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SAMENVATTING

Het Platform Groene Grondstoffen (PGG) in Nederland heeft als ambitie geformuleerd om in 2030
30% van het fossiele grondstoffengebruik voor energie te vervangen door groene grondstoffen, met
een uitsplitsing voor de toepassingen elektriciteit (25% vervanging), warmte (17% vervanging),
transportbrandstoffen (60% vervanging) en chemicaliën en materialen (25% vervanging).
Deze studie behelst een plausibility check voor de doelstelling van 60% biobrandstoffen tegen 2030.
Deze doelstelling ligt een stuk hoger dan de Europese doelstelling van 10% hernieuwbare energie
binnen transport tegen 2020. Wereldwijde doelstellingen rond biobrandstoffen voor 2030 liggen in
het algemeen tussen 10 en 30% van het energieverbruik binnen transport.
VITO heeft drie verschillende interpretaties van de ambitie "60% vervanging van
transportbrandstoffen" op plausibiliteit onderzocht:
• het biobrandstofgebruik in Nederland is 60% van het binnenlands gebruik van
transportbrandstoffen,
• de biobrandstofproductie in Nederland heeft een omvang van 60% van het binnenlands gebruik
van transportbrandstoffen,
• de biobrandstofproductie in Nederland heeft een omvang van 60% van de binnenlandse
productie van transportbrandstoffen.
Een eerste aspect dat in deze studie bekeken werd, is de evolutie van de transportvraag, ook
gerelateerd aan mogelijke technologische evoluties in de volgende decennia. Tegen 2030 is het met
aangepast beleid mogelijk om de energievraag binnen transport drastisch te verlagen. Binnen een
referentiescenario zou het Nederlandse wegverkeer meer dan 500 PJ verbruiken in 2030, met een
aangepast scenario met doorgedreven brandstofbesparing en gedeeltelijke elektrificatie van
transport, zou deze vraag met één derde verlaagd kunnen worden. Het is wel opvallend in alle
scenario’s dat min of meer traditionele technologieën (dieselmotoren, benzinemotoren,
aardgasmotoren) nog verantwoordelijk zijn voor ordegrootte 90% van het totale energieverbruik
binnen de transportsector. Het is in deze technologieën dat biobrandstoffen een belangrijke rol
kunnen spelen, naast hun fossiele tegenhangers.
→ Mobilisatie van biomassa
We hebben kort bekeken in hoeverre binnenlandse biomassa in Nederland kan bijdragen tot het
productiepotentieel van biobrandstoffen. Dit hangt duidelijk af van het type biobrandstof. Voor
biodiesel uit plantaardige olie is de verwachting van Nederlandse grondstoffen aan de lage kant ten
opzichte van de vraag; eventueel is op termijn wel een invulling mogelijk vanuit aquatische
biomassa als algen, maar hier is nog veel onzekerheid over. De nodige vraag naar ethanol uit
fermentatieprocessen zou iets makkelijker in te vullen zijn met lokale biomassastromen.
Voor verdere verhoging van het biobrandstofpotentieel dienen we te kijken naar cellulose biomassa
e
via 2 generatie processen of bio-refineries. Belangrijk om stellen is dat deze grondstoffen ook voor
elektriciteit of warmte kunnen ingezet worden, dus hier kunnen de verschillende doelstellingen van
PGG met elkaar beginnen interfereren en beleidskeuzes kunnen hier doorslaggevend zijn voor de
uiteindelijke toepassing van de biomassa.
Wat betreft importmogelijkheden heeft Nederland het voordeel van zijn goede ligging en
verwerkingsmogelijkheden. Al is het belangrijk te stellen dat de beschikbaarheid van biomassa op
de wereldmarkt niet onuitputtelijk zal zijn. Vanuit verschillende hoeken over de wereld worden
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doelstellingen vastgelegd voor bio-energie en biobrandstoffen, en velen zullen afhangen van
geïmporteerde biomassa. Het mondiale aanbod van biomassa zal in de toekomst moeten stijgen
met de toenemende vraag naar voedsel en non-food toepassingen en daarbij dient de
duurzaamheid gewaarborgd te worden. Dit zijn twee belangrijke uitdagingen voor het beleid.
Om de importvraag te kunnen invullen, dient wereldwijd een vergaande productie en mobilisatie van
biomassa plaats te vinden. Op basis van een recente Nederlandse studie kunnen we stellen dat
hiervoor zeker potentieel is, maar er zijn belangrijke uitdagingen, onder meer rond uitbouw van
wereldwijde landbouw. Anderzijds zal een specifieke mobilisatie van biomassastromen voor energie
wereldwijd ook afhangen van de prijs die ervoor gekregen wordt op de markt. We mogen er dus
zeker niet van uit gaan dat biomassa (zelfs cellulosestromen) aan lage kost beschikbaar zal zijn.
De duurzaamheidsvoorwaarden die voor biomassa zullen gesteld worden, zullen een aantal
randvoorwaarden opleggen voor de aanmaak en mobilisatie van biomassa. Ook dit kan
beperkingen geven aan het wereldwijde potentieel dat uitgebouwd kan worden, in eerste instantie
vooral voor plantaardige olie (grondstof voor biodiesel).
→ Transport en transportbrandstoffen
Hoofdzaak voor het beleid binnen transport is om het energieverbruik en de broeikasgasuitstoot te
verlagen, en een meer gezonde mix van energiebronnen te krijgen (in tegenstelling tot vandaag,
met een bijna 100% afhankelijkheid van aardolie). Bovenop de lijst staat energiebesparing via
verminderen van de transportvraag, promotie van modal shift (openbaar vervoer, fiets, …) en het
stimuleren van energiezuinige voertuigen en zuinig rijgedrag. Dit alles verlaagt de totale
energievraag, en maakt het voor biobrandstoffen makkelijker om een vooropgesteld aandeel te
behalen. Via doorgedreven brandstofbesparing en gedeeltelijke elektrificatie van transport, zou de
vraag naar brandstoffen met één derde verlaagd kunnen worden ten opzichte van het
referentiescenario.
Naast de technologieontwikkeling zelf is een belangrijk punt het groeiende dieselaandeel en
dalende benzineaandeel in transportbrandstoffen. Het argument vanuit de petroleumsector is dat er
daarom vooral nood is aan dieselvervangers vanwege de refinery balance in Europa. Er is namelijk
jaarlijks in Europa een diesel tekort dat voornamelijk vanuit Rusland moet ingevoerd worden, en een
benzine-overschot dat voornamelijk wordt uitgevoerd naar de VS. Dieselvervangers zouden de
importbehoefte doen dalen, terwijl benzinevervangers de exporthoeveelheid nog zouden verhogen.
Het beleid zou kunnen inspelen op de diesel-benzine verdeling door het aanpassen van zijn
accijnsbeleid. Dit geeft dan ook meer mogelijkheden voor biobrandstoffen die typisch gekoppeld
worden aan benzinetechnologie, zoals ethanol.
Specifiek rond biobrandstoffen zijn er verschillende barrières rond de effectieve introductie van
biobrandstoffen in de transportbrandstoffen. De belangrijkste is in eerste instantie de hogere
productiekost in vergelijking met fossiele brandstoffen. Dit is de belangrijkste reden waarom
beleidsmaatregelen als accijnsverlaging of verplichtingen worden toegepast. De laatste 2 jaren
bleek duidelijk dat een stijging van de olieprijs niet automatisch betekent dat biobrandstoffen
daardoor competitief worden. Maar al bij al wordt een stijgende trend verwacht voor de
aardolieprijzen, en dit maakt de business-case voor alternatieven normaal wel aantrekkelijker in de
toekomst. De kostprijs voor de biomassa is echter een heel bepalende factor, en die wordt mede
bepaald door andere factoren op de wereldmarkt (waaronder de olieprijs). De competitiviteit van
biobrandstoffen zal daarom zelfs bij hogere olieprijzen toch niet evident zijn.
Naast de productiekost speelt de technische compatibiliteit van voertuigen met biobrandstoffen.
Voertuigen worden nu doorgaans vrijgegeven voor maximum 7% FAME / biodiesel (dieselmodellen)
en maximum 5 of 10% ethanol (benzinemodellen), overeenkomstig de Europese brandstofnormen.
Probleem is dat een groot deel van de huidige voertuigen nog in 2020 op de weg zal rondrijden.
Constructeurs dienen tijdig te anticiperen op brandstoffen die binnen nu en 10 jaar op de markt
zullen komen; we denken hierbij bv. aan B30 of E85.
Vooral E85 is een belangrijke piste, omdat ethanol in de toekomst ook uit cellulose gemaakt kan
worden. Het is daarom belangrijk om te anticiperen en nú al de flex-fuel (FFV) technologie te
stimuleren, zodat er binnen enkele jaren voldoende FFV voertuigen op de markt zijn als E85
publiek wordt aangeboden. Voor constructeurs geeft dit weinig meerkost ten opzichte van standaard
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benzinemodellen, maar het is belangrijk om voldoende vraag vanuit de markt te genereren (bv. via
gebruikersvoordelen, cfr. Zweden), of eventueel de flex-fuel technologie vanaf een bepaald moment
op Europees niveau op te leggen.
Meewerking van voertuigconstructeurs is heel belangrijk om te werken naar hogere
biobrandstofconcentraties of eventueel ook aangepast voertuigen op de markt te brengen. Voor
kleinere landen als Nederland is het moeilijk om druk uit te oefenen op deze markten. Dit zou beter
gaan in samenwerking met andere (grotere) landen, die ook een aantal hoofdkantoren van
autoconstructeurs hebben.
In de toekomst zal er naast biodiesel (FAME) ook plaats zijn voor synthetische dieselbrandstoffen
(HVO of BTL) of diesel uit co-raffinage van biomassa / bio-olie. Deze producten hebben geen
compatibiliteitsproblemen met huidige voertuigmodellen, in eender welke bijmenging. Dit argument
wordt door autoconstructeurs ook gebruikt om geen hogere FAME compatibiliteit na te streven.
Het verschillend biobrandstoffenbeleid tussen de landen in Europa is een belangrijke barrière voor
brandstofproducenten en -distributeurs. Deze produceren in eerste instantie voor de Europese
markt, en zijn geen voorstander van brandstofsamenstellingen en –vereisten die verschillen van
land tot land, zeker niet wat betreft de mainstream diesel- en benzinebrandstoffen (bv. in %
biobrandstof dat mag of moet bijgemengd worden bij de mainstream benzine of diesel). De keuze
en normen van mainstream brandstoffen dienen eerder op Europees niveau of grensoverschrijdend
aangepakt te worden. We denken hierbij op de termijn van 2030 bv. aan B10, B30, E10 en E85,
waarbij de ‘biodiesel’ in B30 eerder slaat op een combinatie van allerhande types biologische
dieselbrandstof (FAME, HVO, BTL, co-raff. diesel).
Wat betreft de toepassing van pure biobrandstoffen of hoge blends kunnen lidstaten perfect een
eigen beleid voeren, zowel naar de stimulering van voertuigen, tankstations als de brandstof.
Zo kan bijvoorbeeld voor de promotie van aardgas of biogas gekozen worden in Nederland.
Hiervoor zijn speciale tankstations en ook aardgasvoertuigen nodig. Op dit moment zijn in
Nederland acties gaande om de uitbouw van aardgastankstations te stimuleren. Voor wat betreft de
aardgasinfrastructuur bestaat er in Nederland al een volledig uitgebouwd netwerk voor stationaire
toepassing van aardgas. Hier kan met opgewaardeerd biogas of SNG op aangesloten worden en dit
biedt zeker kansen om voertuigen in Nederland op biogas te laten rijden (dan eerder in beperktere
markten).
→ Mogelijke targets
Voor de uitbouw van biobrandstoffen in Nederland is in eerste instantie gekeken naar de mogelijke
opname van biobrandstoffen binnen de transportsector, in relatie tot mainstream beschikbare
brandstoffen (diesel, benzine) en eerder niche markten. Hier lijken er serieuze beperkingen voor de
60% doelstelling – die veel hoger zou liggen dan in de buurlanden - vooral in het kader van de
eengemaakte Europese markt. Een eerste voorstel is om de doelstelling binnen het Nederlandse
wegverkeer op een lager niveau te leggen (bv. 25 à 30%), dat praktisch beter haalbaar is, maar toch
nog ambitieus is ten opzichte van de buurlanden. Zo zijn er ook nog mogelijkheden om specifieke
acties binnen Nederland te ondersteunen voor de toepassingen van hogere blends of pure
biobrandstoffen in bepaalde (niche) markten. De toepassing van opgezuiverde biogas of SNG zou
in relatie tot de bestaande aardgasinfrastructuur een interessante optie kunnen zijn voor
verschillende toepassingen in Nederland (vooral heavy duty). Conclusie hierrond is daarom dat een
biobrandstofgebruik van 25-30% in Nederland ambitieus is, maar plausibel.
Naast consumptie van biobrandstoffen in Nederland, zou de Nederlandse doelstelling kunnen
gericht worden op de hoeveelheid biobrandstof die in Nederland geproduceerd wordt, en niet
noodzakelijk verbruikt in Nederland. Een deel hiervan zal voor de Europese markt zijn, net als in de
Nederlandse olieraffinaderijen ook voor de Europese markt geproduceerd wordt. Op dit moment
wordt ongeveer 3 keer meer brandstof in Nederland geproduceerd dan geconsumeerd, dus
Nederland is ook wat fossiele brandstoffen betreft eerder een import-export land. Belangrijk om
stellen is dat in 2008 meer dan 50% van de invoer van bio-ethanol en biodiesel naar Europa via
Nederland werd ingevoerd, vooral via Rotterdam. Vooral Rotterdam profileert zich steeds meer als
draaischijf voor biomassa en biobrandstoffen.
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Er wordt al belangrijke productiecapaciteit uitgebouwd in Nederland en verscheidene
productieplants zijn aangekondigd. Indien deze capaciteiten effectief worden uitgebouwd en benut,
ziet het er naar uit dat Nederland weinig problemen zal kennen om een productie-infrastructuur uit
te bouwen die in de orde ligt van 60% van het interne energieverbruik in het Nederlandse transport.
De nabijheid van olieraffinaderijen en brandstofdistributie-infrastructuur is daarbij een toegevoegde
waarde. De importnood aan grondstoffen blijft ook op realistisch niveau, zeker als zowel ingezet
wordt op biomassamobilisatie in eigen land, als op een verlaging van de energievraag in transport.
Een biobrandstofproductie in Nederland met een omvang van 60% van het binnenlands
gebruik van transportbrandstoffen lijkt ons daarom realistisch in 2030.
Een derde piste die bekeken is, is om een biobrandstofproductie in Nederland uit te bouwen met
een omvang van 60% van de binnenlandse productie van transportbrandstoffen. Met een
brandstofproductie die ongeveer 3 maal hoger ligt dan de consumptie in Nederland, zou dit scenario
ook een 3 maal hogere productie vergen van biobrandstoffen in Nederland. De mate waarin lokale
biomassa hiertoe kan bijdragen is zeer beperkt en de importnood voor biomassa is zeer hoog in dit
scenario (tussen 20 en 80 miljoen ton biomassa, afhankelijk van het type). Hiermee zou Nederland
een gevoelige impact hebben op de wereldmarkt van deze biomassastromen. Een doelstelling van
60% biobrandstoffen ten opzichte van de binnenlandse productie van transportbrandstoffen
lijkt ons dan ook nogal hoog gegrepen.
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0 Inleiding

INLEIDING

Het Platform Groene Grondstoffen (PGG) in Nederland heeft als ambitie geformuleerd om in 2030
30% van het fossiele grondstoffengebruik voor energie te vervangen door groene grondstoffen.
Deze ambitie heeft PGG nader uitgesplitst voor de toepassingen elektriciteit (25% vervanging),
warmte (17% vervanging), transportbrandstoffen (60% vervanging) en chemicaliën en materialen
(25% vervanging).
De ambitie van PGG lijkt aanzienlijk ambitieuzer dan bijvoorbeeld de EU doelstelling van 10%
biobrandstoffen in 2020. Het Platform wenst daarom een 'plausibility check' inzake de haalbaarheid
van haar eigen ambitie, uit te voeren door een onafhankelijke, niet bij het PGG betrokken instantie.
Deze opdracht werd toegekend aan VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.
VITO heeft drie verschillende interpretaties van de ambitie “60% vervanging van
transportbrandstoffen op plausibiliteit onderzocht:
1. het biobrandstofgebruik in Nederland is 60% van het binnenlands gebruik van
transportbrandstoffen,
2. de biobrandstofproductie in Nederland heeft een omvang van 60% van het binnenlands gebruik
van transportbrandstoffen,
3. de biobrandstofproductie in Nederland heeft een omvang van 60% van de binnenlandse
productie van transportbrandstoffen.
Binnen deze studie wordt uitgegaan van actuele inzichten en ontwikkelingen. Onderzoeksvragen
om tot een uitspraak over de haalbaarheid van de ambitie te komen zijn:
Voertuigkilometers in 2030: hoe groot is deze factor en welke bandbreedte kan gehanteerd
worden ?
Hoe ziet de voertuigaandrijving er uit in 2030? Hoe groot is het verwachte aandeel
benzine/diesel technologie, LPG, aardgas, hybride, brandstofcellen, elektrisch of nog
anderszins ?
Wat is de verwachte productie van biobrandstoffen in Nederland, import, consumptie en
export ?
Gevoeligheidsanalyse: hoe gevoelig zijn de extrapolaties voor factoren als olieprijs, Europees
en Nederlands beleid, ontwikkelingen in de voertuigaandrijving en andere relevante factoren
?
Welke zijn de belangrijke belemmeringen om tot hogere percentages te komen?
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HOOFDSTUK 1

TRANSPORTVRAAG EN TECHNOLOGISCHE
EVOLUTIES

1.1 Transportvraag

1.1.1

Inzichten uit bestaande studies

Het project Welvaart en LeefOmgeving (WLO) werd gestart door de planbureaus CPB, RPB en
MNP in samenwerking met o.a. AVV en ECN. In dat project worden vier scenario’s voor Nederland
ontwikkeld, gebaseerd op de Europese scenario-studie “Four Futures for Europe” van het CPB
(Janssen et al. 2006). Deze scenario’s zijn weliswaar geen toekomstvoorspellingen, maar geven
toch aan hoe mogelijke toekomstige ontwikkelingen er uit kunnen zien. De mogelijke ontwikkelingen
worden geordend langs twee belangrijke onzekerheden: de mate waarin landen samenwerken en
de rol van de overheid en de markt. In figuur 1 worden de vier scenario’s getoond, geordend langs
het assenstelsel van de twee belangrijkste onzekerheden:

figuur 1: Schematische voorstelling van de WLO-scenario’s, geordend langs twee onzekerheden
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In alle scenario’s is er sprake van economische groei, het meest in Global Economy (GE), jaarlijks
2.1%, het minst in Regional Communities (RC), jaarlijks 0.7%. Wat het mobiliteitsaspect betreft, is
men voor de aanleg van nieuwe verkeersinfrastructuur tot 2020 in alle scenario’s uitgegaan van de
bouwprogramma’s uit de Nota Mobiliteit en uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport.
Na 2030 is slechts onderhoud van de infrastructuur verondersteld. In 2040 zal zowel de
personenmobiliteit als het goederentransport in alle scenario’s gestegen zijn. De groei van het
personenvervoer is voornamelijk te verklaren door veranderingen in sociaal-demografische factoren
(bevolkingsaantal, huishoudgrootte,…), maar ook door economische factoren zoals de ontwikkeling
van de koopkracht. Voor het goederenvervoer is, naast de groei van de binnenlandse economie,
ook de wereldhandel van belang en wordt er over gans de EU nog een sterke groei verwacht (Den
Boer et al. 2009).
Wat de Nederlandse verkeersprognoses tot 2030 betreft, gaan de vier WLO-scenario’s uit van een
verschillende combinatie van bovenstaande geschetste factoren, resulterend in vier verschillende
prognoses naar de toekomst toe. Uit het rapport “Verkeer en vervoer in de Welvaart en
Leefomgeving” (Hoen et al. 2006) kunnen we afleiden welke verkeersvolumes geschat worden voor
de verschillende scenario’s. Voor het wegverkeer wordt een groei geschat van 55%, 43%, 37% en
14% ten opzichte van de waardes in 2000, voor respectievelijk de scenario’s GE, SE, TM en RC. In
absolute cijfers komt dit overeen met een groei tot 193 miljard kilometer tegen 2030 volgens GE en
tot 143 miljard kilometer volgens RC ten opzichte van 125 miljard voertuigkilometers in 2000. De
gedetailleerde cijfers voor de verschillende groeiscenario’s zijn beschikbaar in BIJLAGE A.
Het rapport van Rabou et al. (2006), opgesteld door ECN en WUR om o.a. de visie omtrent het
vervangen van 60% van de transportbrandstoffen door groene grondstoffen te onderbouwen,
baseert zich voor de inschatting van de transportvraag niet op de bovenstaande geschetste WLOscenario’s, maar wel op de referentieramingen (Actualisatie Emissieprognoses Verkeer en Vervoer
2003). Volgens de verkeersprognose die in de referentieramingen gebruikt is, zal het aantal
voertuigkilometers groeien van 125 miljard kilometer in 2000 naar 175 miljard in 2020. Verder
veronderstellen Rabou et al. (2006) echter dat er in de transportsector een reductie in activiteit
plaatsvindt. Daardoor zou het aantal voertuigkilometers in 2030 (170 miljard kilometer) lager liggen
dan de prognoses in 2020. De prognose volgens Rabou et al. (2006) komt daardoor overeen met
een stijgingspercentage van 36% ten opzichte van de cijfers van 2000, een prognose die zich
eigenlijk midden in de WLO-range van 14%-55% situeert.
1.1.2

Bandbreedte

De transportvraag wordt eerst en vooral beïnvloed door de economische groei, waar men ook in de
WLO-scenario’s rekening mee houdt. In elk WLO-scenario hanteert men een verschillend
economisch groeicijfer, met het sterkste cijfer bij het GE-scenario en de laagste groei bij het RCscenario. Het GE-scenario kenmerkt zich door een relatief hoge economische groei van 2.9% per
jaar met daarbij horend een sterke groei in de mobiliteitsvraag. De huidige lagere economische
groei zou echter kunnen leiden tot een meer gematigde mobiliteitsontwikkeling. Een toename van
55% (tot 193 miljard kilometer) in het verkeersvolume kan daarom als bovengrens aangenomen
worden. Aan de andere (lage) kant kunnen we de aanname van het RC-scenario als ondergrens
beschouwen voor de mobiliteitsvraag met een toename van ongeveer 14% (tot 143 miljard
kilometer).
Naast de invloed van de economische factoren die het langetermijnscenario zullen bepalen, kan ook
het nationale beleid nog een impact hebben op de transportvraag. De impact van dergelijke
maatregelen kan nog voor een extra (beperktere) reductie in de transportvraag zorgen. De reductie
in de transportvraag van het wegverkeer door een gefaseerde introductie van kilometerbeprijzing
(vanaf 2012 voor het vrachtverkeer, vanaf 2017 voor het personenverkeer) wordt in Vlaanderen
ingeschat op ongeveer 6% ten opzichte van de prognoses volgens het huidige beleid (zie Europascenario in figuur 2). Verder toont figuur 2 dat bij het aanhouden van het huidig beleid in Vlaanderen
het aantal voertuigkilometer in de periode 2000-2030 met ongeveer 39% zal toenemen (VMM,
2009). Dit stijgingspercentage ligt in de buurt van de prognose van 36% volgens Rabou et al.
(2006).
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figuur 2: Evolutie van het aantal voertuigkilometers voor wegtransport in Vlaanderen. Het jaar 2000
is het referentiejaar (index = 100). REF = huidig beleid; EUR = Europa-scenario (VMM, 2009)

1.2 Technologische evoluties

1.2.1

Achtergrond rond technologische evoluties

Wat betreft technologische evoluties van het wagenpark zien we volgende opties die parallel
kunnen geïmplementeerd worden (zie ook Hanschke et al. 2009):
1. generieke besparingsopties op voertuigniveau (banden met lage rolweerstand,
energiebesparende ICT),
2. verdere energiebesparende en emissiereducerende evoluties in benzine- en dieselaandrijftechnologie,
3. alternatieve technologieën: LPG, CNG, waterstof (verbrandingsmotor of brandstofcel),
elektrische voertuigen, hybride, plug-in hybride,
4. brandstofsubstitutie door biobrandstoffen.
We overlopen hier in het kort wat hiervan in de volgende jaren verwacht kan worden.
Brandstofsubstitutie door biobrandstoffen komt verderop in het rapport aan bod.
Generieke besparingsopties op voertuigniveau
De aandacht voor energie- en CO2- besparende maatregelen groeit bij de constructeurs en we zien
verscheidene ‘Eco’ modellen op de markt verschijnen die hier al op inspelen.
Buiten de motortechnologie (die we verderop toelichten), zien we volgende opties op voertuigniveau
(niet uitputtend):
- banden met lage rolweerstand,
- monitoring van de druk in de banden (TPMS),
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-

verbeterde aerodynamica (aerodynamische vorm, lagere ophanging, sideskirts of zijvleugels
voor trucks, …),
massa besparende maatregelen (materiaalkeuze),
beter afgestemde transmissieverhoudingen,
schakeltips voor de bestuurder,
efficiëntere automatische transmissies,
ICT in het voertuig (communicatie, trajectoptimalisatie),
elektronische aandrijving randapparatuur (bv airco, waterpomp, …),
…

Evoluties in benzine- en dieseltechnologieën
Benzine- en dieseltechnologie zullen allicht nog een belangrijke rol blijven spelen in de volgende
decennia. De emissienormen worden wel steeds strikter, en er komt meer en meer nadruk op
energiebesparing. We zien volgende trends:
- Benzinetechnologie evolueert naar directe injectie, waarbij een lager verbruik bereikt wordt.
Verder zijn er nog mogelijkheden naar optimalisatie van injectiestrategieën (timing,
inspuitdruk), kleppensturing en combinatie met lean-burn verbranding.
- De laatste tijd zien we meer autoconstructeurs uitkomen met ‘Flexfuel’ modellen. In se zijn
dit benzinemodellen, waarbij de materialen in het brandstofsysteem compatibel zijn met
ethanol, en waarbij de motorcontrole flexibel wordt aangepast in functie van de
brandstofsamenstellling (flexibel tot ethanolmengsels van 85%).
- Dieseltechnologie kan nog verder geoptimaliseerd worden wat betreft injectiestrategieën en
kleppensturing, maar in vergelijking met benzine zijn de mogelijkheden voor
efficiëntieverbetering wel lager. Er zal in de komende jaren veel inspanning nodig zijn om de
emissies van dieselmotoren op een voldoende laag niveau te brengen. Hierbij zal de focus
vooral liggen op NOx (via NOx adsorbers of SCR systemen) en PM emissies (via roetfilters).
- Op termijn wordt veel verwacht van HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition)
systemen, die de voordelen van dieseltechnologie en benzinetechnologie kunnen
combineren (hoog rendement, lage emissies). Mercedes heeft bv. al een prototype
gepresenteerd met ‘DiesOtto’ technologie.
- Verwacht wordt dat benzine- en dieseltechnologieën in de toekomst standaard zullen
uitgerust worden met ‘mild hybride’ technologie, in de vorm van een geïntegreerde
startmotor-generator (ISG) en grotere batterij, met start-stop functie waarbij de motor bij
stilstand automatisch uitgeschakeld wordt en bij vertrek automatisch terug gestart wordt (bv.
BMW EfficientDynamics). Ook kan de ISG bijspringen bij hoge vermogenvraag aan de
verbrandingsmotor (bv. bij acceleratie). Hierdoor kan de verbrandingsmotor ook kleiner
uitgevoerd worden (“downsizing”).
- Benzine- en dieselmotoren zullen ook worden ingepast in (full) hybride technologie, dit
wordt verderop besproken.

Alternatieve aandrijftechnologieën
LPG: deze brandstof is vooral in Nederland vrij succesvol geweest, maar lijkt wat op de terugweg.
Momenteel bestaat het merendeel van de LPG-voertuigen uit aangepaste (‘retrofitted’)
benzinevoertuigen. Er is een tendens bij de autofabrikanten om meer voertuigen op de markt te
brengen die specifiek ontwikkeld zijn voor LPG-brandstof, maar hun aandeel is nog steeds beperkt.
LPG is ruim beschikbaar in Nederlandse tankstations en wordt nog steeds gestimuleerd met een
lagere prijs aan de pomp. De voordelen van emissiereductie t.o.v. benzinewerking die er vroeger
wel degelijk waren, zijn nu weggeëbd, omdat de emissies bij benzinemotoren sterk verlaagd zijn. Bij
retrofit van een LPG systeem aan een benzinemotor is het zelfs mogelijk dat de emissies verhogen,
afhankelijk van het type ombouwsysteem en de afstelling.
In (Hanschke et al. 2009) wordt ingeschat dat het aandeel van LPG voertuigen in de
vervoersprestaties van personenwagens in Nederland op termijn zal dalen tot een niveau van 1 à
2%.
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Aardgas: aardgasmotoren zijn vonkontstekingsmotoren, net als benzine- of LPG-motoren. Het
aardgas wordt onder hoge druk (tot 200 bar) in de wagen getankt. Naast het comprimeren van het
aardgas, kan men het eveneens opslaan onder vloeibare vorm. Hieraan wordt de naam ‘Liquefied
Natural Gas’ (LNG) gegeven, in plaats van ‘Compressed Natural Gas’ (CNG). De moeilijkheid bij
deze technologie is dat het vloeibare aardgas dient te worden opgeslagen bij een zeer lage
temperatuur van -160° C. Het overgrote deel van de aardgasvoertuigen wereldwijd maakt gebruik
van CNG.
Net zoals bij LPG-voertuigen, bestaat momenteel het merendeel van de CNG-voertuigen
(wereldwijd gezien) uit aangepaste benzinevoertuigen (bi-fuel), maar er is een tendens naar
motoren die specifiek ontwikkeld zijn voor CNG (mono-fuel). Op die manier kan de techniek beter
geoptimaliseerd worden voor het gebruik van aardgas. Dit wordt vooral toegepast voor zwaar
vervoer (bussen en vrachtwagens) waar verschillende constructeurs aardgasmodellen aanbieden.
Wereldwijd zijn er al bijna 10 miljoen voertuigen die op aardgas rijden (GVR, 2009), en technisch
gezien zijn er weinig problemen. Ook komen technische verbeteringen aan benzinevoertuigen ook
ten goede aan aardgasvoertuigen. Daarnaast wordt er gewerkt aan innovaties specifiek voor CNG,
zoals lichtgewicht opslagtanks, nieuwe opslagmaterialen en efficiëntere compressoren.
Volgens (www.FuelSwitch.nl) zijn er 24 aardgastankstations in Nederland (status april 2009), en
verschillende steden hebben plannen aangekondigd voor aardgastankstations, een groot deel
hiervan ondersteund binnen het subsidieprogramma ‘Tankstations Alternatieve Brandstoffen’. Op
die manier zou er tegen 2011 een landelijk dekkend netwerk van 120 aardgastankstations moeten
zijn, waardoor de toepassing van aardgas voor voertuigen niet meer beperkt hoeft te blijven tot
nichemarkten.
Aardgas kan gezien worden als een alternatief voor aardolie, maar blijft wel een fossiele brandstof.
Voordeel hier is dat Nederland beschikt over eigen aardgasreserves.
Op termijn kan aardgas ook gezien worden als een voorloper voor het toepassen van groen gas als
transportbrandstof, dat kan verkregen worden via biogas (fermentatie van mest, slib,
biomassastromen) of SNG (vergassing van houtachtige biomassa).
Naast mobiliteit heeft aardgas – op termijn in combinatie met groen gas - verscheidene andere
toepassingen, zoals gebouwverwarming, elektriciteitsproductie of in de chemische industrie.
Waterstof: waterstofgas kan ook toegepast worden in verbrandingsmotoren, maar op termijn wordt
de toepassing van waterstof eerder verwacht in brandstofcellen omdat die de waterstof met een veel
hoger rendement kunnen omzetten (hier komen we verderop nog op terug). Eventueel kan de
verbrandingsmotor op waterstof een transitierol spelen naar brandstofcelwagens in de toekomst.
De belangrijkste uitdagingen zijn de productie van de waterstof, kosten van de infrastructuur, en
opslag aan boord (gasvormig onder hoge druk, of vloeibaar bij zeer lage temperatuur).
Globaal wordt er jaarlijks ongeveer 40 miljoen ton waterstofgas geproduceerd, in Nederland en
België bestaat er zelfs een netwerk van pijpleidingen met waterstof. Slechts een kleine fractie van
de geproduceerde en verhandelde waterstof wordt nu als energiedrager gebruikt. De meeste
waterstof wordt gebruikt in olieraffinaderijen of bij de productie van methanol en ammonia. De
belangrijkste productiemogelijkheden zijn reforming van aardgas (eventueel ook van andere
koolwaterstoffen), of elektrolyse (met gebruik van elektriciteit).
Verbrandingsmotoren op waterstof worden maar op zeer kleine schaal toegepast in demonstraties;
voor een commerciële toepassing zijn er nog te weinig tankstations, dient nog vooruitgang gemaakt
te worden in technologieontwikkeling en -beproeving, en dient deze technologie ook goedkoper te
worden. Enkele demonstraties zijn aan de gang, bv. op MAN bussen in Berlijn, of met BMW
prototypes op waterstof.
Elektrische aandrijving: We maken hier een onderscheid tussen batterij- of puur-elektrische
voertuigen (BEV), hybride voertuigen (HEV) en brandstofcelvoertuigen (FCEV), die alle via
elektrische energie het voertuig aandrijven.
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Zuiver elektrische voertuigen (BEVs): een elektrisch voertuig wordt aangedreven door een
elektrische motor en haalt zijn energie uit een herlaadbare batterij. Door de karakteristieken van de
elektrische motor is een versnellingsbak in de meeste gevallen niet nodig. Bovendien wordt een
deel van de remenergie hergebruikt om de batterij bij te laden.
Een groot pluspunt van elektrische voertuigen is dat zij bij gebruik geen uitlaatgassen emitteren. De
productie van elektriciteit gaat wel gepaard met emissies. Indien de verbruikte elektriciteit echter zou
worden opgewekt met hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zonne-energie of
waterkrachtcentrales, zouden de emissies verwaarloosbaar zijn. De samenstelling van het
elektriciteitsproductiepark is dus bepalend voor de emissies geassocieerd aan deze voertuigen. Een
elektrische motor heeft een veel hoger rendement (80 à 90 %) dan zijn thermische tegenhangers
(10 à 40 %). Voor een eerlijke vergelijking moet echter ook het rendement van de
elektriciteitsproductie, alsook de op- en ontlaadverliezen van de batterij meegeteld worden, zodat de
vergelijking gebeurt op basis van primaire energie. Maar dan nog verbruikt een elektrisch voertuig
doorgaans minder primaire energie dan zijn traditionele tegenhanger.
De technologie van elektrische aandrijving bestaat al sinds het einde van de 19de eeuw, maar is
door de verbrandingsmotor op de achtergrond verdrongen geweest. In de jaren 1980 - 1990 kregen
elektrische voertuigen dankzij hun milieuvriendelijkheid opnieuw veel aandacht. Uiteindelijk bleek de
batterij het belangrijkste knelpunt te zijn, kwestie van actieradius, betrouwbaarheid en kostprijs, en
tegen het eind van de jaren 1990 was de interesse voor puur elektrische voertuigen sterk gedaald,
buiten voor enkele nichemarkten (vooral voor in-door gebruik). Met de ontwikkelingen in hybride
voertuigen, maar ook op gebied van mobiele elektronica, zijn er belangrijke evoluties geweest naar
lichtgewicht batterijen met hoge energie-inhoud en verhoogde vermogendensiteit. Sindsdien zijn
batterijen geëvolueerd van lood-zuur (PbAc), naar nikkel-cadmium (NiCd), nikkel-metaalhydride
(NiMH) tot uiteindelijk Lithium-Ion (Li-Ion) batterijen waar in de komende jaren veel van wordt
verwacht (zie ook figuur 3). Ook kan de combinatie met supercapaciteiten (die een hoog specifiek
vermogen kunnen leveren) aantrekkelijk zijn in de toekomst, al dient wel rekening gehouden te
worden met een verhoogde kostprijs.
De snelle ontwikkeling in de laatste jaren betekent echter niet dat de elektrische auto hiermee
marktrijp en concurrerend is. De batterij blijft wat betreft actieradius, kosten en gewicht nog een
belangrijk knelpunt. De typische actieradius van elektrische voertuigen zal allicht beperkt blijven tot
maximum 200 km, waardoor ze niet voor alle voertuigtoepassingen (bv. over lange afstand) in
aanmerking komen. Voor vervoer over korte afstanden, of in binnenstad zijn ze wel geschikt,
mogelijk ook als tweede wagen.
De oplaadinfrastructuur is ook belangrijk voor de introductie van elektrische voertuigen. In se
bestaan er drie types laadinfrastructuur, de ’gewone’, de ’semi-snelle’ en de ’snellaad’-infrastructuur.
Bij het gewone type duurt het laden 5 à 8 uur, bij het semi-snelle type half zo lang en bij het snelle
type slechts een tiental minuten. Naast de privéstopcontacten, die ruim aanwezig zijn in woningen
en in garages, kunnen ook publieke laadstations gebruikt worden. Deze zijn echter nog niet of zeer
weinig beschikbaar, maar zouden op termijn wel uitgebouwd kunnen worden binnen een
ondersteuningskader.
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figuur 3: Voorstelling van toepassingsgebieden van verschillende batterijtypes (Kalhammer, 2007)
Hybride voertuigen (HEVs): hybride voertuigen combineren een verbrandingsmotor met een
elektromotor met batterij en maken gebruik van de terugwinning van remenergie. De technologie
werd uitgewerkt als antwoord op de problemen met zuiver elektrische wagens, die te zeer beperkt
waren in hun actieradius om brede toegang tot het publiek te kunnen vinden.
Men onderscheidt twee grote deelgroepen, nl. de parallel hybride en serie hybride voertuigen. Bij de
eerste soort zijn de elektrische en thermische motor mechanisch gekoppeld en kunnen ze beide de
wielen aandrijven. Bij de tweede soort worden de wielen enkel aangedreven door de elektrische
motor, die zijn energie haalt uit een batterij of uit een generator die aangedreven wordt door een
thermische motor. De keuze van de structuur is afhankelijk van de geviseerde markt. Voor
stadbussen zal men eerder een serie hybride structuur verkiezen. Een parallelle structuur komt in
aanmerking voor gezinswagens die ook op de autosnelweg moeten kunnen rijden.
De meeste hybride wagens zijn van het parallel hybride type, waarbij de batterijlading automatisch
gebeurt met een boordgenerator, zonder externe oplading vanuit het elektriciteitsnet. Bijna alle
e
autoconstructeurs werken aan zulke hybride modellen; Toyota heeft met zijn Prius (3 generatie
komt uit in 2009) ondertussen de meeste ervaring opgebouwd. De eerste modellen zijn alle
benzinemodellen, vooral door de Amerikaanse en Japanse vraag die op benzine gericht is,
Europese constructeurs werken ook aan diesel-hybride modellen.
Uit de markt komt intussen de vraag naar voren naar hybride voertuigen waarvan de batterij thuis is
op te laden, de zogenaamde ‘plug-in hybrides’ (PHEV). De eisen die een plug-in hybride aan de
batterij stelt zijn wel anders. Een batterij in een gewone hybride werkt meestal in een beperkt
gebied, waarbij de batterij in een gemiddelde beladingstoestand blijft. Bij een plug-in hybride is het
juist van belang dat de batterij vol geladen kan worden, en daarna weer redelijk leeg gereden kan
worden. Het is ook de bedoeling dat het voertuig over een bepaalde afstand (typisch 30 tot 50 km)
zuiver elektrisch kan rijden. De batterij dient dan wel groter te zijn dan bij een gewone hybride.
De eerste commerciële plug-in hybrides komen waarschijnlijk op korte termijn op de markt, zoals bv.
de Volt van General Motors die voor 2010-2011 op de Amerikaanse markt is aangekondigd.
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Verwacht wordt dat hybride modellen stilaan marktaandeel gaan winnen en dat ook ‘mild-hybride’
technologie veralgemeend zal worden bij conventionele voertuigen. De plug-in hybride technologie
kan op termijn een succesverhaal worden. Dit zal wel afhangen van een voldoende goede en
beschikbare oplaadinfrastructuur, verbeterende (batterij)technologie met dalende meerkosten en
opgebouwde marktervaring die de onzekerheid bij potentiële gebruikers kan wegnemen en de
toegevoegde waarde kan aantonen van zulke voertuigmodellen.
Brandstofcelvoertuigen (FCEV): brandstofcellen die gevoed worden door waterstof zijn op zich een
bestaande technologie – zeker in de ruimtevaart - maar de toepassing in voertuigen blijft tot dusver
beperkt tot prototypes en demonstraties. Er blijven nog belangrijke kwesties die nader bekeken,
doorontwikkeld en gedemonstreerd moeten worden, onder meer het brandstofcelsysteem zelf
(vooral verlaging van de kostprijs) inclusief aandrijflijn en de waterstofopslag aan boord (gasvormig
onder hoge druk, of vloeibaar bij zeer lage temperatuur). Verdere knelpunten zijn de productie van
de waterstof en de kosten van de uitbouw van een waterstofinfrastructuur. Last but not least is de
aanvaarding bij de eindgebruiker zeker niet vanzelfsprekend.
Brandstofcelvoertuigen hebben lokaal geen emissies, maar net als bij elektrische wagens, is de
manier waarop de waterstof geproduceerd wordt bepalend voor het overkoepelende milieuplaatje.
Zo zal bij productie van waterstof uit aardgas (wat nu meest wordt toegepast) het globale primaire
energieverbruik en de broeikasgasemissies weinig lager liggen dan bij conventionele benzine- of
dieselwagens. Electrolyse via hernieuwbare elektriciteit is een meer milieuvriendelijke optie, al dient
hier wel bekeken te worden of het niet efficiënter is op termijn deze elektriciteit direct te gebruiken in
elektrische of plug-in hybride voertuigen.
Bij introductie van waterstof is het meest logische traject een stapsgewijze uitbouw van een aantal
kernen die specifieke activiteiten rond waterstof ontplooien. Interessant is zich in eerste instantie te
richten op nichemarkten zoals stadsbussen of andere vloten, waarbij de wijdverspreide
beschikbaarheid van de brandstof minder van belang is omdat vertrokken wordt van een centraal
tankpunt. Verscheidene demonstratieprojecten (o.a. CUTE, Zero-Regio, HyChain) zijn hiermee aan
de gang in Europees verband. Deze demonstratieprojecten geven een schat aan ervaring in
werkelijke gebruikscondities, en hierop kunnen verdere ontwikkelingen nog verderbouwen.
Gaandeweg zou meer waterstofinfrastructuur kunnen uitgebouwd worden tot ‘hydrogen highways’,
waardoor de brandstof en technologie wijder toegankelijk zou kunnen worden.
Let wel dat dit een werk is van lange adem, met hoge budgeteisen voor onderzoek, ontwikkeling,
demonstratie en infrastructuuruitbouw.
Op dit moment ziet het er naar uit dat brandstofcelvoertuigen en elektrische voertuigen (inclusief
plug-in hybrids) met elkaar in de balans liggen. Het voordeel lijkt eerder richting elektrisch te gaan
op dit moment. Desalniettemin is een uitgewerkt scenario met ondersteuning van waterstof als
transportbrandstof een interessante optie om te bekijken.
1.2.2

Scenario’s

→ Beschrijving van de innovatiescenario’s uit een recente studie
Om inzicht te verkrijgen in de technologische ontwikkelingen die men mogelijk acht tegen 2030 (en
de gevolgen hiervan op het energiegebruik), werden vier innovatiescenario’s uit een recente studie
kritisch bekeken (Hanschke et al. 2009; Uyterlinde et al. 2008). De prognoses volgens deze
innovatiescenario’s werden vergeleken met de voorspellingen volgens een referentiescenario dat
correspondeert met de lage variant in de beoordeling van het beleidspakket Schoon & Zuinig (S &
Z). Als beleidsarme achtergrond werd het GE-scenario uit de WLO-studie aangewend, dit is het
scenario dat uitgaat van een sterke economische groei en een hoge technologische innovatie.
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In Tabel 1 wordt een kort overzicht gegeven van de invulling van de verschillende scenario’s. Naast
het referentiescenario omvat scenario 1 een generiek innovatiescenario op Europees en
Nederlands gebied. Opvallend is hierbij de nadruk op CNG en hybride technologie. In scenario 2
wordt sterk ingezet op innovatieve technologie, en dan met name op waterstof. Scenario 3 is qua
context vergelijkbaar met Scenario 2, alleen valt in dit scenario de uiteindelijke keuze op elektrisch
vervoer in plaats van op waterstof. Om ook een beeld te geven van wat er gebeurt als niet het
volledig elektrisch vervoer, maar de plug-in hybride de dominante technologie wordt, is ook nog een
alternatief beeld voor scenario 3 ontwikkeld: scenario 3* .
→ Ontwikkelingen van het wagenpark
Elk innovatiescenario zal resulteren in een andere ontwikkeling van het wagenpark. Figuur 4 geeft
een grafische weergave van de ontwikkeling van het wagenpark volgens de innovatiescenario’s tot
in 2040 (hier enkel personenwagens getoond ter illustratie).

figuur 4: Ontwikkeling van het wagenpark voor personenauto’s (uit: Hanschke et al. 2009)
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Referentie: Beleidspakket
Schoon & Zuinig ‘laag’

Scenario 1: NL en EU generieke
innovatie inspanning

Scenario 2: NL en EU specifieke
innovatie inspanning (H2)

Scenario 3: NL en EU specifieke
innovatie inspanning (elektr)

Scenario 3*: NL en EU specifieke
innovatie inspanning (plug-in)

Kilometerbeprijzing

Bovenop referentie:

Bovenop referentie:

Bovenop referentie:

Vergelijkbaar met Scen3 maar:

130 g/km in 2015 (personenauto’s)

CNG bij (bestel)auto’s en bussen

Waterstofauto sterk in opkomst
(20% in 2030)

Elektrisch vervoer speelt vanaf
2020 een rol, plug-in als voorloper

Plug-in hybride wordt dominante
technologie (ipv volledig elektrisch)

9% hybride auto’s in 2020

Hybride technologie grootschalig
toegepast

H2 bij (bestel)auto’s en bussen

Elektrisch vervoer bij lichte
voertuigen

Europese CO2-normering voor
bestelauto’s met ruime normen

Beperkt aandeel H2-bussen

Groei hybrides iets minder sterk

Fiscale vergroening mobiliteit

Vrachtwagens 15% hybride

CNG beperkt bij bussen

Helft van kilometers van lichte
voertuigen in 2040 gereden op
elektriciteit
Ontwikkeling van ICT en zuinige
banden vergelijkbaar met scen2

Elektrisch vervoer beperkt tot
aandeel van 10% in prestatie van
lichte voertuigen
35% van kilometers van lichte
voertuigen in 2040 gereden op
elektriciteit (wan ook deel fossiel)

Voorlichting over
gedragsverandering

Sterke groei marktaandeel zuinige
banden en energiebesparende ICT

Vrachtwagens 15% hybride

Zuinige banden: 25% bij
personenauto’s

Volledige penetratie zuinige banden
in 2030, ICT 90% in 2030

tabel 1: Beschrijving van de gehanteerde scenario’s (uit: Uyterlinde et al. 2008)
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Belangrijk bij deze innovatiescenario’s zijn de aannames die gemaakt werden naar de
introductiegraad van de verschillende voertuigtypes. In tabel 2 wordt per scenario het marktaandeel
in nieuwverkopen weergegeven (in %). Vermits in elk scenario één bepaalde technologie centraal
staat, werd hierbij verondersteld dat enkel het aandeel van deze technologie in de nieuwverkopen
verandert. Enkel dit cijfer werd daarom weergegeven. De weergegeven percentages zijn voor de
technologieën gelijk aan het aandeel in de laatste 5 jaren (2020 slaat bijv. op 2016-2020). De term
‘elektrisch’ refereert hierbij naar ‘all-electric’ voertuigen, en niet naar plug-in hybrides.
Het marktaandeel hybride-wagens in de nieuwverkoop wordt, per scenario, weergegeven in
tabel 3. Deze aandelen worden steeds uitgedrukt ten opzichte van het totale aantal benzine/diesel
voertuigen dat verkocht wordt (dus exclusief de nieuwe technologieën zoals H2 en elektrisch
vervoer).
Wat de plausibiliteit van deze scenario’s betreft, kunnen we stellen dat in het referentiescenario
realistische aannames gemaakt worden naar de introductiegraad van nieuwe motorbrandstof- en
voertuigtechnologieën. In Vlaanderen zien we een vergelijkbare voorspelling bij een gelijkblijvend
beleid (VMM, 2009). Wat de innovatiescenario’s betreft, wordt een sterk doorgedreven beleid
verondersteld dat ondersteund wordt door een Europees beleid. Verder vragen deze scenario’s een
beleid dat op korte termijn geïmplementeerd wordt, voortdurend opgevolgd en, indien nodig,
bijgestuurd wordt. Bijgevolg moeten we deze innovatiescenario’s eerder zien als een maximaal
potentieel voor deze technologische opties.
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tabel 2: Marktaandeel in de nieuwverkoop van de verschillende technologieën.

CNG (Scen1)

H2 (Scen2)

Elektrisch (Scen3)

Elektrisch (Scen3*)

2010

2020

2030

2010

2020

2030

2010

2020

2030

2010

2020

2030

Personenauto-benzine

5%

10%

18%

0%

13%

30%

0%

15%

40%

0%

3%

10%

Personenauto-diesel

0%

5%

8%

0%

5%

25%

0%

3%

15%

0%

0%

5%

Bestelwagen-Diesel

2%

12%

17%

0%

14%

30%

0%

10%

30%

0%

0%

5%

Autobus-Diesel

5%

23%

30%

0%

30%

60%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

tabel 3: Marktaandeel hybride voertuigen in de nieuwverkoop volgens de verschillende innovatiescenario’s.
Ref

Scen1

Scen2

Scen3

Scen3*

2010

2020

2030

2010

2020

2030

2010

2020

2030

2010

2020

2030

2010

2020

2030

Personenauto

2%

17%

20%

5%

83%

85%

5%

60%

65%

5%

85%

95%

5%

85%

95%

PersonenautoPHEV aandeel

0%

0%

0%

0%

9%

23%

0%

8%

14%

0%

25%

40%

0%

35%

70%

Bestelwagen

0%

0%

0%

5%

55%

85%

5%

45%

60%

5%

65%

90%

5%

65%

90%

BestelwagenPHEV aandeel

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

40%

0%

20%

45%

Vrachtwagen

0%

0%

0%

1%

12%

20%

1%

12%

20%

1%

12%

20%

1%

12%

20%

Trekker

0%

0%

0%

1%

10%

18%

1%

10%

18%

1%

10%

18%

1%

10%

18%

Autobus

0%

0%

0%

5%

60%

60%

5%

35%

35%

5%

60%

60%

5%

60%

60%
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→ Impact op het brandstofverbruik
Het totale energiegebruik door het wegverkeer volgens de gehanteerde scenario’s is weergegeven
in figuur 5. De absolute cijfers voor scenario 3* waren niet beschikbaar en werden dus ook niet
getoond (Pers. Commun. Hanschke). Ter illustratie worden ook de prognoses tot 2040 in de figuur
getoond. Vermits de onderzoeksvraag van dit rapport handelt over het jaar 2030 zullen we enkel
deze cijfers bespreken. Volgens het referentiescenario zal het brandstofverbruik van het wegverkeer
in 2030 hoger liggen dan in 2010. De andere 3 scenario’s voorspellen echter een reductie in het
energiegebruik door efficiëntere technologieën aan te wenden.
[PJ]
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figuur 5: Het energiegebruik van het wegverkeer. Prognoses volgens de verschillende scenario’s
(o.b.v. cijfers uit Hanschke et al. 2009)
Een opsplitsing van het energiegebruik naar verschillende brandstoftypes wordt getoond in figuur 6
tot figuur 9. Wanneer we bij de discussie rond biobrandstoffen hierop terugkomen, zal voor de
verschillende biobrandstoffen bekeken worden voor welk motortype (diesel, otto/benzine,
otto/aardgas) ze toepasbaar zijn en op welk deel van het energieverbruik ze dus kunnen inspelen.
In de figuren merken we op dat diesel het voornaamste brandstoftype blijft in de vier getoonde
scenario’s. In 2030 zal het aandeel van diesel in de totale energievraag ongeveer 75% bedragen
volgens het referentiescenario (figuur 6). In scenario 1 ligt dit diesel-aandeel iets lager (ongeveer
70%), maar zal ongeveer 10% van de energievraag afkomstig zijn uit CNG (figuur 7). In scenario 2,
waar een specifieke inspanning geleverd wordt ten voordele van waterstof, evolueert het aandeel
van waterstof van 0% in 2010 tot 2% in 2020 en ongeveer 11% in 2030. Diesel blijft ook in dit
scenario een groot deel van de energievraag vertegenwoordigen met ongeveer 70% (figuur 8). De
cijfers in scenario 3 zijn vergelijkbaar met deze voor scenario 2, met het verschil dat nu een
significant aandeel van de energievraag uit elektriciteit gehaald zal worden i.p.v. uit waterstof (figuur
9). Opgemerkt dient te worden dat een deel van de daling van de energievraag in deze scenario’s
komt door het gebruik van elektriciteit of waterstof, die een lager verbruik (kWh elektriciteit of MJ
waterstof) per km hebben. Aan de andere kant breng dit wel mee dat meer energie dient gestoken
in de productie van elektriciteit of waterstof - een deel dat niet rechtstreeks aan transport wordt
toegewezen.
Soortgelijke verdelingen in energievraag, waarbij het aandeel van diesel in het totale
energieverbruik nog steeds belangrijk blijft, vinden we ook terug in de Vlaamse
scenarioberekeningen (VMM, 2009). Maximaal een 20% van het totale energieverbruik in
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Vlaanderen in 2030 zou afkomstig zijn uit ‘alternatieve’ brandstoffen (biobrandstoffen, elektriciteit,
aardgas, waterstof). Echter, dit beperkt aandeel komt wel overeen met ongeveer 35% van de
gereden voertuigkilometers (gelinkt aan de hogere efficiëntie van de elektrische aandrijving). Bij een
doorgedreven beleid zal tegen 2030 het gros van de alternatieve brandstoffen in Vlaanderen
bestaan uit biobrandstoffen (12% van totaal wegtransport). Verder zal 5% ingevuld worden door
elektriciteit. De overige alternatieven zullen minder dan 2% voor hun rekening nemen.
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figuur 6: Energiegebruik wegverkeer per brandstoftype - Referentie (obv cijfers uit Hanschke et al.
2009
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figuur 7: Energiegebruik wegverkeer per brandstoftype – Scenario 1 (obv cijfers uit Hanschke et al.
2009)
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figuur 8: Energiegebruik wegverkeer per brandstoftype – Scenario 2 (obv cijfers uit Hanschke et al.
2009)
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figuur 9: Energiegebruik wegverkeer per brandstoftype – Scenario 3 (obv cijfers uit Hanschke et al.
2009)
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1.2.3

Bandbreedte

Uit Figuur 4 kan afgeleid worden dat de energievraag in 2030, naast de transportvraag, ook
afhankelijk is van de technologische ontwikkelingen die in de toekomst gerealiseerd zullen zijn.
Volgens het referentiescenario zal de energievraag in 2030 ongeveer 502 PJ bedragen. In
vergelijking met het referentiescenario wordt in de innovatiescenario’s echter een energiebesparing
bereikt van ongeveer 15-25% in 2030, met de grootste reductie in Scenario 3. We kunnen dus
stellen dat de totale energievraag voor wegverkeer in 2030 zich zal situeren tussen een bovengrens
van 502 PJ voor het referentiescenario en een ondergrens van 370 PJ voor Scenario 3. De totale
energievraag per energiedrager zal hierbij afhankelijk zijn van het gevolgde innovatiescenario.
Let dat er ook combinaties mogelijk zijn tussen de verschillende scenario’s. Zo is een scenario
denkbaar dat zowel inzet op elektrisch, als op CNG (combinatie scenario 1 en scenario 3). Het is
moeilijk om dit juist te kwantificeren, maar in tabel 4 hebben we indicatief een Combi-scenario
weergegeven, waarbij CNG een grotere plaats krijgt, ten koste van het dieseltransport.
In de opdeling tussen de verschillende types technologieën bekomen we in 2030 volgende verdeling
(alle cijfers uitgedrukt in PJ):

Tabel 4: opdeling verschillende types brandstof/technologieën in 2030 volgens de 4 scenario’s
Ref.

Scen. 1

Scen. 2

Scen. 3

Combi scen.

PJ

%

PJ

%

PJ

%

PJ

%

PJ

%

Diesel

381

76

296

70

280

69

266

72

231

62

Benzine

117

23

79

19

75

18

60

16

60

16

LPG

3.8

0.8

3.5

0.8

3.4

0.8

3.4

0.9

3.4

0.9

CNG

-

39

9

1.2

0.3

1.7

0.5

37

10

H2

-

0.6

0.1

44

11

0.6

0.2

0.6

0.2

Electr.

-

5.5

1.3

2.4

0.6

38

10

38

10

502

423

TOTAAL

406

370

370

Het verbruik van dieselbrandstof (incl. biologische dieselbrandstoffen) ligt tussen 62 en 76% van het
totale energiegebruik in wegtransport; in absolute waarde ligt de spreiding tussen 230 en 380 PJ.
Het verbruik van benzinebrandstof (incl. biologische benzinebrandstoffen) ligt tussen 16 en 23% van
het totale energiegebruik in wegtransport; in absolute waarde ligt de spreiding tussen 60 en 117 PJ.
Het aandeel van CNG, H2 en elektriciteit in wegtransport varieert tussen 0 en 10%, in absolute
waarde tussen 0 en 40 PJ.
Deze aandelen nemen we als startpositie voor de mogelijkheden van verschillende biobrandstoffen.
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HOOFDSTUK 2

BIOBRANDSTOFFEN IN WEGTRANSPORT

In dit hoofdstuk bekijken we de mogelijkheden om in het Nederlandse wegtransport fossiele
brandstoffen door biobrandstoffen te vervangen. Gezien de opdeling die in het vorige hoofdstuk
gemaakt is, maken we ook hier een onderscheid tussen het type brandstof dat met verschillende
biobrandstoffen vervangen kan worden. Voor een specifieke bespreking per biobrandstof verwijzen
we naar de literatuur (o.a. Verhagen et. al., 2008), hier zullen kort typische toepassingen en
beperkingen worden aangehaald.

2.1 Indeling biobrandstoffen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de indeling van biobrandstoffen, naargelang de
brandstof/energiedrager die ze doorgaans vervangen.
Tabel 5: Indeling biobrandstoffen
Dieselvervangers

biodiesel (FAME)
puur plantaardige olie (PPO)
gehydrogeneerde plantaardige olie (HVO), bv NExBTL
ethanol als dieselvervanger (bv in ED95 of in E-diesel)
Fischer–Tropsch biodiesel (FTD / BTL)
bio-DME
HTU diesel
biobutanol
pyrolyse olie*
co-raffinage

Benzinevervangers

bio-ethanol (+ afgeleide ETBE)
lignocellulose ethanol
biomethanol
biobutanol
co-raffinage

(Aard)gasvervangers

biogas/biomethaan
bio-SNG

Waterstof

bio-waterstof

Elektriciteit

groene elektriciteit

* eerder als voorbehandelingstechniek
Daarnaast is het ook mogelijk om biomassa (of bio-olie) toe te voeren als grondstof in bestaande
olieraffinaderijen (‘co-raffinage’). Dit levert een vergelijkbare output in brandstoffen, waarvan dan
een bepaalde fractie als ‘bio’ geklasseerd kan worden.
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2.1.1

Dieselvervangers

→ Biodiesel (FAME - Fatty acid methyl ester)
Grondstoffen:
- plantaardige olie (koolzaadolie, zonnebloemolie, soja olie, palmolie, jatropha-olie,…),
- gebruikte frituurolie,
- dierlijk vet,
- algenolie (op termijn).
Biodiesel heeft afwijkende eigenschappen t.o.v. fossiele diesel, onder meer met zijn hogere
viscositeit, minder goede koude-eigenschappen, corrosiviteit voor rubbers en plastics, minder goede
stabiliteit. Op dit moment is bijmenging van 5% bij fossiele diesel toegelaten, dit wordt allicht op
korte termijn verhoogd tot 7% (volumetrisch). Op iets langere termijn zal dit mogelijk uitgebreid
worden tot 10%, maar vanuit de autoconstructeurs is er weinig animo om verder te gaan (argument
van 2e generatie ‘synthetische’ biodiesel). Uitzondering hierop zijn de Franse autoconstructeurs die
hun dieselmodellen tot B30 vrijgeven, en een aantal heavy duty constructeurs die zelfs tot B100
gaan.
Het is moeilijk om enkel vanuit Nederland te wegen op de strategie van autoconstructeurs om
compatibiliteit tot B30 of B100 af te dwingen. Dit kan eerder in een coalitie met grotere landen waar
autoconstructeurs hun hoofdzetel hebben (bv. Duitsland, Frankrijk); eventueel kan druk uitgeoefend
vanuit een overkoepelend Europees niveau.
Veralgemeende toepassing van B7 of B10 lijkt op termijn de meest logische toepassing. Eventueel
zijn er ook mogelijkheden voor B30 of B100, maar deze markt lijkt eerder beperkt en meer lokaal
gericht (vloten). Al is natuurlijk wel een scenario denkbaar dat B30 op grotere schaal wordt ingezet
bv. via beschikbaarheid in publieke tankstations.
→ Puur plantaardige olie (PPO)
Grondstoffen: nadruk vooral op koolzaadolie, maar andere plantaardige oliën zijn in principe ook
mogelijk.
PPO wijkt qua eigenschappen veel sterker af van fossiele diesel (in vergelijking met biodiesel), met
een veel hogere viscositeit, minder goede koude-eigenschappen, een veel lager cetaangetal en
eveneens een lagere stabiliteit. Motoren dienen in ieder geval omgebouwd te worden met
voorverwarming van de olie (om viscositeit te verlagen), bij voorkeur wordt ook ingegrepen qua
motorsturing. Er zijn gespecialiseerde ombouwfirma’s voor PPO ombouw van dieselmotoren, maar
de meeste autoconstructeurs staan afkerig ten opzichte van deze toepassing, ook gezien de steeds
strenger wordende emissienormen in de toekomst, en de hiermee gepaard gaande fijnafstelling van
de motoren.
In principe zien we in PPO geen grootschalige toepassing op langere termijn. Bepaalde scenario’s
kunnen wel uitgaan van toepassing in nichemarkten op kleinere schaal, zoals de landbouw.
→ gehydrogeneerde plantaardige olie (HVO)
Grondstoffen: zelfde als bij biodiesel, al liggen de vereisten voor de zuiverheid en eigenschappen
van de grondstof minder hoog (vooral nadruk op goedkopere oliën of op termijn algen).
HVO is een synthetische dieselbrandstof (vergelijkbaar met BTL), die qua eigenschappen weinig
afwijkt van fossiele diesel en zelfs op een aantal punten (bv cetaangetal) superieur is. Bijmenging bij
fossiele diesel is in principe niet gelimiteerd. Vooral Neste is commercieel aan de gang met HVO
(NExBTL) in Finland, ook is Neste recent gestart met de bouw van een nieuwe fabriek in Rotterdam,
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met een productiecapaciteit van 800.000 ton/jaar. Verwacht wordt dat de fabriek in 2011 gaat
draaien.
De nood aan waterstof voor de hydrogenatie maakt dat deze fabrieken vooral in de nabijheid van
olieraffinaderijen of scheikundige nijverheid geplaatst worden (beschikbaarheid H2).
Investeringen voor HVO fabrieken liggen een stuk hoger dan bij biodiesel, voor de fabriek in
Rotterdam (800.000 ton per jaar) worden de investeringskosten geschat op 670 miljoen euro.
Gezien de hogere investeringskost is het niet duidelijk in hoeverre HVO in de toekomst kan
concurreren met de bestaande biodieseltechniek (verestering met methanol). Een belangrijk
argument kan zijn dat het onbeperkt mengbaar is met diesel, terwijl biodiesel maar tot 7 of 10% zou
kunnen bijgemengd worden. Mogelijk zou HVO dus bovenop B7 of B10 kunnen bijgemengd worden.
→ Bio-ethanol
Info over productiemethoden en grondstoffen: zie verder.
Bio-ethanol wordt normaal toegepast als benzinevervanger (vonkontstekingsmotor), maar er zijn
ook mogelijkheden om bio-ethanol toe te passen als vervanging voor diesel. Er worden
dieselvoertuigen gemaakt die rijden op pure bio-ethanol waaraan een ontstekingsverbeteraar is
toegevoegd. Scania heeft een motor voor bussen ontwikkeld die is afgeleid van de dieselmotor en
die op ‘ED95’ kan rijden, wat in feite pure ethanol is met enkele procenten water en
ontstekingsverbeteraars. In Stockholm rijdt al een groot aantal van deze bussen.
Het is ook mogelijk ethanol bij te mengen bij dieselbrandstof (E-diesel, typisch 10% ethanol bij
diesel), maar hier zijn nog wel een aantal technische problemen, zowel naar de brandstof toe
(mengbaarheid met diesel), als naar de tankinfrastructuur (veiligheidsvoorschriften).

→ Fischer-Tropsch biodiesel (BTL)
Grondstoffen: eender welke koolstofhoudende grondstof, zowel petroleum, steenkool, aardgas als
biomassa (vochtgehalte < 50%) gebaseerd. Vooral geschikt voor cellulose-houdende grondstoffen
zoals (1) afvalstromen uit de landbouw (stro, loof, stengels,…) en bosbouw of houtverwerkende
nijverheid; (2) energiegewassen (energiemaïs, sorghum, snelgroeiende grassen als miscanthus,
bamboe en riet, of korte-omloophout als wilg en populier); (3) organische afvalstromen van
particulieren of bedrijven, of de organische fractie van huishoudelijk afval.
Net als HVO is BTL een synthetische dieselbrandstof, die qua eigenschappen weinig afwijkt van
fossiele diesel en voor een aantal aspecten zelfs superieur is. Ze kan ook ongelimiteerd bijgemengd
worden bij fossiele diesel. Om deze reden heeft de automobielindustrie, met name die in Duitsland,
zich sterk uitgesproken voor ontwikkeling van BTL..
De technologie gaat in eerste fase uit van een vergassing, gasconditionering en –zuivering, gevolgd
door een Fischer-Tropsch synthese. De productietechnologie zit in de demonstratiefase, met vooral
Choren in Duitsland (hierin ondersteund door VW, Daimler, Shell, …) die zich hierin profileert. In de
loop van 2009 plant Choren de indienststelling van een beta-plant, met een capaciteit van 15.000
ton ‘sundiesel’ per jaar. Voor een volledig commerciële toepassing mikken zij tegen 2013 op een
sigma-plant met een capaciteit van 200.000 ton sundiesel per jaar, die nood zou hebben aan een
input van 1 miljoen ton biomassa (droge massa) per jaar [Rudloff, 2009]. De sigma plant zou een
investering vergen van minimaal 800 miljoen euro (ter vergelijking: een biodieselfabriek met
vergelijkbare capaciteit vergt een investering van ongeveer 50 miljoen euro).
De grote schaal, en de hoge investering die hiervoor nodig is, maakt het allicht moeilijk om een
snelle doorbraak van deze technologie op de markt te krijgen. Aan de andere kant heeft Europa
vooral nood aan dieselvervangers (refinery balance), dus het valt te verwachten dat de ontwikkeling
e
van ‘2 generatie biodiesel’, die kan gemaakt worden op basis van ruimer beschikbare biomassa in
vergelijking met traditionele biodiesel of HVO, vanuit dat oogpunt sterk gestimuleerd zal worden.
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→ Bio-DME
De technologie voor de productie van bio-DME is vergelijkbaar met Fischer-Tropsch biodiesel, met
de vorming van syngas in eerste fase, gaszuivering en –conditionering, en daarna gevolgd door
DME synthese. DME synthese heeft een hoger rendement dan FT synthese, en kan ook op kleinere
schaal toegepast worden. Vooral in Zweden wordt deze piste onderzocht (bv Volvo).
In de chemische industrie wordt DME geproduceerd uitgaande van zuivere methanol via een proces
dat katalytische dehydratatie genoemd wordt. De methanol zelf kan geproduceerd worden uit
steenkool of aardgas. Vaak wordt de productie van methanol en DME gecombineerd in één enkel
proces. Mogelijk kan vertrokken worden van bio-methanol (eventueel gekoppeld aan de
ontwikkelingen bij BioMCN in Nederland).
DME is een dieselbrandstof, maar vergt wel een aangepaste technologie. In atmosferische
omstandigheden is het een gas, maar net als LPG condenseert het op vrij lage druk (~5bar). De
brandstofinfrastructuur kan dus vergelijkbaar uitgebouwd worden als LPG, eventueel is een deel
van de LPG infrastructuur over te nemen.
Gezien de nood aan dedicated technologie, en de nodige infrastructuuraanpassingen (indien ze
naast LPG zal bestaan), gaan we ervan uit dat DME in Nederland hooguit zal kunnen spelen in
nichemarkten tegen 2030.
→ HTU-diesel / pyrolyse olie
HTU diesel (Hydro Thermal Upgrading) wordt vooral in Nederland ontwikkeld en is speciaal
ontworpen om natte biomassa om te zetten in een vloeistof die lijkt op ruwe olie, meestal ‘biocrude’
genoemd. Hieruit kan een dieselachtige brandstof worden verkregen door HydroDeOxygenatie
(HDO) toe te passen. Deze brandstof kan onbeperkt bijgemengd worden met fossiele diesel.
Eventueel kan de bio-crude die bekomen wordt via het HTU proces gebruikt worden voor coraffinage in olieraffinaderijen.
De HTU technologie bevindt zich nog in de demonstratiefase, het is niet duidelijk of de technologie
effectief op de markt zal aanslaan (bv in vergelijking met vergisting van natte biomassa).
De ontwikkeling van pyrolyse olie staat iets verder in de demonstratiefase dan HTU. Hier gaat het
meestal ook om een voorbehandelingstechnologie (belangrijkste voordeel = densiteitsverhoging
voor transport). De pyrolyse-olie kan mogelijk worden ingezet in co-raffinage, of eventueel kan de
olie ook vergast worden om daarna Fischer-Tropsch diesel te produceren.
→ Bio-butanol
Info over productiemethoden en grondstoffen: zie verder.
Bio-butanol wordt doorgaans aanzien als benzinevervanger (vonkontstekingsmotor), maar het is
ook mogelijk om het bij diesel bij te mengen.

→ Co-raffinage
Hierbij gaat het erom de biomassa zodanig voor te bewerken, dat deze kan worden verwerkt in de
normale procesinstallaties van een olieraffinaderij, apart of samen met aardolie. Dit zou een grote
kostenbesparing opleveren omdat gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuur en markten.
De in te zetten biomassa moet dan echter wel eerst worden voorbewerkt (upgrading). De hierop
volgende raffinage zou kunnen plaatsvinden hetzij gemengd met aardolie, hetzij in een aparte
voedingslijn.
In Nederland is er een onderzoeksproject (Coraf), dat getrokken wordt door BTG. Dit project is
gelinkt aan een Europees project BioCoup van een groot consortium van Europese industrieën en
onderzoeksinstellingen. Focus ligt vooral op de upgrading van de biomassa. Het principe zit nog wel
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in de vroege onderzoeksfase, dus het is nog niet duidelijk in hoeverre het kan samengaan of
concurreren met andere biobrandstof conversietechnologieën.

2.1.2

Benzinevervangers

→ Bio-ethanol
Grondstof: suiker- en zetmeelhoudende landbouwgewassen, zoals suikerbieten en granen in
Europa (tarwe, gerst), suikerriet in Brazilië, maïs in de VS en bijproducten uit de
voedselverwerkende industrie (bvb. melasse). Op termijn ook op basis van cellulose (grondstoffen ~
FT diesel). Voordeel van cellulose ethanol (in vergelijking met FT diesel) is dat van de bestaande
ethanol productie-infrastructuur vertrokken kan worden. Capaciteit is dus veel sneller uit te bouwen.
Bio-ethanol is geschikt voor toepassing in benzinemotoren (Otto-motoren), puur of bijgemengd bij
conventionele benzine. Aandachtspunten zijn dat het een gevoelig lagere energie-inhoud heeft dan
benzine (2/3 van benzine), dat het corrosief is t.o.v. bepaalde soorten plastic en metaal, dat het (ook
in bijmenging) makkelijk vocht opneemt uit de lucht, en dat het in lage bijmenging bij benzine de
dampspanning (risico op extra verdampingsemissies) verhoogt. Aan de andere kant verbetert
ethanol de verbranding (‘oxygenate’) en verhoogt het de klopvastheid van de brandstof.
Bij bijmenging van ethanol tot 10 à 20% in gewone benzine zijn geen aanpassingen aan de motor
vereist. Op dit moment mag tot 5% ethanol bijgemengd worden bij benzine in Europa, op korte
termijn zal dit allicht verhoogd worden tot 10% (E10).
In de Verenigde Staten wordt E10 al jaren toegepast in de bestaande benzinemodellen, en er is
discussie, onder meer in California, om de toegelaten concentratie ethanol te verhogen naar 15% of
meer. Belangrijk verschil met de Europese modellen is dat de Amerikaanse automodellen veel
ruimer gedimensioneerd zijn naar opvang van verdampingsemissies (canister).
In Brazilië bevat de standaard benzinebrandstof tussen 20 en 25% ethanol. De basis
benzinemodellen in Brazilië – die verschillen van de modellen voor de Europese markt - zijn hier wel
voor uitgerust (dus dit is zeker niet zomaar toepasbaar in de huidige benzinemodellen in Europa).
Stilaan worden meer en meer flex-fuel modellen aangeboden, ook in Europa (bv. Ford Flexifuel,
Volvo MultiFuel en Saab BioPower) die een aangepast brandstofsysteem en motorsturing hebben
waardoor ze kunnen rijden op alle mengsels van benzine/bio-ethanol tot 85% ethanol en 15%
benzine (E85), evenals op normale benzine.
Bio-ethanol kan ook omgezet worden in bio-ETBE (bio-Ethyl Tertiair Butyl Ether) door reactie met
isobutyleen. Dit werd tot dusver in Europa meestal toegepast. Gebruik van ETBE ten opzichte van
ethanol heeft als voordeel dat het minder corrosief is, geen vocht opneemt en dat het de
dampspanning niet verhoogt. ETBE vervangt het additief MTBE, en verbetert de klopvastheid van
de brandstoffen. ETBE bevat slechts 47% ethanol; het is wettelijk toegestaan om het tot 15% bij te
mengen in benzine (op termijn allicht tot 22%).
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen droge (‘anhydrous’) en natte (‘hydrous’) ethanol. Droge
ethanol heeft een watergehalte van minder dan 0,1%, natte ethanol rond 5%. Algemeen werd
gesteld dat ethanol droog moest zijn om op lage bijmenging toegepast te kunnen worden (om
afscheiding water-ethanol fractie van benzine te vermijden). Er zijn evenwel testen aan de gang om
ook natte ethanol bij te mengen bij benzine. De ontwikkeling richt zich vooral op ethanolgehaltes in
benzine van 10 tot 26%, maar ook toepassing op hogere blends is mogelijk. Door een hoger
watergehalte toe te staan, wordt in het productieproces een dure en energie-intensieve
dehydratatiestap overbodig.
Veralgemeende toepassing van E10 lijkt op korte tot middellange termijn de meest logische
toepassing in Europa. Daarnaast is het ook een optie om een infrastructuur voor E85 uit te bouwen,
zoals in Zweden is gebeurd. Hiervoor – en mogelijk op termijn ook voor een hogere veralgemeende
bijmenging zoals E20 (mogelijk hydrous) - is de introductie van flex-fuel technologie noodzakelijk.
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Dit zou zo snel mogelijk aangepakt moeten worden, gezien de levensduur van voertuigen die nu
nieuw verkocht worden. Een optie zou kunnen zijn om op Europees niveau aan te dringen op een
veralgemening van de flexifuel technologie voor benzinemodellen (verplichting voor constructeurs
?).
→ Bio-butanol
Grondstof: Suiker- en zetmeelhoudende gewassen zoals tarwe, maïs, sorghum, suikerbiet,
suikerriet en cassava, of uit lignocellulose-houdende biomassa zoals snel groeiende
energiegewassen of afvalstromen uit de landbouw.
Net als bio-ethanol kan biobutanol geproduceerd worden door fermentatie van plantaardige
grondstof. Meer specifiek gebeurt dit via de ABE fermentatie (Aceton, Butanol, Ethanol), waarbij
wijzigingen in het proces ervoor kunnen zorgen dat hogere concentraties aan butanol geproduceerd
worden (http://www.ecozine.co.uk/Biofuelv2.htm).
Butanol is breed toepasbaar in de energie-, transport- en chemiesector en heeft een aantal
voordelen t.o.v. ethanol. Butanol is eenvoudiger bij te mengen in benzine, en zelfs ook bij diesel,
kan in bestaande distributienetwerken getransporteerd worden en heeft een volumetrische energieinhoud die dicht bij de energie-inhoud van benzine of diesel ligt zodat geen toegevingen moeten
gedaan worden naar vermogen toe. Volgens Dupont kan butanol op dit moment tot 10% bij benzine
worden bijgemengd in Europa en tot 11,5% in de Verenigde Staten. Dit maximum wordt in de
toekomst allicht opgetrokken naar 16% [Dupont, 2008].
Butanol wordt wereldwijd al geproduceerd, maar eerder voor toepassingen in de chemie. Productie
als brandstof is op dit moment nog volop in ontwikkeling – en blijkt ook vrij duur in investeringskost en het is op dit moment niet bekend of en wanneer deze beschikbaar zal komen voor grootschalige
toepassing.
→ Bio-methanol
Bio-methanol wordt geproduceerd door biomassa te vergassen en dit gasmengsel vervolgens om te
zetten in methanol door middel van methanolsynthese. In dat opzicht is het vergelijkbaar met FTdiesel of DME. Methanolsynthese heeft een beter rendement dan Fischer-Tropsch synthese en kan
ook op kleinere schaal worden toegepast.
Momenteel wordt methanol (voor andere toepassingen dan brandstof) hoofdzakelijk geproduceerd
uit aardgas. In Nederland zal binnenkort een fabriek van start gaan die biomethanol produceert uit
glycerine (bijproduct van biodieselproces).
Bio-methanol is een vloeibare brandstof en is, net als bio-ethanol, geschikt voor toepassing als
(gedeeltelijke) vervanger van conventionele benzine. Bij bijmenging tot 10-20% is geen aanpassing
aan de motor of infrastructuur nodig. Bijmenging van hogere percentages vraagt aanpassing van de
benzinenorm. Bio-methanol kan ook als basis dienen voor de productie van MTBE (klopadditief),
waarbij nu meestal methanol op basis van aardgas wordt gebruikt. Ook kan bio-methanol gebruikt
worden in het productieproces van biodiesel (verestering van plantaardige olie met methanol).
Omdat bio-methanol als bouwsteen kan dienen voor tal van toepassingen (productie van lijmen,
drijfgassen, harsen, oplosmiddelen,…) moet dit afgewogen worden met zijn kansen als
biobrandstof. Beleidsondersteuningsmechanismen kunnen hier een belangrijke rol in spelen.
De hoge toxiciteit, sterke corrosiviteit en lage energie-inhoud (helft van benzine) spelen in het
nadeel van de directe toepassing van bio-methanol als brandstof.
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2.1.3

Aardgasvervangers

→ Biogas
Grondstof: de biologisch afbreekbare fractie van afvalresten of reststromen uit o.a. land- en
tuinbouw (incl. mest), horeca, eventueel ook uit slib; energiegewassen zoals energiemaïs (of
olifantgras).
Biogas wordt doorgaans geproduceerd via anaërobe vergisting van natte biomassa, maar het kan
ook uit stortgas of waterzuiveringsslib gewonnen worden. Biogas kan voor vele toepassingen
gebruikt worden, gaande van verwarming, energie-opwekking tot autobrandstof. De verschillende
toepassingen vereisen een verschillende graad van opwaardering van het biogas.
De meest logische toepassing van biogas is enerzijds om het lokaal (in ruwe vorm) te gebruiken
voor energieproductie via WKK (warmte/elektriciteit), anderzijds om het op te zuiveren en te leveren
aan het aardgasdistributienetwerk. Aardgasvoertuigen kunnen dan via aardgastankstations voor
een fractie ‘bio’ rijden (mogelijk kan ook voor ‘groen gas’ gekozen worden zoals bij ‘groene
elektriciteit’). Naast bijmenging kan gezuiverd biogas ook direct aan de pomp worden geleverd via
een rechtstreekse leiding of via tankwagens, hetzij onder druk, hetzij in vloeibare vorm.
→ SNG
De term SNG verwijst gewoonlijk naar methaan geproduceerd door vergassing (syngas) gevolgd
door methanatie. Dezelfde grondstoffen als bij BTL komen in aanmerking. SNG zou op kleinere
schaal dan BTL kunnen toegepast worden.
SNG is allicht te hoogwaardig om lokaal te gebruiken voor stationaire energie. De voorkeur zal
allicht gegeven worden aan het leveren aan het aardgasdistributienetwerk. Aardgasvoertuigen
kunnen dan via aardgastankstations voor een fractie ‘bio’ rijden (~biogas).
2.1.4

Waterstof

Waterstof kan ook geproduceerd worden van biomassa, waarbij er verscheidene mogelijkheden
zijn.
- vergassing van biomassa tot syngas, conditionering (water-gas shift) van het syngas tot een
maximale H2-concentratie, gevolgd door afscheiding van de waterstof,
- steam reforming van biogas (~ huidige productie van waterstof uit aardgas),
- productie via elektrolyse op basis van elektriciteit opgewerkt met bio-energie,
- via biologische weg (dark and photo fermentation). Deze technologie zit in de
onderzoeksfase.
De eerste toepassingen van waterstof in transport zullen allicht gebaseerd zijn op (nu) gekende
processen op basis van elektrolyse of steam reforming. Belangrijke onzekerheden rond waterstof
zullen naast de productie ook liggen in de voertuigen (brandstofcellen, opslag on-board) en de
uitbouw van de distributie-infrastructuur.
2.1.5

Elektriciteit

De fractie elektriciteit voor hybride of elektrische voertuigen kan ook aangemaakt worden via
biomassa. Belangrijkste uitdaging ligt vooral in de ontwikkeling en vermarkting van elektrische en
hybride voertuigen. De aanmaak van elektriciteit staat hier los van.
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2.2 Verwachtingen buiten Nederland
Een ondersteuningsbeleid rond biobrandstoffen in Nederland dient ook een stuk rekening te houden
met wat er in de buurlanden en de rest van Europa - zelfs wereldwijd - verwacht wordt.
Binnen Europa hebben we immers te maken met een eengemaakte markt, met vrij verkeer van
goederen en personen. Buitenlandse voertuigen (mogelijk nog niet aangepast voor hoge
biobrandstofconcentraties) moeten in Nederland zonder problemen kunnen tanken.
Brandstofnormen zijn ook grotendeels op Europees niveau vastgelegd.
In december 2008 is de nieuwe Hernieuwbare Energie Richtlijn goedgekeurd door het Europees
Parlement. Deze richtlijn zal allicht op zeer korte termijn gepubliceerd worden. Hierin staat onder
meer een verplichte doelstelling voor alle Europese lidstaten van 10% hernieuwbare energie in
transport tegen 2020. Dit omvat biobrandstoffen, maar ook de hernieuwbare fractie van elektriciteit
(voor plug-in of elektrische voertuigen) of waterstof worden meegeteld. Al is het te verwachten dat
het leeuwendeel van de doelstelling door biobrandstoffen zal ingevuld worden (zie ook scenario’s in
het vorige hoofdstuk).
De meeste landen zullen zich allicht beperken tot de 10% doelstelling. In Nederland is er een
verkennende studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van 20% biobrandstoffen in 2020 [Verhagen
et. al., 2008]. Duitsland heeft initieel gesteld voor 17% biobrandstoffen in 2020 te gaan, maar heeft
dit cijfer midden 2008 verlaagd tot 12%.
Voor 2030 zijn nog geen concrete doelstellingen vastgelegd. We citeren hier enkele recente studies
en roadmaps, met 2030 doelstellingen op Europees en wereldwijd niveau.
Een 25% doelstelling voor 2030 werd door BIOFRAC (Biofuels Research Advisory Council) in 2006
voorgesteld in “Biofuels in the European Union, a vision for 2030 and beyond”. Een citaat van deze
studie: “An ambitious and achievable vision for 2030 is that up to one quarter of the EU’s transport
fuel needs could be met by clean and CO2-efficient biofuels. A substantial part will be provided by a
competitive European industry, using a wide range of biomass resources, based on sustainable and
innovative technologies. Biofuel development will create opportunities for biomass providers, biofuel
producers and the automotive industry. Also, the European technology will be used in 2030 in many
countries exporting biofuels to Europe.”
Het Europese project ‘REFUEL’ dat in 2008 zijn eindrapport presenteerde, ging voor 2030 uit van
een baseline doelstelling van 9%, een gematigde doelstelling van 15% en een hoge doelstelling van
25% binnen Europa. Onderstaande figuur geeft aan hoe de invulling van deze targets zou verdeeld
worden tussen 1e generatie en 2e generatie biobrandstoffen.

Figuur 10: Onderverdeling tussen 1e en 2e generatie biobrandstoffen tegen 2030 (doelstelling met
biobrandstoffen geproduceerd binnen Europa) [REFUEL, 2008].
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Onderstaande figuur geeft een wereldwijd overzicht van de doelstellingen rond biobrandstoffen (in
vergelijking met totaal verbruik aan transportbrandstoffen). Het overzicht dateert van 2007, een
aantal doelstellingen zijn mogelijk al bijgestuurd. De meeste doelstellingen zijn gesteld tegen 2020.
Voor 2030 worden ook al doelstellingen aangehaald (maar eerder beperkt). Die liggen doorgaans in
de range tussen 10 en 30%.

Figuur 11: Overzicht van wereldwijde overheidsdoelstellingen inzake biofuels
Bron: IEA Task 39, Frost & Sullivan Consulting (2007).
Opmerking Brazilië: doelstelling betreft percentage t.o.v. totaal verbruik aan transportbrandstoffen. Wordt
grotendeels gehaald door ethanol fractie bij personenwagens.

De vermelde doelstellingen staan voor een stuk nog in contrast met de verwachtingen die op lange
termijn gesteld worden, o.a. in de World Energy Outlook (2008) van IEA. Hierin wordt een
wereldwijd aandeel van 4 tot 6% biobrandstoffen verwacht tegen 2030. Brazilië zou een aandeel
van 28% kunnen halen, in de andere regio’s ligt het aandeel een stuk lager. Europa zou in een
ondersteunend scenario tot 12% biobrandstoffen halen.

2.3 Biobrandstoffen in het Nederlandse wegtransport
Binnen het Platform Groene Grondstoffen wordt een doelstelling van 60% biobrandstoffen
vooropgesteld binnen de Nederlandse transportsector tegen 2030. Dit cijfer ligt vér boven de
ambitieuze doelstellingen die wereldwijd gesteld zijn op die termijn (20-30%) en de vraag stelt zich
hoe Nederland zich dusdanig kan onderscheiden ten opzichte van de rest van de wereld, maar
zeker ten opzichte van zijn buurlanden.
De buurlanden in Europa zullen zich tegen 2020 allicht richten op de 10% doelstelling, maar het is
verre van duidelijk hoe biobrandstoffen daarna zullen evolueren. Binnen de Belgische studie
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BIOSES kwam VITO – afhankelijk van het scenario – uit op een aandeel tussen 12 en 17%
biobrandstoffen in 2030 voor de Belgische situatie [Pelkmans et al, 2008].
2.3.1

Moeilijkheden en beperkingen

Er zijn een aantal moeilijkheden en beperkingen indien hogere (gebruiks)doelstellingen gesteld
worden dan de buurlanden:
- brandstofnormering wordt doorgaans op Europees niveau geregeld, zeker wat betreft de
mainstream diesel (EN590) en benzine brandstof (EN228). Met de eengemaakte Europese
markt, en het wegvallen van de grenzen, moeten deze brandstoffen overal beschikbaar zijn,
gezien voertuigen (mogelijk nog niet aangepast voor hogere biobrandstofconcentraties)
overal aan brandstof moeten kunnen geraken.
- In se gelden deze problemen specifiek voor biodiesel bijmenging bij diesel, en ethanol
bijmenging bij benzine. Bij synthetische dieselbrandstoffen (BTL, HVO, co-raffinage) vormt
zich qua compatibiliteit geen probleem.
- Oliemaatschappijen en de brandstofdistributiesector werken in de eerste plaats naar de
Europese markt toe. Zij zijn geen voorstander van brandstofsamenstellingen en –vereisten
die verschillen van land tot land, zeker niet wat betreft de mainstream diesel- en
benzinebrandstoffen (bv in % biobrandstof dat mag of moet bijgemengd worden bij de
mainstream benzine of diesel).
- Hoge biobrandstof doelstellingen vereisen een aangepast beleid. Indien biobrandstoffen
duurder blijven dan fossiele brandstoffen, kan dit ofwel via verplichting opgelegd worden,
ofwel kan via taxreductie het prijsverschil gecompenseerd worden. De laatste optie is qua
prijskaartje voor de overheid zeer moeilijk om dragen als het om grote hoeveelheden gaat
(in de orde van meer dan 5% van het brandstofverbruik). Het voorbeeld van biodiesel in
Duitsland toont dit duidelijk aan.
- De meest werkbare optie voor hogere doelstellingen is om een verplichting op te leggen. Dit
heeft echter als effect dat – indien biobrandstoffen duurder blijven dan fossiele brandstoffen
- de hogere kostprijs rechtstreeks aan de klant wordt doorgerekend. Op zich is hier niets
mis mee, maar het betekent wel dat in de buurlanden, die een afwijkend beleid voeren met
lagere biobrandstof bijmenging, een lagere kost voor de consument kan gehanteerd
worden. Dit kan vooral in de grensregio’s belangrijke verstoringen geven, afhankelijk van
het prijsverschil.
Voor de mainstream brandstoffen lijkt het dus eerder aangewezen om gelijkaardige
brandstofsamenstellingen op de markt te hebben als in de buurlanden in Europa. Hier komt het er
dus op aan om samen vooruit te gaan, zoals nu gebeurt met de nieuwe Europese Richtlijn
Hernieuwbare Energie. Daarnaast kan elk land nog een aangepast beleid voeren voor toepassingen
van hogere biobrandstof blends in niche toepassingen (zie verder).
Welke mainstream brandstoffen verwachten we in Europa tegen 2030 ?
Dit is natuurlijk voor een stuk koffiedik kijken, maar het is redelijk aan te nemen dat de consument in
tankstations de keuze zal hebben tussen 2 types dieselbrandstof en 2 types benzinebrandstof (input
Europia), eventueel naast een ander type brandstof zoals CNG. Deze types kunnen dan zijn:
1. B10: fossiele diesel met max. 10% biodiesel
2. Premium diesel (tot B30): fossiele diesel met een fractie biodiesel (5-10%), en een fractie
synthetische biodiesel (typisch 10 tot 20%). Het succes van deze B30 brandstof zal sterk
e
afhangen van de evolutie in 2 generatie technologie (prijsverlaging tegenover vandaag).
Alternatieven zijn eventueel ook een veralgemeende bijmenging van butanol, of een
doorgedreven toepassing van co-raffinage.
3. E10: fossiele benzine met max. 10% ethanol. Mogelijk hydrous ethanol.
4. E85: het succes van deze brandstof zal sterk afhangen van de introductie van FFVs, van de
beschikbaarheid van 2e generatie ethanolproductie, en van het prijsverschil van ethanol met
benzine.
Wat betreft hogere blends of pure biobrandstoffen - buiten E85 of B30 die op termijn ook als
mainstream brandstof in Europa kunnen verdeeld worden - kunnen er wel verschillen per land zijn,
omdat deze brandstoffen eerder in lokale nichemarkten toegepast zullen worden. Enkele
bedenkingen:
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-

2.3.2

hogere blends worden vaker op nationaal niveau genormeerd, maar de trend is wel om dit
zo veel mogelijk op Europees niveau af te stemmen,
deze brandstoffen worden meestal gestimuleerd via accijnsverlaging om de meerkost te
stimuleren. Indien deze brandstoffen grote marktaandelen zouden bereiken, zou ook dit niet
meer haalbaar zijn voor de overheden.
mogelijk kunnen hogere blends ook opgenomen worden in een verplichting, op voorwaarde
dat die ook aan een vergelijkbare prijs (per MJ) worden aangeboden aan de consument. In
geval biobrandstoffen nog steeds duurder zijn dan fossiele brandstoffen, zal dit echter enkel
worden toegepast door brandstofdistributeurs indien de (meer eenvoudige) algemene
bijmenging op zijn limiet zit (bv door maximum in EN590 of EN228) en hogere bijmenging
enkel kan met duurdere (bv 2e generatie) biobrandstoffen. Indien hogere blends effectief
worden meegenomen in zulke verplichting betekent dit geen meerkost voor de overheid.

Mogelijke doelstelling binnen de Nederlandse transportbrandstoffen

Als mogelijke target in de transportsector zouden we volgende (ambitieuze) grootteorde kunnen
voorstellen. Het bereiken van deze targets hangt natuurlijk sterk af van beleidsondersteuning:
• 50% van dieselbrandstof is B10, 40% B30*, 10% hoge blends in niche markten. => ordegrootte
25%energie van de diesel is van biologische oorsprong. De biobrandstof is verdeeld over biodiesel
(ester), synthetische biodiesel of diesel uit co-raffinage en eventueel nog PPO, ED95 of biobutanol.
• 50% van benzinevoertuigen maakt gebruik van E10 (eventueel kan de ethanol in lage
bijmenging ook door bio-methanol vervangen worden), 50% van E85. => ordegrootte 35%energie
van de benzine is van biologische oorsprong. Mogelijk dan de ‘bio-benzine’ ook ingevuld
worden door bio-butanol of benzine uit co-raffinage.
* onder B30 wordt verstaan 30% diesel van biologische oorsprong (niet alleen esters, dus ook synthetische
biodiesel, …)

Wat betreft aardgasvoertuigen gaan we ervan uit dat groen gas wordt bijgemengd in het
Nederlandse gasgrid, zodanig dat deze voertuigen een bepaald percentage ‘bio’ gebruiken.
Hiervoor gaan we voor de eenvoud ook ervan uit dat in 2030 25% van het gas groen is.
25-30% biobrandstoffen (op energiebasis) in 2030 (elektrisch of waterstof buiten beschouwing
gelaten) zou op die manier een ambitieuze doch plausibele doelstelling zijn voor het Nederlandse
wegverkeer.
Dit zou dan neerkomen op volgende hoeveelheden (uitgedrukt in PJ):
Tabel 6: Hoeveelheden biobrandstof bij verschillende transportscenario’s (25-30% doelstelling)
PJ
Bio-diesel (incl. FAME, BTL, …)
Bio-benzine (vooral ethanol)
Groen gas
Totaal

Ref.
95
41
136

Scen. 1
74
28
10
112

Scen. 2
70
26
0,3
96

Scen. 3
67
21
0,4
88

Combi
scen.
58
21
9
88

De verbruikte biobrandstoffen in Nederland zouden dan neerkomen op een hoeveelheid van 88 tot
136 PJ (2 tot 3 miljoen ton olie equivalent), afhankelijk van het voertuigscenario. Opvallend is dat er
veel meer verbruik is aan dieselvervangers. Dit heeft te maken met het hogere verbruik aan diesel.
Een belangrijk argument vanuit de petroleumsector is dat er vooral nood is aan dieselvervangers
vanwege de refinery balance in Europa. Er is namelijk jaarlijks in Europa een diesel tekort dat
voornamelijk vanuit Rusland moet ingevoerd worden, en een benzine-overschot dat voornamelijk
wordt uitgevoerd voornamelijk naar de VS) (zie Europia, Annual Report 2007). Dieselvervangers
zouden de importbehoefte doen dalen, terwijl benzinevervangers de exporthoeveelheid nog zouden
verhogen. Natuurlijk kan het beleid ook inspelen op de diesel-benzine verdeling door het aanpassen
van zijn accijnsbeleid. Heavy duty transport – waarvan het aandeel in het totale verbruik van
transportbrandstoffen nog steeds stijgt - zal evenwel sterk blijven afhangen van dieselbrandstof.
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De ambitieuze doelstelling van 25-30% biobrandstoffen tegen 2030 die hierboven is aangehaald,
staat nog in sterk contrast met de 60% doelstelling van PGG. Indien we een doelstelling van 60%
zouden behouden (ook gerekend voor elke categorie brandstof apart), zou bovenstaande tabel als
volgt worden aangepast.
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Tabel 7: Hoeveelheden biobrandstof bij verschillende transportscenario’s (60% doelstelling)
PJ
Bio-diesel (incl. FAME, BTL, …)
Bio-benzine (vooral ethanol)
Groen gas
Totaal

Ref.
229
70
299

Scen. 1
178
47
23
248

Scen. 2
168
45

Scen. 3
160
36

0,7

1,0

214

197

Combi
scen.
139
36
22
197

Naast consumptie van biobrandstoffen in Nederland – waaronder ook geïmporteerde
biobrandstoffen - zou de Nederlandse doelstelling kunnen gericht worden op de hoeveelheid
biobrandstof die in Nederland geproduceerd wordt (niet noodzakelijk verbruikt in Nederland),
eventueel ook geproduceerd van ingevoerde biomassa. Een deel hiervan zal voor de Europese
markt zijn, net als in de Nederlandse olieraffinaderijen ook voor de Europese markt geproduceerd
wordt.
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HOOFDSTUK 3

ONTWIKKELING BIOBRANDSTOFFEN
PRODUCTIE EN MARKT IN NEDERLAND

3.1 Situatieschets
Vanuit de Nederlandse overheid werden volgende opportuniteiten voor Nederland aangehaald
(Mouthaan, 2007), specifiek voor de chemie, het agro-cluster en de logistieke sector:
• nieuwe toepassingen van reststromen in de voedingsmiddelen- en veevoerindustrie,
• gunstige ligging van Nederland ten opzichte van een groot Europees afzetgebied: de
Rotterdamse haven.

3.1.1

Olieraffinage in Nederland

We geven hier een overzicht van de bestaande olie-raffinaderijen in Nederland.
Tabel 8: Raffinagecapaciteit in Nederland 2004 [ECN, 2007]
Locatie

Pernis
Europoort
Rotterdam
Vlissingen
Rotterdam
Europoort
TOTAAL

Eigenaar

Shell
Nerefco/B
P
Exxon M.
Total/Dow
Kuwait
Koch

Crude olie

1000 vaten/dag

1000 m³/dag

418
400

66
64

Miljoen ton
olie-eq./jaar
21
20,5

195
158
86
75
1332

31
25
14
12
212

9,1
7,8
3,8
3,5
65,7

5 van deze raffinaderijen bevinden zich in het Rotterdamse havengebied (zie onderstaande figuur).
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Figuur 12: Locatie van de vijf raffinaderijen in het Rotterdamse havengebied [Port Rotterdam, 2009]
De 6 Nederlandse raffinaderijen produceren in totaal 13,8 Mton (600PJ) benzines en 19.7 Mton
(850PJ) dieselbrandstof per jaar (situatie 2006, zie IEA statistieken). Dit ligt voor benzine 3,3 keer
hoger dan het Nederlandse verbruik, voor diesel 2,5 keer hoger. Nederland richt zich bij de
productie van diesel- en benzinebrandstoffen al voor een groot deel op export van de
geproduceerde producten naar het Europese hinterland.
3.1.2

Nederland draaischijf voor handel in biobrandstoffen

Nederland – en dan specifiek de haven van Rotterdam – profileert zich de laatste jaren steeds meer
als draaischijf voor import en export van biomassa en brandstoffen. Volgende tabellen tonen voor
2008 de invoer van biodiesel en ethanol van buiten de EU naar Nederland en ter vergelijking de
import naar de EU (F.O.Licht’s, 2009).
Meer dan de helft van de ingevoerde biodiesel kwam de EU binnen via Nederland, ook de fameuze
(gesubsidieerde) B99 vanuit de Verenigde Staten.
Tabel 9: import van biodiesel naar de EU en NL in 2008 [F.O.Licht’s, report 26/03/2009]
Ton/jr biodiesel
VS
Indonesië
Argentinië
Maleisië
Andere
Totaal
Import vanuit
andere EU
landen

Import naar EU
1.221.499
141.656
66.412
33.968
26.288

Import in NL
722.489
52.937
36.469
23.410
12.108

59%
37%
55%
69%
46%

1.489.823

847.413

57%

120.503

De belangrijkste uitvoerlanden binnen Europa vanuit Nederland voor biodiesel zijn Duitsland (340
kT), UK (173kT) en Spanje (106kT).
Voor ethanol is het moeilijk een onderscheid te maken tussen brandstof ethanol of andere. We
geven hier een overzicht van ethyl alcohol import vanuit de belangrijkste bronlanden. Ook hier komt
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ongeveer de helft van de ethanol Europa binnen via Nederland. Voor Braziliaanse ethanol is dit
meer dan 60%.
Tabel 10: import van ethanol naar de EU en NL in 2008 [F.O.Licht’s report 26/03/2009]
m³/jr ethanol
Brazilië
Pakistan
Bolivia
Egypte
Guatemala
Peru
El Salvador
Costa Rica
Andere
Totaal

Import naar EU
769.338
121.986
51.314
41.630
40.154
39.337
38.318
33.322
547.018

Import in NL*
497.033
55.880
10.817
30.828
38.318
33.322
159.127

65%
46%
21%
78%
100%
100%
28%

1.651.153

842.901

51%

Import van
andere EU
landen
* van buiten de EU

485.339

Het Havenbedrijf Rotterdam meldde in maart 2009 dat de overslag van biobrandstoffen in de
Rotterdamse haven in 2008 ten opzichte van 2007 met ruim 80% is toegenomen, tot 5,7 miljoen ton.
Er werd 2,7 miljoen ton biodiesel overgeslagen (+1,5 mln ton), en 2,4 miljoen ton bio-ethanol (+0,8
mln ton). Hiernaast werd 0,6 miljoen ton (+0,3 mln ton) ETBE behandeld.
Deze cijfers zijn overslagstatistieken op basis van de aangifte van de verscheping van ‘gevaarlijke
stoffen’, die naast import ook exportcijfers omvatten en eveneens doorvoer van brandstoffen die
passeren in Rotterdam, maar niet opgenomen zijn in de handelsgegevens van F.O.Licht’s. Vandaar
de verschillen met de cijfers in de tabellen [navraag havenbedrijf Rotterdam].
3.1.3

Opbouw productiecapaciteit van biobrandstoffen in Nederland

De European Biodiesel Board vermeldt voor Nederland volgende uitbouw van de productiecapaciteit
van biodiesel. Ter vergelijking staan ook de productiecijfers vermeld, en de cijfers voor de hele EU.

Tabel 11: biodiesel productie en productiecapaciteit in NL en de EU [EBB, 2008; ELOBIO, 2008;
CBS, 2009]
kT/jr

Biodiesel
Biodiesel
productiecapacitei
productie in
t in Nederland
Nederland
2004
2005
2006
70
18
2007
189
85
2008
520
83
* schatting F.O.Licht’s, maart 2009

Biodiesel
consumptie
in Nederland
25
253
232

Biodiesel
productiecapaciteit
in EU

Biodiesel
productie in EU

2.246
4.228
6.069
10.289
16.000

1.933
3.184
4.890
5.713
7.038*

De productie van biodiesel ligt in Nederland zeer laag ten opzichte van de andere landen binnen de
EU. In 2008 was er een sterke uitbreiding van de productiecapaciteit.
Belangrijk voor 2008 is het grote verschil tussen de productiecapaciteit en het effectieve gebruik van
biodiesel. In 2008 was er een grote import van (gesubsidieerde) biodiesel uit de Verenigde Staten,
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die het in Nederland allicht moeilijk gemaakt heeft voor lokale Europese biodiesel om hiermee te
concurreren.
Voor ethanol (als brandstof) is de productiecapaciteit in Nederland vooralsnog zeer laag. De
gebruikte ethanol wordt grotendeels vanuit het buitenland ingevoerd.
Onderstaande tabel toont de laatst beschikbare cijfers over de productiecapaciteit van
biobrandstoffen in Nederland (bron: SenterNovem, April 2009). Alle capaciteiten zijn uitgedrukt in
kton per jaar, met uitzondering van biogas (miljoen Nm³ per jaar). Wat betreft biogas bevat deze
tabel alleen biogasproductie in combinatie met andere biobrandstoffen. De portfolio van projecten
voor biogasproductie uit GFT, reststromen uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie,
mestvergisting en stortplaatsen en waterzuivering is merkelijk groter.
Tabel 12: Productiecapaciteit (gerealiseerd, in aanbouw, gepland) van biobrandstoffen in Nederland
[bron: SenterNovem, april 2009]
Organisatienaam

Projectlocatie

ETBE*
kton/jr

BioD
kton/jr

EtOH
kton/jr

PPO
kton/jr

MeOH
Kton/jr

Biogas
3
M Nm /jr

Productiecapaciteit
gerealiseerd
Biodiesel Kampen BV
BioDsl
Biopetrol AG Industries
Biovalue B.V.
CleanerG B.V.
Coöperatie Carnola
Ecopark Harlingen
Holding BV
Ecoson/Vion
LyondellBasell Industries
Noord Nederlandse
Oliemolen B.V.
OPEK Nederland B.V.
PPO Groeneveld
Roosendaal Energy
SABIC
Sunoil Biodiesel B.V.
TOTAAL gerealiseerd

Kampen
Breda
Rotterdam
Eemshaven
Zwijndrecht
Oirlo
Harlingen
Son
Rotterdam
Delfzijl
Zeewolde
Kimswerd
Sluiskil
Geleen
Emmen

55
9
400
66
200
2,5
27
5
600
3,22
0,45
0,23
250
155
755

72
1057
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Productiecapaciteit
in aanbouw
Abengoa Bioenergy
Netherlands BV
B2G/ Neste Oil
BioMCN BV
Dutch Biodiesel / Argos oil
Greenmills Properties BV
/ Noba Vetverdeling
Maatschap Bosma
TOTAAL in aanbouw

Rotterdam
Rotterdam
Delfzijl
Rotterdam
Amsterdam
Zuidvelde

385
800**
200
250
130
1180

4
4,6
394

25
200

25

Productiecapaciteit
gepland
Bio-Ethanol Rotterdam
(BER)
Biodiesel Kampen BV

Rotterdam
Kampen

100

48

45
33
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Organisatienaam
Biofueling BV
BioMCN BV
Biovalue B.V.
Covas
Dekro BV (J.H. Adams)
Groene Poort
J&S BioEnergy
(onderdeel van Mercuria
Energy Group)
N2 Energy BV
New Leaf Energy
Nivoba B.V.
Resag
Smit
Kwekerijen/Beethanol
WHEB Biofuels Ltd.
BeWagroep (on hold)
Futura Petroleum Harvest Biofuels (on hold)
Royal Nedalco B.V. (on
hold)

Projectlocatie
Terneuzen

ETBE*
kton/jr

EtOH
kton/jr

PPO
kton/jr

MeOH
Kton/jr

Biogas
M Nm3 /jr

600
zeeland
Limburg
Nieuwe
Pekela
Rilland

160

Amsterdam
Hardenberg
onbekend
Eemsmond
Geleen

200

?
12
9,6

17
17

27
160
88
90

Sappemeer
Pernis,
haven
Rotterdam
Moerdijk

4
400
8,8

Amsterdam
Sas van
Gent

0,002
110

TOTAAL gepland
TOTAAL
gerealiseerd + in
aanbouw + gepland

BioD
kton/jr
200

755

1104

175
686

3341

1079

33

600

82

800

107

* op basis van ethanol, dus de feitelijke biobrandstof zit in de andere cijfers inbegrepen.
** gehydrogeneerde plantaardige olie
Op verschillende locaties wordt biobrandstofcapaciteit uitgebouwd, maar algemeen kunnen we
stellen dat vooral Rotterdam zich wil profileren als draaischijf voor biomassa en biobrandstoffen.
Zoals hierboven aangegeven is de aanwezigheid van de olieraffinaderijen een belangrijke troef.
Voor de haven van Rotterdam is ook de aanwezigheid van opslagcapaciteit heel belangrijk.
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de onafhankelijke tankopslagcapaciteit. De capaciteit
voor ethanolopslag zou liggen rond 300.000 m³ (met geplande uitbreiding van 300.000 m³); die voor
biodiesel rond 400.000 m³.
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Tabel 13: overzicht opslagcapaciteit voor ethanol en biodiesel in de haven van Rotterdam [Port
Rotterdam, 2009]
Ter illustratie kan de oprichting van het ‘Rotterdam Biomass Commodities Network’ vermeld worden.
Zij zien een belangrijke rol van handel, logistiek, opslag, overslag en verwerking van biomass
commodities in de Rotterdamse regio. “De werking van het platform moet leiden tot een versnelde
en structurele groei in het gebruik van en de handel in biomass commodities in de Rotterdamse
regio met als uiteindelijke doel dat Rotterdam de biomass mainport van de wereld wordt.”
http://www.rbcn.nl/

3.2 Verwachtingen rond uitbouw biobrandstof productiecapaciteit in Nederland
We gaan ervan uit dat de raffinagecapaciteit voor ruwe aardolie in stand gehouden wordt;
belangrijke uitbreiding van deze capaciteit wordt niet verwacht. De havens (specifiek Rotterdam,
mogelijk ook Terneuzen, Vlissingen) kunnen hiernaast een biobrandstof productie-infrastructuur
uitbouwen. Specifiek voor bijgemengde biobrandstoffen kan de nabije aanwezigheid van de
infrastructuur van fossiele brandstoffen van hoge toegevoegde waarde zijn.
[Hellmann, 2008] heeft een modelleringsoefening (EUruralis) uitgevoerd om aan te geven waar de
hotspots voor biofuel crops liggen binnen Europa, en hoe de biobrandstofproductie infrastructuur
daarbij kan uitgebouwd worden, afhankelijk van het ontwikkelingsscenario (Global Economy,
Continental Markets, Global Cooperation, Regional Communities, zie ook hoofdstuk 1).
Volgende figuur geeft een overzicht van de hotspots voor ethanol en biodiesel crops, voor alle
scenario’s. Deze hotspots zijn beter geschikt voor biobrandstoffen, door een combinatie van
uitgebouwde infrastructuur, aanwezigheid van industriële faciliteiten en grote gebieden van
geschikte landbouwgrond.
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Figuur 13: Europese hotspots voor biodiesel/bioethanol crops, gemodelleerd volgens (Hellmann,
2008)
Hellmann, 2008 kwam binnen een scenario ‘Global economy with ligno–cellulosic crops’ uit dat
ligno–cellulose energiegewassen in dezelfde regio’s te vinden zullen zijn als de hotspots voor
biodiesel en bio-ethanol crops.
Ter illustratie geeft volgende figuur aan hoe de inplanting van verwerkingfabrieken wordt ingeschat
afhankelijk van het scenario (illustratie NW-Spanje). In het Global Economy scenario zal de
voorkeur liggen op zeer grote fabrieken in de zeehaven. In andere scenario’s – die meer gericht zijn
op gebruik van lokale biomassa – is er eerder een lokale uitbouw, op middelgrote tot kleine lokale
schaal.
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Figuur 14: inplanting verwerkingsunits in vergelijking met teelt biofuel crops - illustratie NW-Spanje
[Hellmann, 2008]

Bij de uitbouw van grote faciliteiten in Rotterdam of andere havens gaan we duidelijk uit van een
Global Economy scenario, waarbij wereldwijd biomassa wordt aangetrokken naar Nederland om
hier in grote installaties te worden omgezet in biobrandstof. Vooral voor de biobrandstoffen die
bijgemengd zullen worden aan de mainstream brandstoffen is dit een belangrijke optie. De input die
deze faciliteiten vanuit het Nederlandse hinterland dienen te verkrijgen zal marginaal zijn in hun
volledige omzet. Belangrijk daarbij is om ook rekening te houden met de Europese hotspots van de
crops (zie figuur 13), die vrijwel alle buiten Nederland gesitueerd zijn.
Aan de andere kant zullen er ook mogelijkheden zijn op lokaal niveau, wat dichter aanleunt bij
‘Continental markets’ of ‘Regional Communities’. Dit kan eerder geschikt zijn voor de mobilisatie van
reststromen uit de landbouw, lokale industrie, of bos- en natuurbeheer, en eerder voor meer
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kleinschalige technologieën als PPO of biogas, die dan ook lokaal toegepast kunnen worden (of in
geval van biogas mogelijk in het aardgasgrid worden bijgemengd).
In hoeverre productiecapaciteiten zullen uitgebouwd worden en op welke locatie, is afhankelijk van
verscheidene factoren. Eén van de belangrijkste is de mobilisatie van de biomassa. Dit aspect zal
behandeld worden in volgend hoofdstuk.
Hieronder een schema van de te verwachten biobrandstoffen tegen 2030, en op welke schaal
productie-installaties mogelijk verwacht kunnen worden (eigen inschatting).
Tabel 14: potentiële inplanting productie-eenheden voor verschillende biobrandstoffen
Biobrandstof
Biodiesel (ester)

HVO (NExBTL)
Co-raffinage
BTL
Ethanol / butanol

Grondstoffen
Grotendeels op basis van invoer
plantaardige olie of oliezaden
deel op basis van gebruikte oliën /
dierlijke vetten
Grotendeels op basis van invoer
plantaardige olie of oliezaden
Bio-olie (zie verder)
Allerhande biomassa (cellulose) /
bio-olie
Suiker / zetmeel / cellulose (op
termijn)

PPO

Lokale oliezaden

Biogas

Allerhande biomassa (incl. mest en
reststromen)
Allerhande biomassa (vooral
reststromen)
Allerhande biomassa (vooral
reststromen)

SNG
Bio-olie (pyrolyse /
HTU)

* Indicatieve schaalgroottes:
Klein: < 10.000 ton/jr
Middelgroot: 10.000 – 100.000 ton/jr
Groot: > 100.000 ton/jr
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Schaal*
groot

Locatie - inplanting
Havens

middelgroot

bij beschikbare grondstof

groot

Havens

groot
groot

Havens, raffinaderijen
Havens

Middelgroot tot
groot (mogelijk
ook klein op
termijn)
Klein tot
middelgroot
Klein tot
middelgroot
middelgroot

Havens / bij agro-industrie

middelgroot

bij beschikbare grondstof

Decentraal in
landbouwgebieden
bij beschikbare grondstof
bij beschikbare grondstof
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HOOFDSTUK 4

MOBILISATIE GRONDSTOFFEN

4.1 Biomassa aanbod in Nederland
De studie ‘Duurzame productie en ontwikkeling van biomassa’ leert ons dat momenteel 527 PJ aan
primaire biomassa in Nederland wordt geproduceerd, daarbij komt nog dat er 620 PJ wordt
geïmporteerd. Van dit totaal (1147 PJ) wordt er 405 PJ geëxporteerd en 600 PJ gebruikt voor de
voeding. Er blijft dus nog 142 PJ over dat kan ingezet worden voor energetische valorisatie.
In de studie van [Koppejan, 2005], aangepast door [Rabou et al., 2006] wordt er verwacht dat er
voor energetische valorisatie in 2010 132 PJ zal beschikbaar zijn. Wanneer dit getal omgerekend
wordt naar vermeden fossiele PJ, dan komt dit op 141 PJ uit wat circa dezelfde hoeveelheid is die
momenteel wordt ingeschat als de ter beschikking zijnde biomassastromen voor energetische
valorisatie. Aangezien dit biomassapotentieel in de studie niet werd onderverdeeld onder de
verschillende toepassingen, is dit voor de vergelijking verondersteld op volgende manier: voor
Elektriciteit/Warmte/SNG
werden
alle
houtachtige
biomassa,
afval,
kippenmest,
composteeroverloop, papierslib en papier/plastic pellets samengezet. Voor Olie werden alle
plantaardige en dierlijke vetten samengevoegd. De rest resorteert onder fermentatie en ethanol.
Tabel 15: Biomassa in vermeden fossiele PJ onderverdeeld op basis van toepassingen voor 2010,
gebaseerd op [Koppejan, 2005]
Vermeden fossiele PJ
E/W/S
Fermentatie/ethanol
Olie
Chemie
Totaal

Biomassapotentieel
2010
109
22
10
141

Het Platform Groene Grondstoffen stelt in de uitwerking van transitiepad 1 [PGG 2006a] voorop dat
volgende hoeveelheden biomassa ter beschikking kunnen komen tegen 2030 voor de verschillende
toepassingen van een groene transitie.
Tabel 16:Biomassa aanbod per deelpad, onderverdeeld op basis van toepassingen [PGG, 2006a]

39

Hoofdstuk 4 Mobilisatie grondstoffen

De studie stelt verschillende manieren voorop om tot een optimalisatie van de biomassastromen te
komen: rendementsverbetering, ontwikkeling van gewassen, aquatische biomassa en import van
rest-, half en eindproducten.
Een totaal van 1136 PJ aan vermeden fossiele brandstof kan met deze ontwikkelingen bekomen
worden tegen 2030 voor de verschillende toepassingen.
Van deze 1136 PJ zijn volgende hoeveelheden in onderstaande tabel van Nederland afkomstig, in
totaal 522 PJ (berekend met het percentage import dat gegeven is in Tabel 16). Dit houdt een bijna
verviervoudiging in van het potentieel op 20 jaar (zie Tabel 15 - Potentieel 2010 t.o.v. Tabel 17 —
Potentieel 2030). Hoe deze toename kan gerealiseerd worden, wordt beschreven in transitiepad 1
[PGG 2006a].
Tabel 17: Beschikbare hoeveelheden biomassa in vermeden fossiele PJ geproduceerd in Nederland
in 2030
VERMEDEN fossiele PJ
Biomassa aanbod per
deelpad
E/W/S
fermentatie/ethanol
Olie
Chemie

Rendementsverbetering

Ontwikkeling
gewassen

Aquatisch
e
biomassa

131
35
5
35

17
20
14
9

114
24
37
81

Import rest-,
half- en
eindproducte
n

Nederland
beschikbaa
r

0
0
0
0

262
79
56
125

4.2 Bandbreedtes beschikbaarheid grondstoffen in relatie tot de nodige
hoeveelheid biobrandstof voor de verschillende scenario’s
Het PGG stelt dat er een totaal van 852 PJ aan vermeden fossiele PJ nodig is om de gestelde
ambities te bereiken, waarvan er 324 PJ nodig zijn voor de biobrandstoffen (ongeveer evenredig
verdeeld tussen biodiesel en bio-benzine, geen melding van gebruik SNG voor transport). Hierbij
werd wel uitgegaan van een standaard scenario dat afwijkt van de scenario’s besproken in
hoofdstuk 1.
Volgens de berekening in hoofdstuk 2 van deze studie is er nood aan tussen de 88 en 136 PJ aan
biobrandstof (zie Tabel 6) om een aandeel van 25 à 30% biobrandstoffen in het Nederlandse
transport te bereiken volgens de transportscenario’s beschreven in hoofdstuk 1. Om een aandeel
van 60% biobrandstoffen te halen, zoals in de PGG doelstelling staat, zou er tussen 197 en 299 PJ
nodig zijn (zie Tabel 7).
In deze paragraaf zullen de verschillende scenario’s uit hoofdstuk 2, met de doelstellingen van 2530% en 60% respectievelijk, uitgezet worden tegenover de hoeveelheden biomassa beschikbaar.
Hiervoor wordt een onderscheid gemaakt tussen de hoeveelheid biomassa ter beschikking in
Nederland en de benodigde import van biomassa om deze scenario’s te kunnen voeden. In een
laatste stuk geven we ook aan wat het zou betekenen om 60% van de in Nederland geproduceerde
brandstoffen (diesel en benzine) te vervangen.
Voor biodiesel werd het potentieel olie opgenomen. Het resterende potentieel zal uit SNG komen
die zijn grondstof vindt in de E/W/S biomassastromen. Voor bio-benzine werd het potentieel
fermentatie/ethanol opgenomen samen met 25% van het groene gas. Indien dit potentieel niet
voldoende was, wordt het resterende deel ook uit het biomassapotentieel van E/W/S gehaald. Voor
de andere 75% groen gas werd het potentieel opgenomen uit het potentieel van E/W/S. Deze
onderverdeling is gehaald uit de notitie [Hoogma, 2009]. In deze notitie wordt gesteld dat 8-12%
aardgas kan vervangen worden door groen gas, waarvan 1-3% punten (een vierde van het totale
aan groen gas) kan gehaald worden uit biogas. Biogas wordt geproduceerd via fermentatie. De
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resterende ¾ is SNG waarvan de grondstof uit het biomassapotentieel voor S (=SNG) van E/W/S
komt. Dit is de best mogelijke onderverdeling die kon gemaakt worden gezien het niet mogelijk was
verder op te splitsen naar een één op één relatie van 1ste generatie en 2de generatie biobrandstoffen
en hun bijbehorende grondstoffen. Onderstaand schema illustreert het principe.

Binnenlands biomassa aanbod

Vraag biobrandstoffen
SNG

E/W/S
Cell.
EtOH

biogas
Biobenzine

Ferment.

alcohol

(E-Diesel…)
Olie

Groen gas

BTL

Bio-diesel

FAME, HVO

Figuur 15: schematisch overzicht van de relatie tussen het biomassa aanbod en de vraag naar
biobrandstoffen
Verder werd bij elke tabel ook nog berekend hoeveel biomassapotentieel er opgenomen wordt door
de verschillende biobrandstoffen uit de E/W/S fractie in vergelijking met het totaal van deze
beschikbare stromen. Dit geeft een beeld van hoeveel biomassapotentieel er nog rest voor de
doelstelling van 30% vervanging van elektriciteit en warmte.
Deze getallen geven al een goed idee van de beschikbaarheid van de biomassapotentiëlen voor de
meest uiteenlopende scenario’s.
4.2.1

Conservatief biomassapotentieel

In onderstaande tabel is uitgegaan van een zeer conservatief scenario, nl. het feit dat er geen
binnenlandse biomassastromen meer zullen bijkomen t.o.v. de inventaris gemaakt voor 2010. Voor
dit conservatief biomassapotentieel werd gerekend met de 141 PJ uit de studie [Koppejan, 2005].
Hier werd geen rekening gehouden met de mogelijke rendementsverbetering die in [PGG 2006a]
vervat zit.
Tabel 18: Percentages conservatier biomassapotentieel (zie Tabel 15) in Nederland t.o.v. nood aan
biomassa voor de verschillende transportscenario’s (25-30% doelstelling, zie hoofdstuk 1)
Binnenlands t.o.v. scenario's
Biodiesel (FAME, HVO)
Bio-benzine (vooral ethanol)
Groen gas
Opgenomen voor transport van
E/W/S

Ref.
11%
53%

Scen. 1
14%
71%
> 100%

Scen. 2
15%
83%
> 100%

Scen. 3
15%
102%
>100%

Combi
scen.
18%
93%
> 100%

95%

73%

59%

52%

51%
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Conservatief biomassa potentieel - 25-30% biobrandstoffen
160
140

PJ (vermeden fossiel)

120
groen gas
100

biobenzine
biodiesel

80
60

E/W/S
ferment

40

olie

20
0
potentieel

Ref.

Scen. 1

Scen. 2

Scen. 3

Combi.

Figuur 16: vergelijking aanbod biomassa (conservatief) en vraag biobrandstoffen (doelstelling 2530%)

Uit tabel 18 en bovenstaande figuur kan afgeleid worden dat voor de productie van biodiesel uit olie
(~1ste generatie biodiesel) er maar een fractie biomassapotentieel aanwezig is in Nederland om de
vraag naar biologische diesel te kunnen dekken. De resterende hoeveelheid biodiesel zal dus ofwel
uit het binnenlandse potentieel aan E/W/S moeten gemaakt worden (2de generatie biodiesel via
vergassing) ofwel zal de resterende hoeveelheid olie of biodiesel moeten ingevoerd worden. De
hoeveelheid biodiesel uit E/W/S of import schommelt tussen de 82% en 89%.
Voor bio-benzine is er enkel in scenario 3 voldoende biomassapotentieel aanwezig. De andere
scenario’s hebben reeds nood aan grondstoffen uit de poel van E/W/S om volledig opgevuld te
geraken door binnenlands potentieel.
Voor groen gas is er voldoende potentieel aanwezig in de bron van E/W/S.
In de laatste rij van de tabel wordt aangegeven hoeveel binnenlands biomassa potentieel aan E/W/S
kan betekenen voor de resterende nood aan biomassa voor biobrandstoffen op te vullen. Hieruit valt
af te leiden dat het mogelijk is de scenario’s volledig op te vullen met binnenlands potentieel (51%
en 95% van E/W/S). Voor de 2 andere energievectoren elektriciteit en warmte blijft nog een stuk
binnenlands biomassa-potentieel tussen de 49% en 5% ter beschikking. Deze parameter werd
berekend om een inschatting te geven van grootte-ordes. Zoals aangegeven in transitiepad 1 [PGG
2006a] zal import ook een belangrijke invulling geven om tot dergelijke percentages te komen.
Dezelfde oefening werd hernomen voor de scenario’s van 60% vervanging t.o.v. het conservatief
biomassapotentieel .
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Tabel 19: Percentages conservatief biomassapotentieel in Nederland 2030 t.o.v. nood aan
biomassa voor de verschillende transportscenario's (60% doelstelling, zie hoofdstuk 1)
Binnenlands tov scenario's
Biodiesel (FAME, HVO)
Bio-benzine (vooral ethanol)
Groen gas
Opgenomen voor transport van
E/W/S

Ref.
4%
31%

Scen. 1
6%
41%
> 100%

Scen. 2
6%
48%
> 100%

Scen. 3
6%
59%
>100%

Combi
scen.
7%
52%
> 100%

244%

195%

166%

151%

149%

Conservatief biomassapotentieel - 60% biobrandstoffen
350

PJ (vermeden fossiel)

300
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groen gas
biobenzine
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biodiesel
150
E/W/S
ferment

100

olie
50
0
potentieel

Ref.

Scen. 1

Scen. 2

Scen. 3

Combi.

Figuur 17: vergelijking aanbod biomassa (conservatief) en vraag biobrandstoffen (doelstelling 60%)

Hier blijkt dat maar een zeer beperkt deel van biodiesel kan ingevuld worden door te putten uit het
aanwezig oliepotentieel. Meer dan 90% moet komen uit 2de generatie biodiesel of import.
Voor bio-benzine liggen de cijfers tussen de 31% en 59% uit eerste generatie grondstoffen, de rest
zal ook moeten uit 2de generatie of import komen.
Voor groen gas zijn er in se voldoende stromen aanwezig maar deze treedt in concurrentie met de
vraag naar 2de generatie grondstoffen voor biodiesel en bio-benzine productie. Dit blijkt uit de laatste
rij waaruit duidelijk wordt dat het binnenlandse biomassapotentieel, zelfs indien de stroom
gereserveerd voor E/W/S volledig naar biobrandstoffen zou gaan (wat in praktijk zelfs niet mogelijk
is omdat niet al deze stromen naar biobrandstoffen kunnen omgezet worden), niet voldoende is.
Een belangrijke rol voor import zal hier weggelegd zijn, alleen al om te voldoen aan de ambities voor
biobrandstoffen en vermoedelijk ook voor de doelstelling van warmte en elektriciteit.
4.2.2

Optimistisch biomassapotentieel

Bovenstaande oefening werd herhaald ten opzichte van het biomassapotentieel dat vooropgesteld
wordt voor 2030 binnen [PGG, 2006a].
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Tabel 20: Percentages optimistisch biomassapotentieel in Nederland t.o.v. nood aan biomassa voor
de verschillende transportscenario's (25-30% doelstelling, zie hoofdstuk 1)
Binnenlands tov scenario's
Bio-diesel (incl. FAME, BTL, …)
Bio-benzine (vooral ethanol)
Groen gas
Opgenomen voor transport van
E/W/S

Ref.
59%
191%

Scen. 1
76%
257%
> 100%

Scen. 2
80%
301%
> 100%

Scen. 3
84%
372%
>100%

Combi
scen.
97%
338%
> 100%

15%

10%

5%

4%

3%

Optimistisch biomassa potentieel - 25-30% biobrandstoffen
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Figuur 18: vergelijking aanbod biomassa (optimistisch) en vraag biobrandstoffen (doelstelling 2530%)
Wanneer we de toename in biomassastromen die vooropgesteld wordt door het PGG bekijken in
vergelijking met de benodigde biomassa, komen we tot resultaten waar veel minder import voor
nodig is. Voor de meer getemperde scenario’s berekend in deze studie, zijn voor groen gas en biobenzine geen import meer nodig, voor biodiesel tussen de 41% en 3% uit E/W/S of import.
De laatste rij van Tabel 20 maakt duidelijk dat er veel minder beslag wordt gelegd op de stromen
gereserveerd voor elektriciteit en warmte. Uit deze berekening blijkt dat de biobrandstoffen in theorie
volledig uit binnenlandse stromen zouden kunnen opgewekt worden, dit moet echter wel afgecheckt
worden ten opzichte van de doelstelling van elektriciteit en warmte.
Tabel 21: Percentages optimistisch biomassapotentieel in Nederland t.o.v. nood aan biomassa voor
de verschillende transportscenario's (60% doelstelling, zie hoofdstuk 1)
Binnenlands tov scenario's
Bio-diesel (incl. FAME, BTL, …)
Bio-benzine (vooral ethanol)
Groen gas
Opgenomen voor transport van
E/W/S
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Ref.
25%
112%

66%

Scen. 1
32%
149%

Scen. 2
33%
174%

Scen. 3
35%
217%

Combi
scen.
40%
189%

> 100%

> 100%

>100%

> 100%

53%

43%

40%

38%
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Optimistisch biomassapotentieel - 60% biobrandstoffen
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Figuur 19: vergelijking aanbod biomassa (optimistisch) en vraag biobrandstoffen (doelstelling 60%)

Voor het ambitieuze scenario, vooropgesteld door het PGG, zijn voor biodiesel nog steeds E/W/S
grondstoffen nodig of import (75%). Voor bio-ethanol en groen gas zijn er in theorie voldoende
binnenlandse grondstoffen aanwezig.
Als gekeken wordt naar wat er aan grondstoffen nodig is, enkel voor de productie van de
biobrandstoffen, blijkt dat ook hier een aanzienlijke hypotheek wordt gelegd op de grondstoffen die
ook nodig zijn voor elektriciteit en warmte (tussen de 40% en 66%). Ook hier zal import soelaas
moeten brengen.
4.2.3

Doelstelling ten opzichte van de productie van fossiele brandstoffen

Een derde mogelijkheid die bekeken wordt is om de 60% doelstelling te bekijken ten opzichte van
de productie van (fossiele) brandstoffen in Nederland. Hierbij gaan we ervan uit dat de
raffinagecapaciteit en de totale productie van brandstoffen constant blijft.
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Conservatief en optimistisch biomassapotentieel - 60%
van brandstofproductie
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Figuur 20: vergelijking aanbod biomassa (conservatief en optimistisch) en 60% doelstelling in
vergelijking met productie brandstoffen
In dit geval is het duidelijk dat import een bijzonder grote rol zal moeten spelen in de totale balans,
zowel voor diesel als voor benzine. Zelfs in het optimistisch biomassapotentieel is het met inbegrip
van E/W/S stromen nog niet mogelijk om de helft van deze vraag te dekken met in Nederland
beschikbare biomassa.
4.2.4

Biomassa import

Bovenstaande berekeningen werden gekozen als uitersten van de bandbreedte voor de
beschikbaarheid van het binnenlands biomassapotentieel, en als uitersten voor de brandstofvraag.
De hoeveelheid biomassa die dient geïmporteerd te worden hangt af van de beschikbaar gemaakte
biomassa in Nederland, en de mate waarop de bijkomende vraag naar biologische brandstoffen (en
dan vooral biodiesel) via cellulose wordt ingevuld. Dit laatste is dan weer gelinkt aan de
e
beschikbaarheid van “2 generatie” conversietechnologie, en is ook sterk gerelateerd aan de
beleidsfocus naar warmte, elektriciteit of transportbrandstoffen.
Als we stellen dat olie en fermentatie volledig voor transportbrandstof zouden gebruikt worden, en
daarbovenop maximaal 25% van de lokale E/W/S stromen naar transport zou mogen gaan om de
balans tussen groene stroom, groene warmte en biobrandstoffen te bewaren, dan zou er volgende
importvraag aan biomassa zijn in 2030, afhankelijk van de verschillende scenario’s.
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Tabel 22: Biomassa importnood bij verschillende scenario’s (in conditie dat 25% van E/W/S naar
biobrandstoffen gaat)
Importnood biomassa
(PJ vermeden fossiel)

Transportscenario
Ref.
25-30% doelstelling van
verbruik
Scen.1
Scen.2
Scen.3
Combi Scen.
Ref.
60% doelstelling van
verbruik
Scen.1
Scen.2
Scen.3
Combi Scen.
60% doelstelling van productie

Conservatief
biomassapotentieel

Optimistisch
biomassapotentieel

77
53
37
29
29
240
189
155
138
138
811

-64
-88
-104
-112
-112
99
48
14
-3
-3
670

Het grootste deel van de import zal dienen om de vraag naar dieselbrandstof in te vullen. In veel
gevallen zal ook een deel van de lokale ‘fermentatie’ producten gebruikt moeten worden richting
dieselbrandstof (bv via bio-butanol, e-diesel of ED95).
Ter indicatie geven we even aan wat deze cijfers kunnen betekenen in termen van in te voeren ton
aan bv. hout- of plantaardige olie producten. Hierbij houden we rekening de energie-inhoud van de
biomassa en het conversierendement naar biobrandstof, om te kunnen rekenen naar PJ vermeden
fossiel.
Tabel 23: Indicatie van het verband tussen PJ vermeden fossiel en biomassa volumes
PJ vermeden fossiel
50
150
800

Invoer biomassa in de vorm
van plantaardige olie
1,4 miljoen ton
4,3 miljoen ton
22,8 miljoen ton

Invoer biomassa in de
vorm van hout
5,5 miljoen ton
16,7 miljoen ton
88,9 miljoen ton

De wereldwijde productie van plantaardige oliën lag in 2007 op 120 miljoen ton, waarbij er een
continu stijgende trend is in de productie (a rato van ongeveer 5% per jaar) [FAS-USDA]. Vooral in
Oost-Europa is er belangrijk potentieel voor een verdere uitbouw van de productie van plantaardige
olie. In andere regio’s zoals Zuid-Oost Azië is er ook potentieel tot uitbreiding, maar
duurzaamheidsvoorwaarden kunnen hier een beperkende factor vormen.
Wat betreft hout (en met name pellets en snippers) begint de wereldwijde handel als energetisch
product pas op gang te komen, en dan in de eerste plaats voor bijstook in energiecentrales. In 2007
werden er wereldwijd ordegrootte 10 miljoen ton houtpellets geproduceerd [pers.comm. Junginger,
2009]. Op termijn kunnen deze cijfers sterk stijgen, zeker als ook ander cellulose materiaal in pellets
kan omgezet worden.
Wanneer een 60% doelstelling gesteld wordt in relatie tot de productie van (fossiele) brandstoffen in
Nederland, dan is een massale hoeveelheid import van biomassa naar Nederland vereist. In de
andere gevallen, met doelstellingen gerelateerd aan het Nederlandse brandstofverbruik, hangt de
importnood sterk af van (1) de precieze doelstelling, (2) de mate waarin het biomassapotentieel in
Nederland kan gemobiliseerd worden, en (3) de energievraag in transport.
Al bij al ligt de importbehoefte in de meeste gevallen nog beperkt in vergelijking met de potentiële
hoeveelheden beschikbaar op wereldschaal, cfr. Figuur p.29 publicatie ‘Roadmap duurzame
biomassa import, Uitwerking van transitiepad 2’ [PGG, 2006b]. In deze figuur wordt een overzicht
gegeven van 17 studies die het wereldwijde biomassapotentieel inschatten. De hoeveelheden

47

Hoofdstuk 4 Mobilisatie grondstoffen

variëren tussen de 10 EJ beschikbaar in 2000 en 450 EJ in 2100. Voor Nederland is biomassa
import nu al één van de belangrijkste bronnen voor energieproductie uit biomassa.
Niettegenstaande is het belangrijk te stellen dat de beschikbaarheid van biomassa op de
wereldmarkt niet onuitputtelijk zal zijn. Vanuit verschillende hoeken over de wereld worden
doelstellingen vastgelegd voor bio-energie en biobrandstoffen, en vele zullen afhangen van
geïmporteerde biomassa – er zijn weinig regio’s die zelfbedruipend zullen zijn. Dat kan de nodige
spanningen opleveren op de wereldmarkt, in de vorm van prijsschommelingen e.d.
Hierbij komen we dan tot de discussie of zoveel biomassa in de praktijk wel beschikbaar gemaakt
kan worden, naast andere toepassingen o.a. voor voeding. Om de importvraag te kunnen invullen,
dient wereldwijd een vergaande productie en mobilisatie van biomassa plaats te vinden. Hiervoor is
zeker potentieel, maar er zijn belangrijke uitdagingen. Wereldwijd dient de landbouw zich gevoelig
te ontwikkelen naar een efficiëntere benutting van beschikbare gronden, in de eerste plaats in
functie van een toenemende wereldbevolking en veranderende eetgewoonten in
ontwikkelingslanden (bv meer vleesconsumptie in China). Indien deze ontwikkeling in de landbouw
niet of slechts matig volgt, zal dit een rem betekenen op de beschikbare biomassa voor energie.
Anderzijds zal een specifieke mobilisatie van biomassastromen voor energie wereldwijd ook
afhangen van de prijs die ervoor gekregen wordt op de markt. We mogen er dus zeker niet van uit
gaan dat biomassa (zelfs cellulosestromen) aan lage kost beschikbaar zal zijn.
De duurzaamheidsvoorwaarden die voor biomassa zullen gesteld worden, zullen een aantal
randvoorwaarden opleggen voor de aanmaak en mobilisatie van biomassa. Ook dit kan
beperkingen geven aan het wereldwijde potentieel dat uitgebouwd kan worden, in eerste instantie
vooral voor plantaardige olie (grondstof voor biodiesel).

4.3 Additioneel biomassapotentieel 2030
De hoeveelheden additionele biomassa die binnen [PGG, 2006a] voorzien worden tegen 2030 zijn
zeer ambitieus, in deze paragraaf worden enkele belangrijke opmerkingen geformuleerd voor het
bereiken van deze hoeveelheden.
Ladder van Lansink: Er worden grote hoeveelheden biomassa extra toegewezen aan het benutten
voor elektriciteit, warmte, SNG, fermentatie, olie of chemie. Belangrijk hierbij is dat dergelijke
reststromen momenteel al dikwijls een nuttige toepassing kennen. Door deze stromen (gedeeltelijk)
te onttrekken voor een groene transitie moet er voor gezorgd worden dat er geen verarming gebeurt
op andere gebieden. Hergebruik en recuperatie van deze reststromen gaan voor op energetische
valorisatie volgens de Ladder van Lansink. In bijlage B worden enkele rendementsverbeteringen
besproken waar dit duidelijk wordt.
Belangrijk bij het opmaken van biomassapotentiëlen is dat er goed moet nagegaan worden over
welk potentieel men het heeft. Een technisch potentieel ligt hoger dan het realiseerbaar potentieel.
Op termijn kunnen deze beiden naar elkaar toegroeien, maar de termijn waarop dit kan moet
realistisch ingeschat worden. Als voorbeeld van het onderscheid tussen verschillende definities van
potentieel worden de definities van de studie ElGreen [Huber, 2003] gegeven:
• theoretisch potentieel: totale biomassastroom die theoretisch kan vrijgemaakt worden;
• technisch potentieel: technische beperkingen worden ingerekend;
• sociaal aanvaardbaar potentieel: maatschappelijke aanvaarding beperkt verder het technische
potentieel;
• realiseerbaar potentieel: penetratie in functie van de tijd, bepaald door marktgroei en planning;
het middellange-termijn potentieel is gelijk aan het realiseerbare potentieel voor het
beschouwde jaar
Deze niveaus van potentieel worden in het Elgreen rapport in een schematische niet-kwantitieve
grafiek voorgesteld.
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Figuur 21: principe van verschillende potentieel definities [Huber, 2003]

Meer in detail uitgewerkte bemerkingen rond het rapport ‘Duurzame productie en ontwikkeling van
biomassa, zowel in Nederland als in het buitenland’ [PGG, 2006a] zijn terug te vinden in bijlage B.
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HOOFDSTUK 5

INVLOEDSFACTOREN EN BARRIÈRES

5.1 Inleiding
Een doelstelling van 60% biobrandstoffen (zelfs één van 25%) voor Nederland tegen 2030 is zeer
ambitieus, zeker omdat dit allicht een stuk hoger ligt dan de doelstellingen van de omliggende
landen.
Hieronder de belangrijkste intrinsieke troeven en barrières voor Nederland zoals wij ze zien.
Troeven:
• internationale ingesteldheid, ervaring met internationale handel,
• goede ligging en toegankelijkheid, belangrijke internationale zeehavens,
• aanwezige industrie rond biomassaverwerking (voeding, veevoeder), energie/brandstoffen
(raffinaderijen) en chemie,
• aanwezige kennis en ervaring rond chemische processen, verwerking biomassa, … binnen
industrie, universiteiten en onderzoeksinstellingen.
Barrières:
• Nederland is relatief klein met een hoge bevolkingsdichtheid en hoge industriële concentratie.
Hierdoor ligt de energievraag hoog in vergelijking met de beschikbare oppervlakte,
• beperkt lokaal potentieel voor biomassa,
• beslissingscentra voor industrieën vaak in buitenland (zeker voor voertuigtechnologie).
Naast de intrinsieke troeven en barrières voor Nederland, gaan we in het volgende stuk in op de
specifieke invloedsfactoren en barrières die kunnen spelen bij de uitbouw van biobrandstoffen in
Nederland. We splitsen deze op in 3 domeinen:
(1) mobilisatie van grondstoffen,
(2) uitbouw van productie-infrastructuur,
(3) inclusie van biobrandstoffen in de transportsector.
In eerste instantie gaan we in op enkele van de belangrijkste invloedsfactoren, namelijk de
marktprijzen van fossiele brandstoffen, en van biomassa grondstoffen. Ter afsluiting gaan we ook in
op de rol van het beleid.

5.2 Marktprijzen

5.2.1

Fossiele brandstoffen (ruwe olie)

De prijs van fossiele brandstoffen is een cruciale factor bij de uitbouw van enig ander alternatief,
waaronder dus ook biobrandstoffen. Hoe hoger de olieprijs, hoe makkelijker het in principe zal zijn
om concurrentieel te worden voor alternatieve brandstoffen. Aan de andere kant beïnvloedt de
olieprijs ook de productiekost van biobrandstoffen door hogere kost van energie die nodig is in het
proces, en kan een hogere olieprijs de biomassaprijzen ook sterk doen stijgen (zie verder).
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In de laatste jaren heeft de prijs van ruwe olie belangrijke schommelingen ondergaan, met een piek
tot 140 dollar per vat midden 2008, met een snelle terugval tot 40$/vat op enkele maanden tijd. Dit
maakt dat het moeilijk is om een businessplan uit te werken voor alternatieve brandstoffen.
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Figuur 22: evolutie nominale olieprijzen in de laatste 12 jaar (gewogen gemiddelde, EIA, 2009)
Evoluties naar de toekomst toe voor de prijs van ruwe olie zijn zeer onzeker en worden continu
bijgesteld. Een zeer recente studie van het Amerikaanse EIA (Energy Information Administration)
geeft volgende evolutie. Ze gaan uit van het Referentie scenario als meest waarschijnlijke, met als
uitersten een hoge-olieprijs en een lage-olieprijs scenario. De prijzen zijn uitgedrukt in reële US$
(2007). Hierbij dient wel de bedenking gemaakt te worden dat dit lange termijn trends zijn, en dat
korte-termijn fluctuaties, zoals we in 2007-2008 gezien hebben, heel waarschijnlijk nog zullen
terugkomen.
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Figuur 23: scenario’s voor evolutie olieprijzen binnen [EIA, 2009]
Voor 2030 wordt een olieprijs verwacht tussen 50 en 200 US$, met de referentiewaarde op 130
US$.
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5.2.2

Grondstofprijzen biomassa

Naast de prijs van fossiele brandstof speelt de prijs van de grondstof een cruciale rol. Ondanks de
enorm gestegen olieprijzen midden 2008, was het financiële plaatje voor biobrandstofproductie toch
niet positief, gezien de grondstofprijzen ook sterk gestegen waren.
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Figuur 24: evolutie commodity prijzen [FAOSTAT, 2009]
Dit is een belangrijke les uit de prijsevoluties in 2007-2008. Verscheidene studies in het verleden
gaven aan dat biobrandstoffen commercieel zouden zijn bij aardolieprijzen van 60 of 80 US$/vat. De
terugkoppelingseffecten in de economie zorgen er echter voor dat hogere aardolieprijzen zich ook
vertalen in hogere grondstofprijzen, zodat het moeilijk is om hier eenvoudige vuistregels op toe te
passen.
Let dat bij de huidige conversie technieken de biomassa als grondstof 60 tot 80% van de kostprijs
van de biobrandstof uitmaakt.
Voor toekomstige technieken (biobrandstof uit cellulose) ligt het belang van de biomassakost lager
in het totale kostenplaatje. Investeringskost krijgt een veel belangrijker aandeel in de totale kostprijs.
Desalniettemin is het te verwachten dat de prijs van cellulose grondstoffen (zoals hout) ook mee zal
stijgen bij een stijgende vraag.
Vraag is dus óf en onder welke condities biobrandstoffen effectief competitief kunnen worden met
fossiele brandstoffen, ook in functie van de evolutie van de aardolieprijzen. Allicht zullen subsidies
en steunmaatregelen een belangrijke rol blijven spelen.
Desalniettemin blijft de aardolieprijs één van de meest bepalende factoren, een prijs die met name
bepaald wordt door het spel van vraag en aanbod wereldwijd. De huidige financieel-economische
crisis heeft gezorgd voor een dip in de vraag naar energie, waardoor de prijzen terug laag liggen.
Als de economieën wereldwijd terug opleven, kunnen we terug een groeiende energievraag
verwachten, die allicht de prijs van aardolie terug de hoogte in zal sturen.
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5.3 Mobilisatie van grondstoffen

5.3.1

Binnenlands potentieel

Het binnenlands potentieel dat binnen [PGG, 2006a] berekend werd voor 2030, is nog vér van
realiseerbaar op korte termijn. We kunnen dit zien als een lange-termijn doelstelling waarnaar
gestreefd kan worden, maar die allicht moeilijk haalbaar is. De belangrijkste uitdagingen en
bottlenecks zitten onder meer in :
- Mobilisatie van reststromen (bv in berm- of natuurbeheer) is niet altijd evident. Dit zal altijd
een afweging zijn tussen enerzijds de moeite die nodig is om deze biomassastromen te
collecteren en centraal bijeen te brengen, en anderzijds de economische waarde van de
biomassa die eruit gehaald wordt. Met andere woorden de rendabiliteit zal hier bepalend
zijn. Er dient altijd op gelet dat de organische stof /vruchtbaarheid van de bodem niet in het
gedrang gebracht wordt.
- competitie met andere toepassingen (bv voeding, veevoeder, houtsector, …). Vele
reststromen hebben op dit moment al nuttige toepassingen in andere sectoren. Specifiek
voor biobrandstoffen is er ook competitie met de andere toepassingen binnen de PGG
doelstelling, met name elektriciteit, warmte en chemische producten op basis van biomassa.
Welke toepassing uiteindelijk het meest aantrekkelijk is, hangt ook af van welk beleid door
de overheid gevoerd wordt (bv. SDE-subsidies voor elektriciteitsproductie,
bijmengverplichting voor biobrandstoffen, …)
- Bioraffinage van gras of andere biomassa (met ontsluiting van verschillende componenten)
is veelbelovend, maar alles hangt af van hoe snel deze technologische evoluties effectief op
het terrein kunnen gerealiseerd worden.
- Er wordt in [PGG, 2006a] onder meer op gewezen dat de olie-opbrengst per hectare voor
raapzaad op termijn zou kunnen verdubbeld worden, maar dit lijkt ons zeer ambitieus (zeker
omdat de gemiddelde opbrengst in Nederland al bij de hoogste in Europa is). Een
belangrijke voorwaarde voor hogere opbrengsten zou zijn de toepassing van GGO’s
(genetisch gewijzigde organismen), maar dit ligt kwestie van aanvaardbaarheid nog heel
moeilijk op Europees niveau.
- Voor algen en aquatische biomassa wordt een belangrijk potentieel verwacht in 2030 op
gebied van olieproductie. Hierrond is nog grote onzekerheid. Olie-extractie uit algen vergt
vooralsnog veel energie.
5.3.2

Import van biomassa

Naast het binnenlands potentieel, dat we eerder als een range zien tussen de Koppejan lijst voor
2010 [Koppejan, 2005] en de PGG berekening voor 2030 [PGG, 2006a], wordt verwacht dat een
groot deel van de doelstelling voor biobrandstoffen zal ingevuld worden met ingevoerde biomassa,
tussenproducten of afgewerkte biobrandstoffen. Om die importvraag te kunnen invullen, dienen we
er wereldwijd ook vanuit te gaan dat een vergaande productie en mobilisatie van biomassa zal
plaatsvinden. Op basis van [WAB, 2008] kunnen we stellen dat hiervoor zeker potentieel is. Maar
ook hier zijn er belangrijke uitdagingen en bottlenecks:
- Veel zal afhangen van de wereldwijde landbouwsituatie – in feite is een groot deel van de
huidige discussie rond food vs fuel hiertoe terug te brengen. Een aantal gebieden - vooral in
Afrika, Zuid-Amerika en Azië – zouden een belangrijk potentieel kunnen uitbouwen om
biomassa te produceren, zowel voor voeding, als voor energie. Tot nu toe werd dit
potentieel echter amper benut, onder meer door een slecht lokaal landbouwbeleid, door
protectionistische maatregelen van bepaalde regio’s, of door te lage prijzen van
landbouwproducten op de wereldmarkt. Belangrijk is dat de landbouw zich wereldwijd
ontwikkelt, ook in functie van een toenemende wereldbevolking, en veranderende
eetgewoonten in ontwikkelingslanden (bv meer vleesconsumptie in China). Indien deze
ontwikkeling in de landbouw niet of slechts matig volgt, zal dit een rem betekenen op de
beschikbare biomassa voor energie.
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-

-

Andere opties wereldwijd kunnen gericht zijn op een efficiëntere benutting van de
beschikbare biomassa en de hoeveelheid landbouwgrond, bv. door een intensievere
benutting voor veeteelt (minder extensieve landbouw), vermindering van verteringsverliezen
bij runderen, … Ook een dieetshift naar minder vleesconsumptie in Westerse landen hoort
tot de mogelijkheden, maar zal allicht gecompenseerd worden door een groeiende vraag
naar vlees in ontwikkelingslanden.
Specifieke mobilisatie van biomassastromen voor energie zal ook wereldwijd afhangen van
de rendabiliteit / economische waarde die ervoor gekregen wordt op de markt.
De duurzaamheidsvoorwaarden die voor biomassa zullen gesteld worden, zullen een aantal
randvoorwaarden opleggen voor de aanmaak en mobilisatie van biomassa. Ook dit kan
beperkingen geven aan het wereldwijde potentieel dat uitgebouwd kan worden, in eerste
instantie vooral voor plantaardige olie (grondstof voor biodiesel).

5.4 Uitbouw van productie-infrastructuur van biobrandstoffen
De laatste jaren is in Nederland sterk geïnvesteerd in biobrandstof productie-infrastructuur (zie tabel
12). Evenwel om een productieniveau van 60% biobrandstoffen te bereiken in Nederland ten
opzichte van het energieverbruik binnen zijn transportsector, is er nood aan 200 tot 300 PJ,
afhankelijk van het transportscenario. Dit komt neer op 5 à 7 miljoen ton olie-equivalent aan
biobrandstoffen, ongeveer gelijk aan de hoeveelheid biobrandstoffen die in 2007 is afgezet op de
gehele Europese markt.
Als we kijken naar de productiecapaciteit in Nederland (gerealiseerd + in aanbouw + gepland)
komen we voor biodiesel (incl. HVO) op 3 miljoen toe per jaar, voor ethanol op 1 miljoen toe per jaar
(grotendeels in planning), en voor PPO en biogas iets kleinere capaciteiten.
Indien deze capaciteiten effectief worden uitgebouwd en benut, ziet het er dus naar uit dat
Nederland weinig problemen zal kennen om een grote productie-infrastructuur uit te bouwen die in
de orde ligt van 60% van het interne verbruik aan energie in het Nederlandse transport. De nabijheid
van olie-raffinaderijen en brandstofdistributie-infrastructuur is daar niet vreemd aan. De importnood
aan grondstoffen blijft ook op realistisch niveau (zie hoofdstuk 4), zeker als zowel ingezet wordt op
biomassamobilisatie in eigen land, als een verlaging van de energievraag in transport.
Anderzijds zijn er toch nog een aantal potentiële barrières en bottlenecks:
- De biobrandstofindustrie hangt zeer sterk af van import van biomassa, en dus de
beschikbaarheid van deze grondstoffen op de internationale markten (zie vorige paragraaf).
Er is allicht te verwachten dat wereldwijd vanuit verschillende kanten een vraag ontstaat
naar deze grondstoffen - Nederland zal hierin zeker niet alleen zijn – en dit kan een
belangrijke competitie teweeg brengen in de vraag.
- Gezien de open markt, en de aanwezigheid van een wereldhaven, is er directe concurrentie
met biobrandstoffen die via import vanuit het buitenland kunnen komen. Dit effect hebben
we zeker in 2008 gezien, wanneer massaal gesubsidieerde biodiesel (B99) via Rotterdam
werd ingevoerd, en de aanwezige biodieselfabrieken daardoor weinig kans kregen om hun
producten op de markt af te zetten. Eenzelfde effect kan verwacht worden tussen lokale
ethanolproductie en mogelijke import van (goedkopere) ethanol uit Brazilië.
- Gezien de discussies op Europees niveau rond duurzaamheidsvoorwaarden, met een
verstrenging van de broeikasgasreductie vanaf 2017, kan het moeilijk worden voor huidige
biobrandstoffen als biodiesel uit oliegewassen of ethanol uit graan of maïs, zeker als
factoren rond indirect land use change (iLUC) worden toegevoegd. Om die reden zouden
aangekondigde initiatieven wel eens afgeblazen kunnen worden.
e
- 2 generatie biobrandstoftechnologie op basis van cellulose kan een belangrijke rol spelen
in 2030, maar de technologie heeft zich tot dusver nog niet bewezen en de hoge
investeringskost voor commerciële installaties (zeker voor BTL) kan de ontwikkeling en
uitbouw van deze technologieën in de weg staan. Een belangrijke uitdaging in de volgende
jaren zal zijn om investeerderskapitaal vast te krijgen. Dit kan een grote moeilijkheid zijn met
de huidige economische crisis.
- Ook rond bio-refineries zijn nog onzekerheden, zeker als deze op grote schaal zouden
worden uitgebouwd, maar er is wel consensus dat een bio-refinery aanpak - dus met
opsplitsing van componenten, en verschillende eindproducten – belangrijk zal zijn in de
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toekomst. Specifiek in Nederland is dit een technologie waar zeer veel van verwacht wordt.
Belangrijk zal zijn om het potentieel van deze technologie ten volle te kunnen benutten.

5.5 Inclusie van biobrandstoffen in de transportsector

5.5.1

Ontwikkeling voertuigtechnologie

De ontwikkeling van nieuwe voertuigtechnologieën is voor een stuk behandeld in de
transportscenario’s in het 1e hoofdstuk. Het is natuurlijk ook mogelijk dat bepaalde technologieën
sneller ontwikkelen dan verwacht. We denken hierbij bijvoorbeeld aan elektrische aandrijving of
batterijen. Eventueel is het ook mogelijk nog sterker in te zetten op aardgas als transportbrandstof.
In ieder geval maakt een doorgedreven beleid voor de vermindering van het verbruik van
transportbrandstoffen (met ook stimulering van elektrische aandrijvingen) het absolute niveau van
de biobrandstof doelstelling een stuk lager en dus beter haalbaar. Scenario 3 (zie hoofdstuk 1)
creëert een brandstofvraag die 1/3 lager ligt t.o.v. het referentiescenario. De PGG doelstelling van
60% biobrandstoffen zou dan ook op 200 PJ liggen i.p.v. 300 PJ bij het referentiescenario.
Voor de brandstoffen die te maken hebben met compatibiliteitsissues, is de evolutie van
voertuigtechnologie en de houding van autoconstructeurs belangrijk. We denken hierbij aan de
introductie van flex-fuel voertuigen, compatibiliteit met hoge biodiesel blends (B30 of hoger), de
beschikbaarheid van aardgasmodellen, PPO conversies of ED95 voertuigen. Nederland heeft hier
geen sterke positie op zichzelf, omdat de hoofdzetels van autoconstructeurs veelal in het buitenland
gesitueerd zijn en de Nederlandse markt te klein is op zichzelf. Deze beslissingsniveaus zullen
vooral rekening houden met de Europese markt in zijn geheel.
Om eventueel toch te kunnen wegen op de strategie van voertuigconstructeurs kan eerder in een
coalitie met grotere landen waar autoconstructeurs hun hoofdzetel hebben (bv. Duitsland, Frankrijk)
naar de markt gegaan worden; eventueel kan druk uitgeoefend vanuit een overkoepelend Europees
niveau.
De vraag naar flex-fuel voertuigen (voor E85), die enkele jaren geleden is opgestart in Zweden, is
intussen op Europees niveau op gang aan het komen en de meeste constructeurs hebben FFV
e
modellen beschikbaar, of voorzien een versie binnen afzienbare tijd. Gezien ethanol ook als 2
generatie brandstof gezien wordt, lijkt het verstandig om nu al in te zetten op ethanol-compatibele
benzinevoertuigen. Veel van de voertuigen die nu verkocht worden, rijden immers in 2020 nog op
onze wegen rond.
5.5.2

Brandstofinfrastructuur

Voor lage bijmenging van biobrandstoffen (tot 10%) kan de huidige infrastructuur van pijpleidingen
en tankstations nog perfect ingezet worden. Verschil is wel dat ethanol eerder later in de
distributieketen wordt bijgemengd om vochtopname te vermijden; biodiesel kan al vroeg in de
distributie worden bijgemengd.
Gaan we hoger in concentraties, dan zijn aanpassingen aan de infrastructuur mogelijk aangewezen.
Voor ethanol of biodiesel gaat het dan vooral om materiaaleigenschappen; voor aardgas/biogas zijn
speciale tankstations nodig. Op dit moment zijn in Nederland acties gaande om de uitbouw van
zulke tankstations te stimuleren. Wat betreft de aardgasinfrastructuur bestaat er in Nederland al een
volledig uitgebouwd netwerk voor stationaire toepassing van aardgas. Hier kan met opgewaardeerd
biogas of SNG zeker op aangesloten worden.
5.5.3

Mainstream en niche markten

Voor de inclusie van biobrandstoffen in de transportsector in Nederland, zien we toch verscheidene
problemen rond de 60% doelstelling, zoals besproken in hoofdstuk 2.
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De doelstelling ligt gevoelig hoger dan in de buurlanden. Dit geeft volgende moeilijkheden en
beperkingen, met name wat betreft mainstream diesel- en benzinebrandstof:
- brandstofnormering wordt doorgaans op Europees niveau geregeld, zeker wat betreft de
mainstream diesel (EN590) en benzine brandstof (EN228). Met de eengemaakte Europese
markt, en het wegvallen van de grenzen, moeten deze brandstoffen overal beschikbaar zijn,
gezien voertuigen (mogelijk nog niet aangepast voor hogere biobrandstofconcentraties)
overal aan brandstof moeten kunnen geraken.
- In se gelden deze problemen specifiek voor biodiesel bijmenging bij diesel, en ethanol
bijmenging bij benzine. Bij synthetische dieselbrandstoffen (BTL, HVO, co-raffinage) vormt
zich qua compatibiliteit geen probleem.
- Oliemaatschappijen en de brandstofdistributiesector werken in de eerste plaats naar de
Europese markt toe. Zij zijn geen voorstander van brandstofsamenstellingen en –vereisten
die verschillen van land tot land, zeker niet wat betreft de mainstream diesel- en
benzinebrandstoffen (bv. in % biobrandstof dat mag of moet bijgemengd worden bij de
mainstream benzine of diesel).
- Hoge biobrandstof doelstellingen vereisen een aangepast beleid. Indien biobrandstoffen
duurder blijven dan fossiele brandstoffen, kan dit ofwel via verplichting opgelegd worden,
ofwel kan via taxreductie het prijsverschil gecompenseerd worden. De laatste optie is qua
prijskaartje voor de overheid zeer moeilijk om dragen als het om grote hoeveelheden gaat.
- De meest werkbare optie is om een verplichting op te leggen. Dit heeft echter als effect dat
de hogere kostprijs rechtstreeks aan de klant wordt doorgerekend (indien biobrandstoffen
duurder blijven dan fossiele brandstoffen). Op zich is hier niets mis mee, maar het betekent
wel dat in de buurlanden, die een afwijkend beleid voeren met lagere biobrandstof
bijmenging, een lagere kost voor de consument kan gehanteerd worden. Dit kan vooral in
de grensregio’s belangrijke verstoringen geven, afhankelijk van het prijsverschil.
Voor de mainstream brandstoffen lijkt het dus eerder aangewezen om gelijkaardige
brandstofsamenstellingen op de markt te hebben als in de buurlanden in Europa. Hier komt het er
dus op aan om samen vooruit te gaan, zoals nu gebeurt met de nieuwe Europese Richtlijn
Hernieuwbare Energie. Daarnaast kan elk land nog een aangepast beleid voeren voor toepassingen
van hogere biobrandstof blends in niche toepassingen (zie verder)
Wat betreft hogere blends of pure biobrandstoffen - buiten E85 of B30 die misschien wel op
Europese schaal kunnen - kunnen er wel verschillen per land zijn, omdat deze brandstoffen eerder
in lokale nichemarkten toegepast zullen worden. Enkele bedenkingen:
- hogere blends worden vaker op nationaal niveau genormeerd, maar de trend is wel om dit
zo veel mogelijk op Europees niveau af te stemmen,
- deze brandstoffen worden meestal gestimuleerd via accijnsverlaging om de meerkost te
stimuleren. Indien deze brandstoffen grote marktaandelen zouden bereiken (bv meer dan
5% van de brandstofmarkt), zou ook dit niet meer haalbaar zijn voor de overheden.
- mogelijk kunnen hogere blends ook opgenomen worden in een verplichting, op voorwaarde
dat die ook aan een vergelijkbare prijs (per MJ) worden aangeboden aan de consument. In
geval biobrandstoffen nog steeds duurder zijn dan fossiele brandstoffen, zal dit echter enkel
worden toegepast door brandstofdistributeurs indien de (meer eenvoudige) algemene
bijmenging op zijn limiet zit (bv door maximum in EN590 of EN228) en hogere bijmenging
e
enkel kan met duurdere (bv 2 generatie) biobrandstoffen. Indien hogere blends effectief
worden meegenomen in zulke verplichting betekent dit geen meerkost voor de overheid.
1. Binnen hoofdstuk 2 is een korte oefening gemaakt rond een aangepaste biobrandstof
doelstelling voor het Nederlandse wegverkeer, wat uitkwam op 25 à 30% biobrandstoffen tegen
2030. Ook dit is nog zeer ambitieus ten opzichte van andere landen, maar lijkt iets beter
haalbaar in de praktijk.
2. Naast consumptie van biobrandstoffen in Nederland, zou de PGG doelstelling van 60% kunnen
gericht worden op de hoeveelheid biobrandstof die in Nederland geproduceerd wordt, en niet
noodzakelijk verbruikt in Nederland. Een deel hiervan zal voor de Europese markt zijn, net als in
de Nederlandse olieraffinaderijen ook voor de Europese markt geproduceerd wordt.
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3. Een derde piste is dat de 60% doelstelling zou slaan op de hoeveelheid brandstoffen die in
Nederland geproduceerd worden. De hoeveelheid benzine en diesel die in de Nederlandse
raffinaderijen geproduceerd wordt, ligt ongeveer 3 keer hoger dan het binnenlands verbruik, dus
het merendeel van de productie is voor de Europese markt. In hoofdstuk 4 bleek duidelijk dat in
dit scenario de importnood van biomassa als grondstof zeer groot zou worden.

5.6 Rol van het beleid
Het beleid is in het verhaal van biobrandstoffen ontzettend belangrijk, in de eerste plaats in een
ondersteunende rol, aan de andere kant kan het beleid ook barrières opwerpen.
Het Europese beleid heeft een belangrijke rol gespeeld in het creëren van een kader, maar
uiteindelijk is het nationaal beleid van de Europese lidstaten tot nu toe bepalend geweest voor de
implementatie van biobrandstoffen binnen de diverse nationale transportmarkten.
5.6.1

Stimulering van de vraag naar biobrandstoffen

Tot dusver lag de focus van de lidstaten op de stimulering van de vraag, om de doelstellingen van
de Europese ‘Biofuels Directive’ (2003/30/EC) na te streven (2% in 2005, 5,75% in 2010). Vanuit
Europa (richtlijn 3003/96/EC) werd de mogelijkheid gegeven om accijnsverlaging te geven voor
biobrandstoffen.
Tot 2006 was dit effectief de belangrijkste maatregel die door Europese lidstaten is toegepast. Het
heeft vooral impact gehad in landen die voldoende hoge accijnzen op fossiele brandstoffen hadden,
zodat de meerkost zeker gecompenseerd werd door de accijnsverlaging. Belangrijkste voorbeeld
hiervan is Duitsland. Het belangrijkste nadeel van accijnsverlagingen is het verlies aan inkomsten
van de overheid, zeker als de volumes belangrijker worden. Een ander punt is dat accijnsverlaging
op een bepaald moment vastgelegd wordt met de op dat moment geldende marktcondities. Bij
fluctuerende marktcondities geeft dit een risico op overcompensatie (accijnsreductie hoger dan de
effectieve meerkost), maar ook ondercompensatie is mogelijk (accijnsreductie onvoldoende om de
meerkost te dekken).
Sinds 2006 is er een tendens om over te schakelen op verplichtende systemen. Een verplichte
bijmenging bij alle benzine of diesel is onder de huidige Europese wetgeving niet mogelijk, maar het
is wel mogelijk brandstofverdelers op te leggen dat een bepaald percentage van het totaal volume
aan brandstoffen dat ze gedurende een jaar op de markt brengen biobrandstof moet zijn. Typische
voorbeelden zijn in voege in Frankrijk (speciale TGAP taks sinds 2005), Oostenrijk (sinds oktober
2005), Duitsland (sinds 2007), Nederland (sinds 2007), Groot-Brittannië (sinds 2008), … , soms
nog steeds in combinatie met (uitdovende) accijnsverlagingen.
Voordeel van een verplichtend systeem is dat het geen direct inkomstenverlies met zich meebrengt
voor de overheid, omdat de kosten gedragen worden door de brandstofverdelers, en uiteindelijk
worden doorgerekend aan de consumenten (al blijft dit beperkt tot enkele eurocenten per liter
brandstof in geval van veralgemeende bijmenging van enkele procenten). Het is natuurlijk wel zo dat
de meerkost nog altijd door de maatschappij gedragen worden, maar nu op een ander niveau. Er is
geen gevaar voor over- of ondercompensatie. Bij een verplichtend systeem gaan de
brandstofverdelers op zoek naar de biobrandstoffen met de laagste meerkost, dus duurdere
innovatieve biobrandstoffen met lage milieu-impact hebben hier weinig kans, tenzij er specifieke
voorwaarden opgelegd worden qua duurzaamheid of er bijkomende voordelen gegeven worden aan
‘hoogperformante’ biobrandstoffen, bv op basis van broeikasgasreductie. Een verplichtend systeem
werkt vooral voor een veralgemeende bijmenging, voor vermarkting van pure biobrandstoffen of
hoge blends dienen bijkomende voorwaarden vervuld (zie discussie in paragraaf 5.5.3).
Specifiek voor de vermarkting van voertuigen die op hoge concentraties biobrandstoffen kunnen
rijden (bv. E85 of biogas), zijn sommige landen ook overgaan tot stimulansen voor gebruikers.
Het belangrijkste voorbeeld hiervan is Zweden, waar er verscheidene voordelen gekoppeld zijn aan
de aankoop en het gebruik van flex-fuel voertuigen, die op ethanolmengsels tussen 0 en 85%
kunnen rijden. Voorbeelden zijn verlaging van jaarlijkse circulatietaks, vrijstelling van tolheffingen (bv
congestion charge in Stockholm), gratis parkeren, … Ondertussen vertegenwoordigen flex-fuel
voertuigen al meer dan 20% van de verkoop van personenwagens in Zweden.
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Zweden heeft ook een verplichting opgelegd aan tankstations om minstens één ‘milieuvriendelijke
brandstof’ aan te bieden (aardgas, E85, biodiesel). In de meeste tankstations kan E85 getankt
worden en dit heeft ook meegeholpen aan het succes van flex-fuel voertuigen.
Verder wordt soms in het aankoopbeleid van overheidsvloten rekening gehouden met een
vergroening van het wagenpark, waarbinnen flex-fuel voertuigen of aardgasvoertuigen kunnen
gelden als milieuvriendelijke voertuigen.
Uiteindelijk is op Europees niveau een aandeel biobrandstoffen bereikt van 1.0% in 2005, 1.8% in
2006 en 2.6% in 2007. De cijfers voor 2008 zijn nog niet beschikbaar, maar er wordt verwacht dat
het aandeel in dezelfde orde zal liggen als in 2007.
Vooral Duitsland heeft tot dusver een hoog aandeel bereikt met 6.7% biobrandstoffen in 2007, maar
ook Oostenrijk (4.2%), Zweden (4.0%), Frankrijk (3.6%) en Nederland (2.8%) zaten boven het
Europese gemiddelde [Pelkmans et al., 2008b].
In de nieuwe richtlijn hernieuwbare energie (2009/28/EC) wordt een verplichte doelstelling van 10%
hernieuwbare
energie
in
transport
vooropgesteld.
Voor
biobrandstoffen
worden
duurzaamheidsvoorwaarden gesteld om mee te mogen tellen naar de doelstelling toe.
5.6.2

Bijkomende rol van het beleid

Naast de ondersteuning van de effectieve vermarkting van biobrandstoffen (voor mainstream
bransdstoffen en niche markten), ligt ook een belangrijke rol van het beleid op andere punten. De
meeste zijn al aangehaald in de bovenstaande discussies rond barrières.
In het algemeen kan gesteld worden dat een stabiel beleid dient gevoerd te worden, dat
duidelijkheid en stabiliteit geeft voor betrokken partijen, en dat kadert binnen een lange termijn visie.
De oefeningen die in Nederland gebeuren rond transitie zijn daarin heel belangrijk.
→ Mobilisatie grondstoffen
In feite is het grootste discussiepunt in het hele verhaal van biobrandstoffen: kunnen we voldoende
biomassa produceren/mobiliseren …
1.
met minimale impact op bestaande toepassingen en markten (voeding, veevoeder, houten papier, …) ?
2.
met optimale milieu-impact, en in ieder geval een minimalisatie van potentiële milieurisico’s (koolstofopslag, biodiversiteit, watergebruik, bodemerosie, …) ?
3.
met optimale sociale & socio-economische effecten ?
Dit wil in feite zeggen dat de productie/mobilisatie van biomassa dient te gebeuren binnen een
duurzaamheidskader, mogelijk uit te werken via een internationaal certificatiesysteem, multilaterale
afspraken met biomassaproducenten, … De nieuwe Europese richtlijn is daarbij een belangrijke
startbasis.
Wat betreft de mobilisatie van grondstoffen voor biobrandstoffen / bio-energie is de nadruk duidelijk
verschillend tussen de aanpak in economisch sterk ontwikkelde landen zoals in West Europa en
aan de andere kant ontwikkelingslanden die een groot potentieel kunnen hebben dat verre van
uitgebouwd is.
Vooral in het “Westen” - en Nederland is daar een goed voorbeeld van - is het meeste potentieel te
halen via een efficiënter gebruik van beschikbare biomassa (vermijden van biomassa-afval), de
uitbouw van mobilisatie/valorisatie van biomassa reststromen, en een betere valorisatie van de
aanwezige componenten in de biomassa, bv. via bioraffinage (verschillende eindproducten naast
elkaar). Verdere technologieontwikkeling en –demonstratie is daarbij cruciaal en hierbij kan de
overheid duidelijk een ondersteunende rol spelen.
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Binnen het afvalbeleid moet het ook mogelijk zijn om biomassa reststromen in energie toe te
passen (Ladder van Lansink). Een gebalanceerd beleid is hierbij nodig, zodat andere nuttige
toepassingen van biomassa niet in het gedrang komen.
Uiteindelijk is het beleid dat door de overheid gevoerd wordt in de diverse richtingen (bv. SDEsubsidies voor elektriciteitsproductie, bijmengverplichting voor biobrandstoffen, …) bepalend voor
de uiteindelijke meest aantrekkelijke toepassing van de beschikbare biomassa.
Naast het beleid dat specifiek gericht is op de mobilisatie en valorisatie van lokale biomassa, dient
ook ingezet te worden op import van biomassa grondstoffen, tussenproducten of afgewerkte
biobrandstoffen. Op zich is het logisch dat een klein, dichtbevolkt land als Nederland, met een
goede bereikbaarheid voor wereldwijde handel (havens), een stuk zal afhangen van import van
gebieden waar biomassa veel sneller kan groeien. De beschikbaarheid van biomassa op de
wereldmarkt zal echter zeker niet onuitputtelijk zijn, zoals reeds eerder aangegeven.
Wereldwijd dient de landbouw zich gevoelig te ontwikkelen naar een efficiëntere benutting van
beschikbare gronden, in de eerste plaats in functie van een toenemende wereldbevolking en
veranderende eetgewoonten in ontwikkelingslanden (bv meer vleesconsumptie in China). Indien
deze ontwikkeling in de landbouw niet of slechts matig volgt, zal dit een rem betekenen op de
beschikbare biomassa voor energie. Er is dus nood aan ontwikkeling/uitbouw van de landbouw, en
dit is in feite primordiaal, zelfs zonder dat biobrandstoffen een rol zouden spelen. De teelt van
gewassen in deze gebieden is in de eerste plaats belangrijk voor voedselzekerheid, maar kan dus
ook een rol spelen om de energiezekerheid te verbeteren, of om inkomen te genereren. Bij de
uitbouw van de landbouw is het een optie om ondersteuning te geven vanuit het Westen i.v.m.
goede landbouwpraktijken (oordeelkundige bemesting, teeltrotatie, …), zodat landbouwgronden niet
gedegradeerd raken na enkele jaren gebruik.
Verder is er nood aan een efficiënte planning van landgebruik (‘land use planning’), op een
participatieve manier, d.w.z. met inspraak van lokale gemeenschappen.
→ Transport en transportbrandstoffen
Hoofdzaak voor het beleid binnen transport is om het energieverbruik en de broeikasgasuitstoot te
verlagen, en een meer gezonde mix van energiebronnen te krijgen (in tegenstelling tot vandaag,
met een bijna 100% afhankelijkheid van aardolie). Bovenop de lijst staat energiebesparing via
verminderen van de transportvraag, promotie van modal shift (openbaar vervoer, fiets, …) en het
stimuleren van energiezuinige voertuigen en zuinig rijgedrag. Dit alles verlaagt de totale
energievraag, en maakt het voor biobrandstoffen makkelijker om een vooropgesteld aandeel te
behalen. Dit was ook duidelijk in hoofdstuk 1: via doorgedreven brandstofbesparing en gedeeltelijke
elektrificatie van transport, zou de vraag naar brandstoffen met 1/3 verlaagd kunnen worden ten
opzichte van het referentiescenario.
Naast acties rond besparing, kan de overheid zijn rol opnemen in de stimulering van nieuwe
technologieën of milieuvriendelijke voertuigen, en de uitbouw van een brandstofinfrastructuur. De
ondersteuning van flex-fuel voertuigen is een zeer belangrijke optie, zeker omdat ethanol (E85)
ook op langere termijn een belangrijke rol wordt toegeschreven als het ook commercieel uit
cellulose kan geproduceerd worden. Daarnaast is de introductie van aardgasvoertuigen en de
bijhorende infrastructuur van belang voor de diversificatie van energiebronnen binnen transport,
en dit geeft tegelijk kansen voor de uitbouw van biogas.
In hoofdstuk 2 is ook gesteld dat er een stuk meer dieselverbruik verwacht wordt dan benzine. Een
belangrijk argument vanuit de petroleumsector is dat er daarom vooral nood is aan dieselvervangers
vanwege de refinery balance in Europa. Er is namelijk jaarlijks in Europa een diesel tekort dat
voornamelijk vanuit Rusland moet ingevoerd worden, en een benzine-overschot dat voornamelijk
wordt uitgevoerd naar de VS. Dieselvervangers zouden de importbehoefte doen dalen, terwijl
benzinevervangers de exporthoeveelheid nog zouden verhogen. Het beleid zou kunnen inspelen op
de diesel-benzine verdeling door het aanpassen van zijn accijnsbeleid, bv via gelijke accijnzen op
benzine en diesel. Dit geeft dan ook meer mogelijkheden voor biobrandstoffen die typisch
gekoppeld worden aan benzinetechnologie, zoals ethanol. Heavy duty transport – waarvan het
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aandeel in het totale verbruik van transportbrandstoffen nog steeds stijgt - zal evenwel sterk blijven
afhangen van dieselbrandstof.
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HOOFDSTUK 6

BESLUIT

De PGG doelstelling van 60% biobrandstoffen tegen 2030 ligt een stuk hoger dan de Europese
doelstelling van 10% hernieuwbare energie binnen transport tegen 2020, en ook boven wereldwijde
doelstellingen rond biobrandstoffen voor 2030 die in het algemeen liggen tussen 10 en 30% van het
energieverbruik binnen transport.
VITO heeft drie verschillende interpretaties van de ambitie "60% vervanging van transportbrandstoffen" op plausibiliteit onderzocht:
• het biobrandstofgebruik in Nederland is 60% van het binnenlands gebruik van transportbrandstoffen
• de biobrandstofproductie in Nederland heeft een omvang van 60% van het binnenlands gebruik
van transportbrandstoffen
• de biobrandstofproductie in Nederland heeft een omvang van 60% van de binnenlandse
productie van transportbrandstoffen."
Een belangrijke randvoorwaarde is de evolutie van de transportvraag, ook gerelateerd aan
mogelijke technologische evoluties in de volgende decennia. Tegen 2030 is het met aangepast
beleid mogelijk om de energievraag binnen transport drastisch te verlagen. Binnen een
referentiescenario zou het Nederlandse wegverkeer meer dan 500 PJ verbruiken in 2030, met een
aangepast scenario met doorgedreven brandstofbesparing en gedeeltelijke elektrificatie van
transport, zou deze vraag met 1/3 verlaagd kunnen worden. Het is wel opvallend in alle scenario’s
dat min of meer traditionele technologieën (dieselmotoren, benzinemotoren, aardgasmotoren) nog
verantwoordelijk zijn voor ordegrootte 90% van het totale energieverbruik binnen de transportsector.
Het is in deze technologieën dat biobrandstoffen een belangrijke rol kunnen spelen, naast hun
fossiele tegenhangers.
Belangrijke argumenten voor de uitbouw van biobrandstofinfrastructuur in Nederland zijn: de goede
ligging en toegankelijkheid, de belangrijke internationale zeehavens, de aanwezige industrie rond
biomassaverwerking, energie/brandstoffen en chemie, en de aanwezige kennis en ervaring binnen
industrie, universiteiten en onderzoeksinstellingen.
De laatste jaren wordt een belangrijke capaciteit voor biobrandstoffenproductie uitgebouwd in
Nederland. Tot nu toe valt de productie evenwel tegen, vooral doordat Nederland een open markt is,
waar vooral in 2008 de ingevoerde gesubsidieerde B99 uit de VS in het nadeel gespeeld heeft van
de lokale biodieselindustrie; mogelijk kan voor de Nederlandse ethanolsector in de toekomst ook
competitie ontstaan met ingevoerde Braziliaanse ethanol.
→ Mobilisatie van biomassa
We hebben kort bekeken in hoeverre binnenlandse biomassa in Nederland kan bijdragen tot het
productiepotentieel van biobrandstoffen. Dit hangt duidelijk af van het type biobrandstof. Voor
biodiesel uit plantaardige olie is de verwachting van Nederlandse grondstoffen aan de lage kant ten
opzichte van de vraag; eventueel is op termijn wel een invulling mogelijk vanuit aquatische
biomassa als algen, maar hier is nog veel onzekerheid over. De nodige vraag naar ethanol uit
fermentatieprocessen zou iets makkelijker in te vullen zijn met lokale biomassastromen.
Voor verdere verhoging van het biobrandstofpotentieel dienen we te kijken naar cellulose biomassa
e
via 2 generatie processen of bio-refineries. Belangrijk om stellen is dat deze grondstoffen ook voor
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elektriciteit of warmte kunnen ingezet worden, dus hier kunnen de verschillende doelstellingen van
PGG met elkaar beginnen interfereren en beleidskeuzes kunnen hier doorslaggevend zijn voor de
uiteindelijke toepassing van de biomassa.
Wat betreft importmogelijkheden heeft Nederland het voordeel van zijn goede ligging en
verwerkingsmogelijkheden. Al is het belangrijk te stellen dat de beschikbaarheid van biomassa op
de wereldmarkt niet onuitputtelijk zal zijn. Vanuit verschillende hoeken over de wereld worden
doelstellingen vastgelegd voor bio-energie en biobrandstoffen, en velen zullen afhangen van
geïmporteerde biomassa.

Het mondiale aanbod van biomassa zal in de toekomst moeten stijgen met de toenemende
vraag naar voedsel en non-food toepassingen en daarbij dient de duurzaamheid
gewaarborgd te worden. Dit zijn twee belangrijke uitdagingen voor het beleid.
Om de importvraag te kunnen invullen, dient wereldwijd een vergaande productie en mobilisatie van
biomassa plaats te vinden. Op basis van een recente Nederlandse studie kunnen we stellen dat
hiervoor zeker potentieel is, maar er zijn belangrijke uitdagingen, onder meer rond uitbouw van
wereldwijde landbouw. Anderzijds zal een specifieke mobilisatie van biomassastromen voor energie
wereldwijd ook afhangen van de prijs die ervoor gekregen wordt op de markt. We mogen er dus
zeker niet van uit gaan dat biomassa (zelfs cellulosestromen) aan lage kost beschikbaar zal zijn.
De duurzaamheidsvoorwaarden die voor biomassa zullen gesteld worden, zullen een aantal
randvoorwaarden opleggen voor de aanmaak en mobilisatie van biomassa. Ook dit kan
beperkingen geven aan het wereldwijde potentieel dat uitgebouwd kan worden, in eerste instantie
vooral voor plantaardige olie (grondstof voor biodiesel).
→ Transport en transportbrandstoffen
Hoofdzaak voor het beleid binnen transport is om het energieverbruik en de broeikasgasuitstoot te
verlagen, en een meer gezonde mix van energiebronnen te krijgen (in tegenstelling tot vandaag,
met een bijna 100% afhankelijkheid van aardolie). Bovenop de lijst staat energiebesparing via
verminderen van de transportvraag, promotie van modal shift (openbaar vervoer, fiets, …) en het
stimuleren van energiezuinige voertuigen en zuinig rijgedrag. Dit alles verlaagt de totale
energievraag, en maakt het voor biobrandstoffen makkelijker om een vooropgesteld aandeel te
behalen.

Via doorgedreven brandstofbesparing en gedeeltelijke elektrificatie van transport, zou de
vraag naar brandstoffen met één derde verlaagd kunnen worden ten opzichte van het
referentiescenario.
Naast de technologieontwikkeling zelf is een belangrijk punt het groeiende dieselaandeel en
dalende benzineaandeel in transportbrandstoffen. Het argument vanuit de petroleumsector is dat er
daarom vooral nood is aan dieselvervangers vanwege de refinery balance in Europa. Er is namelijk
jaarlijks in Europa een diesel tekort dat voornamelijk vanuit Rusland moet ingevoerd worden, en een
benzine-overschot dat voornamelijk wordt uitgevoerd naar de VS. Dieselvervangers zouden de
importbehoefte doen dalen, terwijl benzinevervangers de exporthoeveelheid nog zouden verhogen.
Het beleid zou kunnen inspelen op de diesel-benzine verdeling door het aanpassen van zijn
accijnsbeleid. Dit geeft dan ook meer mogelijkheden voor biobrandstoffen die typisch gekoppeld
worden aan benzinetechnologie, zoals ethanol.
Specifiek rond biobrandstoffen zijn er verschillende barrières rond de effectieve introductie van
biobrandstoffen in de transportbrandstoffen. De belangrijkste is in eerste instantie de hogere
productiekost in vergelijking met fossiele brandstoffen. Dit is de belangrijkste reden waarom
beleidsmaatregelen als accijnsverlaging of verplichtingen worden toegepast. De laatste 2 jaren
bleek duidelijk dat een stijging van de olieprijs niet automatisch betekent dat biobrandstoffen
daardoor competitief worden. Maar al bij al wordt een stijgende trend verwacht voor de
aardolieprijzen, en dit maakt de business-case voor alternatieven normaal wel aantrekkelijker in de
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toekomst. De kostprijs voor de biomassa is echter een heel bepalende factor, en die wordt mede
bepaald door andere factoren op de wereldmarkt (waaronder de olieprijs).

De aardolieprijs speelt een doorslaggevende rol op de competitiviteit van biobrandstoffen,
en in de toekomst worden stijgende olieprijzen verwacht. De aardolieprijs heeft indirect
echter ook een impact op de biomassaprijzen, waardoor de competitiviteit van
biobrandstoffen zelfs bij hogere olieprijzen toch niet evident zal zijn.
Naast de productiekost speelt de technische compatibiliteit van voertuigen met biobrandstoffen.
Voertuigen worden nu doorgaans vrijgegeven voor maximum 7% FAME / biodiesel (dieselmodellen)
en maximum 5 of 10% ethanol (benzinemodellen), overeenkomstig de Europese brandstofnormen.
Probleem is dat een groot deel van de huidige voertuigen nog in 2020 op de weg zal rondrijden.
Constructeurs dienen tijdig te anticiperen op brandstoffen die binnen nu en 10 jaar op de markt
zullen komen; we denken hierbij bv aan B30 of E85.
Vooral E85 is een belangrijke piste, omdat ethanol in de toekomst ook uit cellulose gemaakt kan
worden. Het is daarom belangrijk om te anticiperen en nú al de flex-fuel (FFV) technologie te
stimuleren, zodat er binnen enkele jaren voldoende FFV voertuigen op de markt zijn als E85
publiek wordt aangeboden. Voor constructeurs geeft dit weinig meerkost ten opzichte van standaard
benzinemodellen, maar het is belangrijk om voldoende vraag vanuit de markt te genereren (bv via
gebruikersvoordelen, cfr. Zweden), of eventueel de flex-fuel technologie vanaf een bepaald moment
op Europees niveau op te leggen.

Het is belangrijk om nu al FFV voertuigen op de markt te stimuleren, zodat er over enkele
jaren voldoende benzinewagens zijn die op hogere ethanolmengsels (zoals E85) kunnen
rijden.
Meewerking van voertuigconstructeurs is heel belangrijk om te werken naar hogere
biobrandstofconcentraties of eventueel ook aangepast voertuigen op de markt te brengen. Voor
kleinere landen als Nederland is het moeilijk om druk uit te oefenen op deze markten. Dit zou beter
gaan in samenwerking met andere (grotere) landen, die ook een aantal hoofdkantoren van
autoconstructeurs hebben.
In de toekomst zal er naast biodiesel (FAME) ook plaats zijn voor synthetische dieselbrandstoffen
(HVO of BTL) of diesel uit co-raffinage van biomassa / bio-olie. Deze producten hebben geen
compatibiliteitsproblemen met huidige voertuigmodellen, in eender welke bijmenging. Dit argument
wordt door autoconstructeurs ook gebruikt om geen hogere FAME compatibiliteit na te streven.
Het verschillend biobrandstoffenbeleid tussen de landen in Europa is een belangrijke barrière voor
brandstofproducenten en -distributeurs. Deze produceren in eerste instantie voor de Europese
markt, en zijn geen voorstander van brandstofsamenstellingen en –vereisten die verschillen van
land tot land, zeker niet wat betreft de mainstream diesel- en benzinebrandstoffen (bv. in %
biobrandstof dat mag of moet bijgemengd worden bij de mainstream benzine of diesel). De keuze
en normen van mainstream brandstoffen dienen eerder op Europees niveau of grensoverschrijdend
aangepakt te worden. We denken hierbij op de termijn van 2030 bv aan B10, B30, E10 en E85,
waarbij de ‘biodiesel’ in B30 eerder slaat op een combinatie van allerhande types biologische
dieselbrandstof (FAME, HVO, BTL, co-raff. diesel).
Wat betreft de toepassing van pure biobrandstoffen of hoge blends kunnen lidstaten perfect een
eigen beleid voeren, zowel naar de stimulering van voertuigen, tankstations als de brandstof.

Het aanbod van mainstream brandstoffen met bijgemengde biobrandstoffen dient eerder
grensoverschrijdend of op Europees niveau aangepakt. Voor toepassing van pure
biobrandstoffen of hoge blends kunnen landen perfect een eigen beleid voeren.
Zo kan bijvoorbeeld voor de promotie van aardgas of biogas gekozen worden in Nederland.
Hiervoor zijn speciale tankstations en ook aardgasvoertuigen nodig. Op dit moment zijn in
Nederland acties gaande om de uitbouw van aardgastankstations te stimuleren. Voor wat betreft de
aardgasinfrastructuur bestaat er in Nederland al een volledig uitgebouwd netwerk voor stationaire
toepassing van aardgas. Hier kan met opgewaardeerd biogas of SNG op aangesloten worden en dit
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biedt zeker kansen om voertuigen in Nederland op biogas te laten rijden (dan eerder in beperktere
markten).
→ Mogelijke targets

Biobrandstofgebruik in Nederland: 25-30% is ambitieus, maar plausibel
Voor de uitbouw van biobrandstoffen in Nederland is in eerste instantie gekeken naar de mogelijke
opname van biobrandstoffen binnen de transportsector, in relatie tot mainstream beschikbare
brandstoffen (diesel, benzine) en eerder niche markten. Hier lijken er serieuze beperkingen voor de
60% doelstelling, die veel hoger zou liggen dan in de buurlanden, vooral in het kader van de
eengemaakte Europese markt. Een eerste voorstel is om de doelstelling binnen het Nederlandse
wegverkeer op een lager niveau te leggen, bv. 25 à 30%, dat praktisch beter haalbaar is, maar toch
nog ambitieus is ten opzichte van de buurlanden. Zo zijn er ook nog mogelijkheden om specifieke
acties binnen Nederland te ondersteunen voor de toepassingen van hogere blends of pure
biobrandstoffen in bepaalde (niche) markten. De toepassing van opgezuiverde biogas of SNG zou
in relatie tot de bestaande aardgasinfrastructuur een interessante optie kunnen zijn voor
verschillende toepassingen in Nederland (vooral heavy duty).

Productie van biobrandstoffen in Nederland ten opzichte van het binnenlands
brandstofgebruik: 60% is realistisch
Naast consumptie van biobrandstoffen in Nederland, zou de Nederlandse doelstelling kunnen
gericht worden op de hoeveelheid biobrandstof die in Nederland geproduceerd wordt, en niet
noodzakelijk verbruikt in Nederland. Een deel hiervan zal voor de Europese markt zijn, net als in de
Nederlandse olieraffinaderijen ook voor de Europese markt geproduceerd wordt. Op dit moment
wordt ongeveer 3 keer meer brandstof in Nederland geproduceerd dan geconsumeerd, dus
Nederland is ook wat fossiele brandstoffen betreft eerder een import-export land. Belangrijk om
stellen is dat in 2008 meer dan 50% van de invoer van bio-ethanol en biodiesel naar Europa via
Nederland werd ingevoerd, vooral via Rotterdam. Rotterdam profileert zich steeds meer als
draaischijf voor biomassa en biobrandstoffen.
Er wordt al belangrijke productiecapaciteit uitgebouwd in Nederland en verscheidene
productieplants zijn aangekondigd. Indien deze capaciteiten effectief worden uitgebouwd en benut,
ziet het er naar uit dat Nederland weinig problemen zal kennen om een productie-infrastructuur uit
te bouwen die in de orde ligt van 60% van het interne energieverbruik in het Nederlandse transport.
De nabijheid van olie-raffinaderijen en brandstofdistributie-infrastructuur is daarbij een toegevoegde
waarde. De importnood aan grondstoffen blijft ook op realistisch niveau, zeker als zowel ingezet
wordt op biomassamobilisatie in eigen land, als op een verlaging van de energievraag in transport.
Op zich lijkt het dus plausibel om een productiecapaciteit in Nederland uit te bouwen die in de orde
ligt van 60% van het Nederlandse verbruik aan transportbrandstoffen.

Productie van biobrandstoffen in Nederland ten opzichte van de productie van
brandstoffen: 60% vergt een zeer hoge import aan biomassa en lijkt te hoog gegrepen.
Met een brandstofproductie die ongeveer 3 maal hoger ligt dan de consumptie in Nederland, zou dit
scenario ook een 3 maal hogere productie vergen van biobrandstoffen in Nederland. De mate
waarin lokale biomassa hiertoe kan bijdragen is zeer beperkt en de importnood voor biomassa is
zeer hoog in dit scenario (tussen 20 en 80 miljoen ton biomassa, afhankelijk van het type). Hiermee
zou Nederland een gevoelige impact hebben op de wereldmarkt van deze biomassastromen en
deze optie lijkt ons dan ook nogal hoog gegrepen.
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BIJLAGE A
De volumeontwikkeling volgens de verschillende WLO-scenario’s (uit: Hoen et al. 2006)
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BIJLAGE B
Detail uitwerking van screening aannames voor bijkomend Nederlands biomassapotentieel.

Verhoogde benutting door rendementsverbetering
In de berekeningen van verhoogde benutting door rendementsverbetering wordt gekeken naar extra
scheiding van de stromen. Deze extra behandelingen en scheidingen vragen extra energie. In de
totale energiebalans wordt hier rekening mee gehouden, wat noodzakelijk is.

Hoogwaardige inzet primaire reststromen voor decentrale WKK met vergaande warmte
integratie (3-8 jaar)
De primaire reststromen worden momenteel ingeschat op 2.3 Mton droge stof per jaar. In 2030
wordt gerekend met 3 Mton gewasresten. Dit is een verhoging van 30% op circa 20 jaar.
Verondersteld wordt dat deze verhoging gebeurt op basis van een rendementsverbetering van de
opbrengst van de landbouwgewassen aangezien extra import op andere plaatsen verrekend wordt.
Er wordt geen melding gemaakt van mogelijke extra input van bv. meststoffen om deze
rendementsverbetering te kunnen realiseren. Indien dit noodzakelijk is moet dit meegenomen
worden in de totale energiebalans.
Het gebruiken van deze reststromen wil zeggen dat deze niet meer voor andere doeleinden bv.
veevoeding, grondverbeteraar, meststof kunnen gebruikt worden. Er moet opgelet worden dat dit
niet tot verarming leidt in deze toepassingsgebieden. Verder moet ook nagegaan worden of deze
stromen effectief op overschot zijn. Voorbeelden in Vlaanderen zijn bv. het tekort aan stro (dus
import) voor het gebruik in niet energetische doeleinden.
Er wordt vooropgesteld dat deze 3 Mton kan instaan voor het realiseren van 500 MW geïnstalleerde
vermogen aan elektriciteit gecombineerd met een hoogwaardige toepassing van warmte voor de
productie van 1Mton ethanol, 240 ha kassen en 10.000 tot 14.000 woningen. Deze ambitie is erg
hoog gesteld en wel om volgende redenen:
• Om 7000h aan 500 MW geïnstalleerd vermogen te geraken moet met elektrische rendementen
van 30% of hoger gerekend worden; Dit is volgens de huidige technieken mogelijk maar zeer
hoog. Men kan veronderstellen dat binnen 3 tot 8 jaar met de nieuwe vergassing technieken dit
beter haalbaar is.
• Echter er moet rekening gehouden worden dat als dit gecombineerd wordt in een WKK zal
gezocht worden naar het hoogste totale energetische rendement, wat niet betekend dat het
elektrische rendement altijd zal geoptimaliseerd zal worden. Indien hoogwardige warmte nodig
is voor de (gedeeltelijke) productie van ethanol, zal het elektrische rendement moeten inboeten.
• Indien laagwaardige warmte wordt benut in kassen en/of woningen moet ook gezien worden
naar de ideale grootte van dergelijke installaties. Een goede dimensionering voor optimale
energetische rendementen gecombineerd met optimale ethanolproductie sites en afzet voor de
warmte zal in praktijk niet eenvoudig zijn.

Reststromen uit de voedings- en genotsindustrie
Er wordt gesteld dat door opsplitsen van deze fracties naar aminozuren het mogelijk is een ander
veevoeder te produceren dat leidt tot minder mestproductie. Bij de inschatting van mestproductie
wordt geen melding gemaakt van deze reductie.
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Nieuwe reststromen uit biofuel productie tarwe en koolzaad import
De nieuwe reststromen uit biofuel productie voor tarwe en koolzaad import is een belangrijke extra
bron waar uit de nevenstromen nog extra hoeveelheden kan gehaald worden voor de
fermentatie/ethanol productie.

Mest ( 3-8 jaar)
Voor de groene transitie wordt uitgegaan van 66 Mton mest met een droge stof gehalte van 11%,
wat overeenkomt met 7 Mton aan 14 PJ/Mton = 100 PJ
Voor de rendementverbetering en beter benutting van mest wordt uitgegaan van een zeer korte
periode waarop dit moet ontplooid worden nl. 3 tot 8 jaar. Als je ziet hoe lang klassieke
mestverwerking in Vlaanderen heeft aangesleept om tot commerciële toepassingen te komen (3
Mest Actie Plannen) lijkt dit een zeer optimistische scenario.
Zoals aangegeven in de studie wordt er hier ook geen rekening gehouden met de mogelijke
vermindering van mesthoeveelheid door de aangehaalde technieken van hoogwaardigere benutting
van VGI (een selectievere fractie wordt toegediend aan de dieren), reductie verteringsverliezen, … .
Dit kan tot een aanzienlijk kleiner biomassapotentieel leiden.

Hoogwaardige toepassing van tertiaire reststromen
In de studie worden rendementsverbetering voorgesteld voor 3 specifieke stromen nl.
vetten/olieën/hooi, GFT en huishoudelijk afval.
Voor vetten, oliën en hooi zijn de hoeveelheden verondersteld zeer hoog vergelijken met de
beschikbare stromen in Vlaanderen (zelf herrekend naar inwonersaantal). Nederland 10 PJ,
Vlaanderen gebruikte olieen: 37.853 ton ds/jaar*36 MJ/l = 1.3 PJ
Voor de hoeveelheden GFT zit de inschatting op per inwoner op hetzelfde niveau als Vlaanderen
(88 kg/inwoner per jaar voor Nederland, 82 kg/inwoner/jaar voor Vlaanderen). Het is echter
onduidelijk hoe de energetische waarde van de GFT stroom naar 17 MJ/kg wordt opgetrokken met
de restwarmte uit de huizen. Hoe dit aan te pakken in praktijk, de sociale aanvaarbaarheid en ook
de commerciële implementering op 3 tot 8 jaar lijkt een optimistische kijk.
Voor huishoudelijk afval wordt verondersteld het afval eerst te drogen zodat de biogene fractie
gemakkelijker apart kan benut worden. Het is niet aangegeven of de energie die nodig is voor
dit voordrogen bijgeteld werd bij de totale nodige hoeveelheid warmte. Voor dit huishoudelijk
afval wordt een opsplitsing gemaakt tussen plastic en de rest als biogeen beschouwd. In
onderstaande tabel is een sorteeranalyse weergegeven van een stedelijke Vlaamse regio waar
GFT wordt opgehaald.
Ook lijkt de hoeveelheid afval van Nederland zeer hoog in vergelijking met de hoeveelheid
huishoudelijk afval in Vlaanderen (6800kton in Nederland tov Vlaanderen 822 kton huishoudelijk
afval.
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Reststromen, uitsluitend geschikt voor productie van elektriciteit en warmte
Wordt niet besproken omwille van enkel opbrengst voor elektriciteit en warmte en niet voor
transporttoepassingen.T

Optimalisatie ruwvoerketen (3-8 jaar)
Voor de optimalisatie van de ruwvoerketen wordt verondersteld de helft van het beschikbare 1 mio
ha te gebruiken voor intensieve teelt van grassen. Daarvan wordt dan 5 Mton dat naar non-food
toepassingen kan gaan. Er wordt nog een 2.5 Mton voor veevoeder gereserveerd, een 2.5 MTon
gaat dan minder naar veevoeder als in de oorspronkelijke situatie. Houdt de optimalisatie van de
ruwvoerketen ook een hogere bemesting in, is deze extra bemesting meegerekend in de totale
energiebalans ?
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