf, hoe ernstig is dat 
nou eigenlijk 

 Dan de omvang van de mondiale effecten van 
klimaatverandering 

 Vervolgens de vormen van klimaatbeleid die nodig 
zullen zijn 

 En de technologieën die hierdoor in beeld komen 

 Onderbouwing in apart document 

Opbouw van de presentatie 



Klimaatverandering 

 Uniek experiment met één 
aarde 

 Toekomst is (zoals altijd) 
onvoorspelbaar 

 IPCC brengt grote 
onzekerheden in beeld 
 Effect oceanen is niet goed 

voorspelbaar 

 Klimaatgevoeligheid onzeker 

 Autonome ontwikkeling 
emissies  

 Rol waterdamp 

 Etc. 



Klimaatverandering 

 Beleid moet de onzekerheden 
omvatten (en niet ontkennen) 

 Daarom 3-deling met ongeveer 
gelijke kansen 

 Elk vakje is ca. 30% kans 

 10% kans op onvoorziene 
omstandigheden: WO3, 
pandemie, meteoorinslag, etc. 

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 



Gevolgen van klimaatverandering 

 Op basis van analyse van 
economische gevolgen voor 
140 regio’s 

 Midden waarde 3-6% lager GDP 
bij 3˚, dat is 1-2%/˚C 

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

 Ter relativering: Tot 2030 
wordt een mondiale 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 →  
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 Stabilisatie van de 
concentratie bij reductie tot 
4 GTC, ca. 70%-80% van de 
toekomstige mondiale 
emissies (CO2) 

 Onzekerheden: LUC, andere 
BKG 

Hoeveel reductie is toereikend? 
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 Stabilisatie van de concentratie zal waarschijnlijk leiden tot 
afvlakking van de temperatuurstijging (niet tot daling) 

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

 De 2 graden doelstelling is willekeurig en gedateerd 

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

 En dan is er nog de zeespiegelstijging en de verzuring van 
de oceanen… 

Hoeveel reductie is toereikend? 



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

 Bij onacceptabele gevolgen 
moet de temperatuur dalen, 
met name in de 
poolgebieden 

 Verzuring van de oceaan 
wordt niet minder na 
stabilisatie 

 

Hoeveel reductie is toereikend? 



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

 Stimuleren van efficiency 

 Subsidies voor bepaalde 
technologieën  

 Bescherming energie-
intensieve industrie 

 Beperkt adaptatie beleid 

Huidig beleid: Klimaat als kans 
Vrijwillig maar niet vrijblijvend 

400 Lumen:  
40 W                    9 W                   5 W 
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 Zon PV, windenergie en 
Lithium-Ion batterijen 
worden snel minder duur 

 Led lampen worden 
dominant 

 ETS CO2-prijs is flink 
gestegen (23,4 €/ton, dec 
2018) 

 Sustainable Aviation Fuel is 
nu gecertificeerde kerosine 
vervanger (1,5 €/ltr) 

 Volgens sommigen komt er 
een disruptie in de 
energiesector…. 

Klimaat als Kans 
perspectief 



 Potentieel groot genoeg om energievraag te 
dekken 

 Veel productie in de winter 

 Kostenontwikkeling naar 5 ct/kWh in 2030 

 Groei 20% per jaar 

 Opslagbehoefte 35-175 hr 

 Europa is nu grootste markt, China groeit nu 
ook 

Offshore Wind voor Europa 



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

 Zon heeft dag/nacht probleem 

 Zon heeft winterprobleem 

 Wind heeft een buffer van 35- 
175 hr nodig 

 Bestaande opslagtechniek 
(pompopslag, persluchtopslag) 
kost ca. 5 €ct/kWh en heeft geen 
grote capaciteit 

Behoefte aan opslag 
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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 Batterijen (LIB) voor 
opslag, netstabilisatie en 
vervanging van fossiel 
vermogen 

 LIB van 8 MWh kost in 2025 
minder dan een gascentrale van 
1 MW 

 Tesla Hornsdale Power Reserve 
Australië (100 MW, 129 MWh) 

 Tesla (e.a.) Moss Landing in 
Californië (567 MW, 2,2 GWh) 

 Moss Landing vervangt 3 piek 
scherende gascentrales 

Lithium-Ion ontwikkeling 



 De elektriciteitsvoorziening 
wordt fundamenteel anders 
door de introductie van “Battery 
Plants” 

 Naast Battery Plants is alleen 
basislastvermogen nodig 

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

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

Lithium-Ion ontwikkeling 



 LIB/SSB/RFB accu’s in 20 voet 
containers bouwen (20 
ton/container) 

 Battery Containers in de 
winter op schepen zetten 
(Cordless) 

 Met LIB kan PV en Wind in 
principe onbeperkt groeien 

 Disruptie wordt hierdoor een 
serieuze mogelijkheid 

 

Lithium-Ion ontwikkeling 
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 Disruptie in de energievoorziening 
lijkt op een sneeuwbal die over een 
heuvel wordt geduwd. 

 En voor elke 20% prijsdaling 
(leereffect) moet de sneeuwbal 2x zo 
groot worden 

 Offshore wind is bijna boven: 
concurrerend met gas, niet met kolen 

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

 Elektrische auto’s zijn nu voordeliger 
dan diesels 

 

 

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 
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Cumulatief geproduceerd Wind en PV vermogen (GW) 

Berekende kosten Offshore Wind, PV, LIB combinaties 
PV 40- (zuid)

PV-LIB 40-

PV-LIB 40- All Seasons

PV Europa 40+

PV-LIB Europa 40+

PV-cordless

Offshore wind + fos

Offshore wind LIB + fos

Elektr. obv olie 60 $/bbl

Elektr. met CCS

Fossiel thermisch

Thermisch met CCS



 Bouw infrastructuur voor elektrisch 
rijden 

 (De)reguleer PV op landbouwgrond 

 Laat netbeheerders investeren in 
LIB/SSB/RFB-technologie voor 
netverzwaring tbv WP en elektrificatie 

 Financier een 
Ontwikkelingsprogramma Proces-
Elektrificatie 

 Introduceer traceerbare stroom (echt 
groene stroom) 

 (De)reguleer warmtepomp 
technologie (geluid, brongebruik, 
vermogen) 

Disruptie stimulerend beleid 
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 Succes is onzeker 

 Waarschijnlijk beperkt tot 
elektriciteitsmarkt (afgezien 
van besparing) 

 Fossiel vermogen profiteert 
ook van opslag 

 Weinig vooruitgang bij overige 
BKG, luchtvaart, chemie, 
cement, … 

 Toereikend in 20% in de matrix  

Huidig beleid: Klimaat als kans 

Meer klimaatverandering →  
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 Klimaat beschermen tegen de mens 

 Alle milieuproblemen zijn tot nu toe 
met regelgeving opgelost 

 Best available technology (BAT) w.o. 
CCS, biofuel en biomassa 

 BATNeec en ALARA vormen de basis 
van dit beleid (al sinds 1980) 

 

 

Traditioneel milieubeleid: 
Regelgeving en handhaving 

Texas Petra Nova CO2 capture plant 1,6 Mton/jr 
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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 
dienen 

CCS: stand der techniek 



  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 



UNFCCC als 
beleidskader? 

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

 UNFCCC kan mogelijk als platform 
dienen om adequaat normstellings-
niveau bekend te maken 

 Tijdschema implementatie over laten 
aan Parties 

 Grote internationale bedrijven ook 
vragen normstelling te accepteren 

 Deze route lijkt kansrijker dan mondiale 
economische instrumenten. 
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 Industrie eventueel beschermen 
met handelsbeperkingen 

 Krachtig adaptatie beleid 

 Kan potentieel voor 80% reductie 
CO2 en overige BKG zorgen 

 Dat is toereikend voor 70% in de 
matrix 

 Temperatuur stabiliseert mogelijk 
op een te hoog niveau (> +1,5˚C) 

 Zeespiegel blijft mogelijk te snel 
stijgen 

Traditioneel milieubeleid: 
Regelgeving en handhaving 

Meer klimaatverandering →  
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 De mens beschermen tegen gevolgen klimaatverandering 

 Te hoge temperatuur, snelle zeespiegelstijging en oceaanverzuring 

 Krachtig interveniërend overheidsbeleid door een groep landen 
(Geallieerden) 

 Overheid als uitvoerder, ook om ecologische (neven)effecten 
beheersbaar te houden 

 Gericht op de ontwikkeling en demonstratie van effectieve 
technieken met negatieve CO2-emissies 

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

 Negatieve emissies zijn niet de directe verantwoordelijkheid van de 
vervuilers 

Saneringsbeleid: 
temperatuur laten dalen 



 Idee van Haroon Kheghsi, 
uitgewerkt door oa. Tim Kruger 
(Oxford University) 

 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 



 Voorraad kalksteen is enorm 
 Benodigde energie is ook enorm 
 Zon PV (met name 

zomeroverschotten) als 
energiebron of stranded gas 

 Opslag CO2 wordt nieuwe rol 
voor de fossiele industrie? 

 CO2 opslag capaciteit is ruim 
voldoende voor de totale 
toename in de atmosfeer (240 
PgC)[Ecofys] 

 Potentieel van deze techniek is 
dus heel groot 

Ocean Liming 
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Ocean Liming 

 Technologie is 1e stap cement 
productieproces (rotary kiln) 

 Schaal is echter veel groter 
(100x) 

 Kosten tussen 65-140 €/ton CO2 
(Kruger) 

 

Holcim (US) Inc., Ste. Genevieve cement 
plant 4 Mton/yr 



 Aanvullende risicodekking matrix 
tot 85% (van de 90%) 

 Beleid wordt minder paniekerig 
en geloofwaardiger met ocean 
liming achter de hand 

 Overheidsprogramma in NATO-
kader (“Climate Defence 
Program”) 

 NATO Emerging Security 
Challenges Division (ESCD)? 

Carbon Dioxide Removal technieken 

Meer klimaatverandering →  
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 Klimaat als apocalyptische ramp, 
tipping points, THC overturning, snelle 
zeespiegelstijging, etc. 

 Acute rampen, massale 
vluchtelingenstromen, hongersnood, 
etc. 

 Dan hebben de overheden 
mogelijkheden nodig om direct in te 
grijpen 

 Temperatuur meteen een paar graden 
omlaag brengen! 

Noodstop beleid: 
Symptoom bestrijding  
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 Solar Radiation Management (SRM)  

 Techniek moet snel effectief, 
betrouwbaar en betaalbaar zijn 

 Stratosferisch SO2 aanbrengen voldoet 
aan deze criteria (Paul Crutzen) 

 Onderbrengen in “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 

 CCS promoten om normstelling haalbaar te maken en voor 
cementindustrie en AVI’s 

 Aanvullend regulerend beleid (BAT) in UNFCCC-kader initiëren 

 Energie-intensieve industrie Annex I landen eventueel beschermen met 
handelsbeperkingen 

 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 


