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Het Regieorgaan Energietransitie Neder-

land heeft op 14 november 2008 haar

visie op de transitie naar een duurzame

elektriciteits- en warmtevoorziening in

Nederland gepubliceerd, onder de titel

‘Duurzame energie in een nieuwe

economische orde’. 

Die transitie naar een betrouwbaar,

betaalbaar en klimaatneutraal energie-

systeem zal zich volgens het Regieorgaan

langs de volgende vier lijnen voltrekken:

• energiebesparing;

• versneld overstappen van fossiele

naar hernieuwbare energiebronnen;

• de flexibiliteit van het energiesysteem

vergroten; en

• het resterend gebruik van fossiele

brandstoffen schoon maken.

Het vergroten van de flexibiliteit van het

energiesysteem is volgens het Regieorgaan

van groot belang. Hernieuwbare

energiebronnen waarvan de productie

veelal variabel is vereisen flexibiliteit van

de overige bronnen in plaats van meer

vaste basislast. Het Regieorgaan pleit als

voorbeeld voor investeringen in kolen-

vergassing in plaats van traditionele

kolencentrales. Kolenvergassing vergroot

de flexibiliteit van het energiesysteem,

vooral als een koppeling met de Neder-

landse aardgasinfrastructuur plaatsvindt.

De transitie verloopt niet vanzelf. Zonder

sturende rol van de overheid zullen markt-

partijen doorgaan met het investeren

in technologieën die alleen op de korte

termijn zorgen voor goedkope energie.

Het Regieorgaan pleit daarom voor een

sturende rol van de overheid om de tran-

sitie te ondersteunen, door marktpartijen

te prikkelen en te corrigeren.

In de visie van het Regieorgaan wordt

alleen de transitie naar een duurzame

elektriciteits- en warmtevoorziening

uitgewerkt. De toepassing van fossiele en

hernieuwbare brandstoffen voor mobiliteit

blijft buiten beschouwing. 

Stichting Carbon Light Mobility heeft in

overleg met het Ministerie van Verkeer en

Waterstaat en het Platform Duurzame

Mobiliteit het initiatief genomen om een

afgeleide visie ten behoeve van de transitie

naar een duurzaam mobiliteitssysteem te

ontwikkelen.

1 ‘Duurzame energie in een nieuwe economische orde. Hoe maken we de energievoorziening betrouwbaar, 
betaalbaar en klimaatneutraal?’ Regieorgaan Energietransitie Nederland, 14 november 2008.



Betrouwbaar, betaalbaar
en klimaatneutraal

Mobiliteit is diep ingebed in ons bestaan en
kent vele verschijningsvormen. 

Mobiliteit zorgt voor het vervoer van grond-
stoffen, halffabricaten en eindproducten in
de keten naar de consument. Mobiliteit maakt
specialisatie en schaalvergroting mogelijk,
betrekt andere delen van de wereld in onze
economie als leverancier en als afnemer.
Mobiliteit geeft ons de kans om in een winkel-
centrum een grote rijkdom aan producten
tegen lage prijzen te kopen.

Mobiliteit geeft ons de mogelijkheid om elkaar
te ontmoeten. De mensheid is sociaal ingesteld
en wil veel contacten leggen. Voor ons werk, om
sociale redenen, om ons te ontspannen, om te
sporten, om te zorgen en ga zo maar door. Ons
netwerk is groot geworden, de wereld een stuk
kleiner.

Mobiliteit geeft ons de mogelijkheid om de
wereld te ontdekken, bereikbaar voor iedereen.
Toerisme is een van de grootste industrieën
ter wereld geworden. Van middagje toeren tot
wereldreis.

De diversiteit in mobiliteit is bijzonder groot.
In functie: van personenvervoer tot vracht-
vervoer. In modaliteit: van fiets, bromfiets, motor,
auto, bus, trein en boot tot en met het vliegtuig.
In allerlei uitvoeringen, geoptimaliseerd voor
het doel.

Mobiliteit is een grote bron van welvaart en
welzijn, een verworvenheid waarop niemand
wil inleveren. Een duurzaam mobiliteitssysteem
zal daarom betrouwbaar, betaalbaar en
klimaatneutraal moeten zijn.

Om mobiliteit met een zo laag mogelijke
milieubelasting en op termijn zelfs geheel
klimaatneutraal te realiseren wordt er wereld-
wijd gewerkt aan een breed scala van techno-
logische (deel-)oplossingen. Naast innovaties op
het gebied van aandrijfsystemen (zoals hybride,
plug in hybride en elektrische voertuigen) wordt
ook de verbrandingsmotor verder geoptimali-
seerd en geschikt gemaakt voor duurzame
brandstoffen. De ontwikkelingen gaan snel
waardoor de business cases veranderen,
weliswaar sterk afhankelijk van de specifieke
mobiliteitsvraag.

Er dient daarom rekening gehouden te worden
met vele scenario’s en opties: er is geen techno-
logische silver bullet die alles oplost. Deson-
danks is het mogelijk om paden te definiëren
die in alle scenario’s nuttig en noodzakelijk zijn
en toch vele opties open laten.

Los van de technologische aanpak is er veel
ruimte om de effectiviteit te vergroten: de
overvloed aan goedkope olie heeft geleid tot
mobiliteitssystemen die soms erg verspillend
zijn. De uitdaging is om de ingesleten paden te
verlaten, onze mobiliteit anders te organiseren
en te gebruiken, om de ketens anders in te
richten. Bijvoorbeeld in zakelijk verkeer of in
de logistiek.

Vier lijnen

Er zijn vier hoofdlijnen te ontdekken:
1 het resterend gebruik van fossiele

brandstoffen zuiniger en schoner maken;
2 vergroten van de flexibiliteit van het

energiesysteem;
3 versneld overschakelen van fossiele

brandstoffen naar hernieuwbare brandstoffen;
4 verhogen van de effectiviteit door slimmer

gebruik van de capaciteit.

2Naar een
duurzaam mobiliteitssysteem
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Resterend gebruik van fossiele
brandstoffen zuiniger en schoner
maken

Er zijn vele technologische mogelijkheden
om efficiënter om te gaan met (fossiele) brand-
stoffen, zelfs met de bestaande aandrijf-
systemen. Bijvoorbeeld door
• verhoging van het rendement van

verbrandingsmotoren;
• reductie van wrijvingsweerstand;

aerodynamica en hydrodynamica (bij schepen)
• gewichtsreductie.

De verwachte trendmatige toename van de prijs
van aardolie zal de industrie, vervoerders en
consumenten aanzetten om al deze mogelijk-
heden in te zetten.

De volgende stap is het wezenlijk aanpassen van
het aandrijfsysteem door:
• het terugwinnen van bewegingsenergie bij

afremmen; en
• verbrandingsmotoren te gebruiken als

generator.

Het terugwinnen van bewegingsenergie als een
voertuig afremt kan op verschillende manieren:
hydraulisch, pneumatisch, kinetisch en elek-
trisch. De elektrische methode is de meeste
gebruikte, in combinatie met elektrische
aandrijving (volledig of hybride). De remenergie
wordt opgewekt door de aandrijfmotoren en
opgeslagen in batterijen en/of supercapacitors.

Verbrandingsmotoren in voertuigen moeten een
breed werkgebied bestrijken, zowel in toerental
als in vermogen. Dat gaat ten koste van het
rendement. Een verbrandingsmotor die  als
stationaire generator werkt en bijvoorbeeld
batterijen oplaadt kent feitelijk maar twee
instellingen: opladen en uitgeschakeld. Zo’n
motor kan geoptimaliseerd worden voor de
meest efficiënte productie van elektrische ener-
gie. Het rendement is dan fors hoger. Zelfs bij
een vaartuig levert dat belangrijke voordelen op.

Voor vliegtuigen blijft het gebruik van turbine-
straalmotoren met vloeibare brandstoffen
voorlopig een noodzaak. Turbinestraalmotoren
kennen een zeer hoge verhouding tussen
stuwkracht en gewicht, vloeibare brandstoffen
hebben een zeer hoge energie-inhoud per
kilogram. Die combinatie is voorlopig de enige 

die zowel technologisch als economisch haal-
baar is. Door gewichtsbesparing en verdere
optimalisatie van de turbinestraalmotoren is
nog enige winst te halen.

Ondanks alle inspanningen om alternatieven te
introduceren zullen op de korte en middellange
termijn nog veel fossiele brandstoffen gebruikt
moeten worden. Er zijn nog geen technologieën
bekend om bij voertuigen, vaartuigen of vlieg-
tuigen CO2 af te vangen. Het is wel haalbaar
en zinvol om andere schadelijke emissies te
reduceren. Die ontwikkeling gaat door (roet-
filters, ureum toevoeging, uitlaatgasbijmenging,
katalysatoren, technologie om de emissie van
scheepsdiesels te reduceren enzovoorts.).

De flexibiliteit van het
energiesysteem vergroten

Er zijn veel vormen van mobiliteit met verschil-
lende operating conditions. De technologische
ontwikkelingen gaan snel, maar er zijn nog de
nodige vragen te beantwoorden en uitdagingen
te overwinnen. Het is een illusie om te veronder-
stellen dat één technologische oplossing voor
alle vragen het antwoord vormt Het is daarom
wijs om meerdere opties open te houden en
flexibiliteit in het systeem in te bouwen.

De grootste flexibiliteit wordt bereikt door de
systeemverandering naar elektrische aandrijving
met tussenopslag (batterij, supercapacitor etc.).
Dat geeft de mogelijkheid om van meervoudige
bronnen van elektrische energie gebruik te
maken (verbrandingsmotor als generator, brand-
stofcel, rechtstreeks uit het elektriciteitsnet).
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Gasvormige brandstoffen (c.q. daarvan afgeleide
vloeibare brandstoffen) geven extra opties. De
hoofdlijnen van de transitie in elektriciteits-
en warmtevoorziening leiden tot grootschalige
generatie van gassen en een versterking van de
gasinfrastructuur. Het ligt voor de hand daar
gebruik van te maken. Aardgas en Synthetic
Natural Gas (SNG) zijn geheel uitwisselbaar,
biogas is prima bruikbaar voor verbrandings-
motoren. De uitwisselbaarheid van de gassen
zorgt ervoor dat (tijdelijke) beperkingen in de
levering van duurzaam opgewekte gassen geen
barrière vormt voor de introductie. Sterker nog,
het initieel gebruik van aardgas kan de markt
scheppen voor duurzaam opgewekt gassen.

De meeste (aard- of bio)gasmotoren zijn in staat
meerdere brandstoffen te gebruiken (multifuel).
Ze kunnen daarom zowel via de aardgasinfra-
structuur als de benzine/diesel-infrastructuur
hun brandstof betrekken. Het loont om te
streven naar motoren die niet alleen meerdere
brandstoffen kunnen verwerken maar ook
gemengde brandstoffen aan kunnen, zoals met
ethanol gemengde benzine. De nieuwste gene-
ratie biodiesels is onbeperkt mengbaar met
fossiele diesel zodat de flexibiliteit van de inzet
verder verhoogd wordt. Hetzelfde lijkt mogelijk
te zijn met biokerosine.

Een goede gasinfrastructuur, zowel buiten als
in de voertuigen als bij tankstations maakt het
makkelijker om waterstof als energiedrager te
introduceren. Ten eerste door de brede beschik-
baarheid van methaan dat indien gewenst te
reformen is tot waterstof, ten tweede door de
aanwezigheid van tankstations voor gasvormige
brandstoffen, waar die reforming ook on-site
kan plaatsvinden.

Het grote voordeel van deze flexibiliteit is
dat belangrijke barrières voor de transitie
weggenomen worden:

Voldoende aanbod van brandstof
Zekerheid is over het blijvende gegarandeerde
aanbod van brandstof is een voorwaarde voor
investeringen in een voertuig of vaartuig wat
vele jaren mee moet gaan.

Ontkoppeling productie en consumptie
geografisch
Door de aardgasrotonde die Nederland heeft kan
de productie van methaan/SNG ver verwijderd
zijn van de afnameplaats.

Herbenutten van bestaande infrastructuur
De rijke gasinfrastructuur in Nederland verlaagt
de investeringsdrempel, de infrastructuur
(materieel en immaterieel zoals brandveilig-
heidskennis) voor gasvormige brandstoffen is
aanwezig.

Ontkoppeling van de opbouw van de
productiecapaciteit van hernieuwbare
brandstoffen en de marktvraag
De marktvraag kan ver vooruitlopen op de
capaciteitsopbouw zonder dat dat meteen
tot grote maatschappelijke en economische
problemen leidt.

Versneld overschakelen van
fossiele naar hernieuwbare
brandstoffen

Verbrandingsmotoren gebruiken vloeibare
of gasvormige brandstoffen. De hernieuwbare
bronnen van dit soort brandstoffen zijn
praktisch gesproken beperkt tot biomassa
en duurzaam opgewekte waterstof. 

In principe is waterstof ook direct toepasbaar
in verbrandingsmotoren. Het ligt echter ener-
getisch veel meer voor de hand om waterstof
in brandstofcellen om te zetten naar elektrische
energie dan om waterstof te verbranden

De geschatte hoeveelheid duurzaam en niet
concurrerend met voedsel geproduceerde
biomassa, biologisch restafval en uit afval
geproduceerde methaan is voldoende groot
om een belangrijk deel van de mobiliteits-
vraag klimaatneutraal in te kunnen vullen.
Het transport van biomassa uit producerende
gebieden naar Nederland levert een in
verhouding zeer kleine belasting op, en is
gunstiger dan het transport van elektriciteit
of gas.  
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Vergisting en vergassing van biomassa leveren
brandstofgassen op. Uit vergistinginstallaties is
methaan te winnen dat na compressie of
vloeibaar maken (door koeling) direct bruikbaar
is in verbrandingsmotoren. Methaan kan via
reformers omgezet worden in zuivere waterstof
die bruikbaar is voor brandstofcellen. Hetzelfde
methaan kan in onze bestaande aardgasnet-
werken gemengd worden met fossiel aardgas. 

Vergassingsinstallaties leveren zogenaamd
syngas op, een mengsel van waterstof en CO.
Syngas is direct bruikbaar in gasturbines of
verbrandingsmotoren die elektriciteit produ-
ceren, maar dat is niet het enige. Het is relatief
eenvoudig om er methaan (SNG) van te maken
die gemengd kan worden met fossiel aardgas
of waterstof die na zuivering gebruikt kan
worden in brandstofcellen.

Methaan kan indien noodzakelijk omgezet
worden naar vloeibare brandstoffen voor
gebruik in bijvoorbeeld vliegtuigen. Andere
biomassa’s zoals algen of jatropha zijn in
principe beter bruikbaar om vloeibare
brandstoffen te maken, maar de productie
van biobrandstoffen op basis van algen
staat echter nog in zijn kinderschoenen. 

Er zal competitie ontstaan tussen het gebruik
van (bio- of vergassings-)methaan voor ener-
gie/warmte-opwekking enerzijds en mobiliteit
anderzijds. Het is nu nog niet te zeggen hoe
sterk de alternatieven voor mobiliteit zich
ontwikkelen en wat de juiste afweging zal zijn
op ieder moment. Het transitiepad maakt het
echter mogelijk om snel keuzes te maken en de
mix bij te stellen. 

Naarmate er meer
opslagcapaciteit
van elektrische
energie in auto’s
aanwezig is
(batterij, vlieg-
wiel en/of super-
capacitors) kan
er direct ge-
bruik gemaakt
worden van
elektrische en-

ergiebronnen in plaats van de (al dan niet
aan boord aanwezige) generator. Zogenaamde
plug-in hybrides kunnen enkel op hun opslag-

capaciteit al behoorlijke afstanden afleggen
voordat de generator ingeschakeld dient te
worden. Volledig elektrische voertuigen rijden
zonder generator aan boord.

Een voorwaarde is wel dat de elektrische energie
waarmee de batterijen gevuld worden uit
hernieuwbare en/of klimaatneutrale bronnen
komt. Uit oogpunt van reductie van CO2-emissie
is het rijden met volledig elektrische auto’s die
gevoed worden door een kolencentrale met CO2-
afvang een kostbare en omslachtige methode om
het doel te bereiken.

Opslagsystemen voor elektrische energie
(batterijen) zullen voorlopig nog een aantal
beperkingen kennen. In de praktijk zal in een
flink aantal toepassingen minimaal een range-
extender of meer nodig zijn: een energiebron
voor elektrische energie in het voertuig, bijvoor-
beeld een verbrandingsmotor met generator
waarmee het bereik flink vergroot wordt en de
‘laadtijd’ sterk verkort.

Het alternatief voor een verbrandingsmotor is
een brandstofcel die waterstof gebruikt en
elektriciteit oplevert. (Zuivere) waterstof is
een energiedrager die direct te genereren is
uit diverse hernieuwbare bronnen, zowel uit
biomassa als uit elektriciteit. De omweg om
van elektriciteit waterstof te maken dat vervol-
gens in een brandstofcel weer omgezet wordt
in elektriciteit kost natuurlijk rendement. Het
voordeel is dat weer andere hernieuwbare
energiebronnen gebruikt kunnen worden dan
biomassa. Omdat waterstof relatief makkelijk
te transporteren is kan de productie van
waterstof ver verwijderd zijn van het gebruik
(windmolens op zee, zonnecentrales op de
evenaar etc.).  

Al deze opties zijn niet alleen voor voertuigen
toepasbaar, ook vaartuigen kunnen profiteren
van deze mogelijkheden. Er varen reeds vele
schepen (sleepboten, binnenvaart, grote zee-
vaart) met een dieselelektrische aandrijving.
Sinds kort is de batterijtechnologie zover
ontwikkeld dat een volwaardige hybride
aandrijving operationeel bruikbaar en betaal-
baar wordt. De generator voor elektriciteit
kan dan vele vormen aannemen (gasmotor,
zelfs brandstofcellen), zodat de transitie naar
hernieuwbare brandstoffen in vaartuigen
een realiteit wordt. 
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Verhogen van de effectiviteit van
mobiliteit 

Los van de technologische verbeteringen is er
veel ruimte om de effectiviteit te vergroten:
de overvloed aan goedkope olie heeft geleid tot
mobiliteitssystemen die soms zeer verspillend
zijn. De uitdaging is om de ingesleten paden te
verlaten, mobiliteit anders te organiseren en te
gebruiken, ketens anders in te richten.

Mobiliteit zorgt voor het vervoer van grond-
stoffen, halffabricaten en eindproducten in de
keten naar de consument. Mobiliteit maakt
specialisatie en schaalvergroting mogelijk,
betrekt andere delen van de wereld in onze
economie als leverancier en als afnemer. Maar
omdat vervoer zo goedkoop was ten opzichte van
productie leggen goederen soms extreem grote
afstanden af en is verspilling onopgemerkt. Er is
geen prikkel om klimaatbelasting te reduceren.
Bovendien maakt de gegroeide verdeling van
taken in de keten (verladers, vervoerders, produ-
centen, retailers) het lastig voor de spelers om
een verandering in te voeren. De potentie is
echter groot, volgens kenners is meer dan helft
(zo niet meer) van de uitstoot te reduceren door
een andere organisatie en gebruik van tele-
communicatie.

Mobiliteit geeft ons de mogelijkheid om elkaar
te ontmoeten. De mensheid is sociaal ingesteld
en wil veel contacten leggen. Voor ons werk, om
sociale redenen, om ons te ontspannen, om te
sporten, om te zorgen en ga zo maar door. We
zijn gewoon daar de auto voor te gebruiken en
hebben alles daar op ingericht. Ondanks de files
en de parkeerproblemen is de verschuiving naar
andere patronen waarbij openbaar vervoer/
multimodaal vervoer een rol speelt beperkt.
Buiten de spits is het openbaar vervoer slecht
bezet maar toch wordt er weinig gebruik van
gemaakt. De reden is dat het serviceniveau van
multimodaal reizen het veruit verliest van reizen
met enkel de auto. De auto levert een end-to-end
oplossing, andere modaliteiten maar een in
zichzelf gekeerd stukje van de puzzel. De afstem-
ming tussen modaliteiten kost een mens veel
energie en denkkracht en ergernis. 

Telecommunicatie en mobiele telefoons geven de
mogelijkheid om dat anders te organiseren. Door
vanuit de gebruiker gezien de zaak om te keren
en end-to-end oplossingen te bieden (over moda-
liteiten heen) kan een volwaardig alternatief
geboden worden.

De inrichting van ons bestaan is gebouwd op
woon-werkpatronen die van na de tweede
wereldoorlog stammen, voor de telecommuni-
catierevolutie en Internet, en voor de verschui-
ving naar een diensteneconomie. Die patronen
kunnen veranderen. 

Op de lange termijn heeft de ruimtelijke
ordening (wonen/werken nabijheid) effect, op de
kortere termijn zouden de snelle ontwikkelingen
in de telecommunicatie (glasvezelnetwerken en
telewerken) mogelijkheden kunnen bieden.
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Sommige onderdelen hebben nauwelijks meer
aanmoediging nodig. De oplopende olieprijs
en de groeiende regelgeving om uitstoot te
beperken jagen de investeringen in betere
technologie aan.

Andere onderdelen vragen om een actievere rol
om de transitie op gang te brengen c.q. richting
te geven.

Invloedssferen

Bedrijven en instellingen denken in ‘invloeds-
sferen’. 

Deze sferen bepalen hoe zij bij denken te kunnen
dragen aan de transitie naar een duurzaam
mobiliteitssysteem. Dat varieert:
• van het uitoefenen van invloed op de totale

keten (influence);
• via het uitoefen van druk op toeleveranciers

(guide);
• tot het actief keuzes maken in de eigen

bedrijfsvoering (control).

Het blijkt dat aanpassingen op ketenniveau veel
sterker bijdragen aan de transitie naar een
duurzaam mobiliteitssysteem. Maar de aanpas-
sing van ketens wordt als lastig ervaren, omdat
individuele spelers geen ‘macht’ over de gehele
keten hebben. Veel bedrijven en instellingen
vinden dat het aanpassen van ketens een
tijdrovend en stroperig proces is, terwijl zij
juist concrete actie en resultaten willen laten
zien, met het risico van gefragmenteerde inzet.

Interventiestrategieën

De interventies van de overheid kunnen daarom
het beste gericht worden op aanpassingen die
de hele keten bestrijken. Mogelijke overheids-
interventies zijn:
• visieontwikkeling;
• stimuleren vraag;
• start- en investeringsrisico verkleinen;
• speelveld veranderen;
• aanpassen infrastructuur;
• initiatief nemen.

Visieontwikkeling
Een eerste mogelijke interventie van de overheid
is het ontwikkelen, communiceren en onder-
houden van een samenhangende visie op de
transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem.
Voor veel mensen is het moeilijk om door de
bomen het bos te zien. De neiging om alle
kaarten dan maar te zetten op een silver bullet
is groot. Een heldere visie op de transitie naar
een duurzaam mobiliteitssysteem, die de
samenhang weergeeft en veel opties kent geeft
alles zijn plek.

Stimuleren vraag
Een tweede mogelijke overheidsinterventie is
het stimuleren van de vraag: ten eerste naar
duurzame vormen van mobiliteit en ten tweede
naar duurzaam opgewekte energie, c.q.
duurzaam geproduceerde brandstoffen.

De overheid past deze interventiestrategie al
met succes toe in het fiscale vergroeningsbeleid.
De differentiatie van de fiscale bijtelling van
leaseauto’s (invoering 14%-categorie) is een
sterke stimulans gebleken voor de vraag naar
kleine en zuinige auto’s.  

Duurzaam opgewekte energie is vooralsnog
duurder dan traditionele energieopwekking,
om zowel de productie als de afname op gang te
brengen is overheidsinterventie een noodzaak.
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Start- en investeringsrisico verkleinen
Onzekerheid over de kansen en risico’s van
investeringen in duurzame, innovatieve vormen
van automobiliteit draagt bij aan een
terughoudende opstelling bij marktpartijen.
Zij hebben immers behoefte aan een scherp zicht
op de risico’s en kansen van investeringen in
duurzame technologieën en concepten. De over-
heid kan hier een belangrijke rol spelen door
een stabiel investeringsklimaat te scheppen.
Dat kan bijvoorbeeld door startrisico’s af te
dekken of door duidelijkheid te scheppen over
fiscale kaders voor duurzame vormen van
automobiliteit.

Een voorbeeld is de door overheid geïntro-
duceerde innovatieconcessie voor duurzame
OV-bussen. Deze regeling stimuleert de inzet van
innovatieve, duurzame openbaar vervoerbussen
door een financiële bijdrage aan de demon-
stratiefase. De hogere marktprijs van de inno-
vatieve bussen en de kosten die komen kijken
bij een proefneming vormen hierdoor geen
belemmering meer voor de overheden die het
busvervoer aanbesteden. Ook bij verdere op-
schaling (na de demonstratiefase) kan de over-
heid een belangrijke rol spelen. Omdat
OV-concessies een looptijd hebben die korter is
dan de afschrijvingstermijn van het materieel,
zullen de OV-bedrijven de neiging hebben te
kiezen voor mainstream technologie. Het
oprichten van een ‘materiaalfonds’ kan het
investeringsrisico in de opschalingsfase
wegnemen.

Speelveld veranderen
Wetten, regels en infrastructuur bepalen het
speelveld waar de markt zich in beweegt.

Nieuwe regels en wetten geven een prikkel om
meer energie te steken om in de juiste vorm van
verduurzaming. Voorbeelden zijn de Europese
emissienormen voor voertuigen of afspraken
rond CO2-handel (cap and trade). Het is heel
denkbaar dat milieuzonering in steden gaat
leiden tot een sterke vraag naar duurzame ver-
voersmiddelen of andere vormen van mobiliteit
(multimodaal, green wheels, etc.).

Een minder opvallende methode om het
speelveld aan te passen is door te interveniëren
in de immateriële infrastructuur, met behulp van
platforms, interfaces of code (IT). 

Dit is bijvoorbeeld van belang bij de ontwikke-
ling van de markt voor (plug in hybride)
elektrische voertuigen. Standaardisatie van
(oplaad)infrastructuur en stekkertechnologie,
van een protocol voor autorisatie en beveiliging
voor transacties voor het opladen van voertuigen
zijn noodzakelijke stappen. Een grootschalige
uitrol wordt zwaar gehinderd als er incompati-
bele systemen zijn. Overheidsinterventies
kunnen dit speelveld laten ontwikkelen door
open standaarden te eisen en te stimuleren dat
alle spelers in de markt die samen definiëren,
voor gemeenschappelijk gebruik.

Hetzelfde geldt voor de interactie tussen
mobilist, voertuig en omgeving. Om de effec-
tiviteit van mobiliteit te verhogen is de inzet
van telecommunicatie een voorwaarde. Het is
een publiek belang dat daarbij open standaar-
den c.q. open platforms om informatie uit te
wisselen tot stand komen.

Infrastructuur aanpassen
De transitie naar een duurzaam mobiliteits-
systeem vergt de ontwikkeling van nieuwe
infrastructuur. Voorbeelden zijn de tank-
infrastructuur voor biobrandstoffen of water-
stof, of de laadinfrastructuur voor elektrische
voertuigen.

Initiatief nemen
Als innovaties rond duurzame mobiliteit
duidelijk in het belang zijn van een hele sector of
de maatschappij, maar de voordelen niet vallen
bij dezelfde (markt)partij die het initiatief zou
kunnen nemen komt een innovatie niet door de
markt tot stand. De enige partij die een business
case kan maken waar transsectorale voordelen
in voorkomen is de overheid. Dat vraagt om een
initiatief door de overheid.

9



Het is blijkbaar verstandig om uit te gaan
van een strategie die voorlopig veel opties
open houdt.

Om de samenhang inzichtelijk te maken is er
een overzicht gemaakt hoe de verschillende
technische processen in elkaar verweven zijn.
In het bijgevoegde schema is dat weergegeven.
Om het schema overzichtelijk te houden zijn er
vereenvoudigingen toegepast:

• Er zijn vele manieren om van gasvormige
brandstoffen weer vloeibare brandstoffen te
maken, deze zijn niet expliciet weergegeven;

• Hetzelfde geldt voor methodes om biomassa
met bio-chemische processen om te zetten in
allerlei vloeibare brandstoffen;

• Kinetische regeneratie systemen zijn bekend
maar worden sporadisch toegepast en zijn
daarom niet expliciet weergegeven;

• Hydraulische aandrijfsystemen (lucht, olie)
zijn bekend maar worden sporadisch
toegepast en zijn daarom niet expliciet
weergegeven.

Het inzicht in de samenhang roept de vraag op
naar meer informatie: 
• Hoe verhouden de diverse processen zich tot

elkaar;
• Wat is bewezen technologie en wat is nog in

onderzoek;
• Wat is de effectiviteit van een proces,

in termen van inspanning versus doel;
• Hoe groot is het potentieel en wanneer is het

beschikbaar;
• Welke investeringen zijn er mee gemoeid,

wat wordt de kostprijs;
• Enzovoorts.

Vrijwel dagelijks is er nieuws, worden
debatten gevoerd, komt er nieuwe kennis
beschikbaar, worden zachte inschattingen
vervangen door harde praktijkcijfers. Dat
maakt het een uitdaging voor iedereen om
het overzicht te behouden. 

Het Platform Duurzame Mobiliteit neemt
daarom het initiatief om op basis van dit
processchema een online versie te realiseren
waar deze vitale achtergrond informatie
beschikbaar gemaakt wordt, waar informatie
door derden aan toegevoegd kan worden,
waar discussies gevoerd kunnen worden over
de onderbouwing. Een soort wikipedia voor
Duurzame Mobiliteit.

4Toegankelijke
samenhang van processen
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