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Disclaimer
Dit rapport is het auteursrecht van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) en is opgesteld in 
samenwerking met Enersangi BV. De meningen in dit document zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de 
auteurs. De auteurs hebben zich ingespannen om de informatie zo actueel en accuraat als mogelijk te laten zijn. Echter 
kan het zijn dat de inhoud onvolledig is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie. 

Voor commerciële doeleinden mag de inhoud 
van dit rapport niet geheel of gedeeltelijk worden 
gereproduceerd, noch aan enige organisatie of 
persoon worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de VNPI. 
Verveelvoudiging en vertaling voor niet-commerciële 
doeleinden is toegestaan, mits de bron wordt vermeld en 
de VNPI hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld en 
een kopie wordt toegezonden.

De VNPI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
jegens een derde partij voor enig verlies of schade die 
voortvloeit uit enige interpretatie of gebruik van de 
informatie in dit rapport, of het vertrouwen op enige 
mening die daarin wordt uitgedrukt.
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1.  Executive Summary
Via de Green Deal [2] streeft de Europese Commissie naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050. Aangezien de 

transportsector verantwoordelijk is voor ongeveer een kwart van de broeikasgasemissies in de Europese Unie, is een 

gehele transformatie van fossiele brandstoffen naar milieuvriendelijke aandrijvingen vereist. Zowel de Europese Commissie 

als het International Energy Agency (IEA) erkennen dat er geen “silver bullet” oplossing bestaat voor alle transportmodi. 

Zoals uit Figuur 1 blijkt, is een combinatie van diverse oplossingen vereist om alle transportmodi te decarboniseren. 

Voor personenvervoer en licht vrachtvervoer wordt een grote doorbraak van elektrische aandrijving verwacht, 

grotendeels via batterij en in minder mate via een brandstofcel (fuel cell). Bij zwaar vrachtvervoer bestaat er meer 

onderzekerheid: de Europese Commissie verwacht nog meer dan 60% interne verbrandingsmotoren, terwijl IEA 

uitkomt op bijna volledige elektrificatie. In de scheepvaart worden tal van brandstoffen in 2050 geschetst: de Europese 

Commissie voorziet meer potentieel voor biobrandstoffen en e-vloeistoffen, terwijl IEA een grootschalige toepassing 

ziet voor e-gassen (ammoniak), biobrandstoffen, fossiele diesel en waterstof. Voor de luchtvaart bestaat er meer 

eensgezindheid. Biobrandstoffen en e-vloeistoffen zullen deels (60 à 80%) fossiele kerosine vervangen; elektrificatie 

blijft een niche toepassing voor korte afstandsvluchten. Aangezien de Europese Commissie focust op de Europese markt, 

wordt in deze studie gewerkt met de data van de Europese Commissie. 

Uit de decarbonisatiepaden voor transport in Figuur 1 blijkt dat “low carbon liquid fuels” (LCLF’s of koolstof-arme 

vloeibare brandstoffen) de vergroening van transport zullen faciliteren waar elektrificatie moeilijk is, met name in 

scheepvaart en in luchtvaart. Het gewicht van de batterij en de beperkte transportradius zijn de limiterende factoren voor 

elektrificatie van deze transportmodi. 

De Nederlandse raffinaderijen kunnen deze LCLF’s produceren, zowel biobrandstoffen als e-vloeistoffen. Dankzij  

de synergie met bestaande proceseenheden, meer specifiek de hydrotreater en de hydrocracker, kan initieel via  

co-processing ervaring opgebouwd worden. Vervolgens kunnen deze fossiele proceseenheden volledig 

getransformeerd worden naar het LCLF productieproces, in parallel met investeringen in nieuwe proceseenheden.  

Verder heeft de Nederlandse raffinagesector de volgende strategische voordelen: 

• De gunstige ligging in een wereldhaven vergemakkelijkt de logistieke aan-en afvoer van grondstoffen en finale brandstoffen. 

• De gunstige ligging nabij de Noordzee zorgt voor een makkelijke toegang tot hernieuwbare elektriciteit (offshore 

windparken) en opslag van afgevangen CO₂ in de lege gasvelden. 

• De Nederlandse raffinaderijen zijn op land bovendien ook aangesloten op een uitgebreid pijpleidingen netwerk.  

Initieel kunnen de raffinaderijen gebruik maken van blauwe waterstof – waarbij CO₂ emissie van het Steam Methane 

Reforming proces afgevangen wordt. Op basis van de 8 GW reeds aangekondigde elektrolyse projecten met commissioning 

tegen 2030 [21], zal Nederland ruim 30% marktaandeel binnen Europa hebben op het vlak van groene waterstof. Deze 

blauwe/groene waterstof is een essentiële grondstof, in het bijzonder voor de productie van e-vloeistoffen. 

• En tot slot hebben de huidige raffinaderijen ervaring met grote investeringsprojecten, zowel qua  

financiering, qua risicobeheersing als qua uitvoering van technisch complexe werkzaamheden.
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Figuur 1: Transformatie van transportsector – van 2020 naar 2050, volgens Europese Commissie (EC) [3]  
en International Energy Agency (IEA) [18]
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NL elektriciteitsproductie in 2019 & 2050 (TWh)
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Om de klimaatneutrale doelstelling van 2050 te behalen, kunnen de Nederlandse raffinaderijen 8,5 Mt/j biobrandstoffen 
en 5,1 Mt/j e-brandstoffen produceren – voor zowel de Nederlandse markt als de exportmarkt (assumptie behoud 
van huidig marktaandeel). Hiermee kan ruim 35 Mt/j CO₂ emissie bespaard worden in het transport in 2050, versus het 
gebruik van fossiele brandstoffen. Als CO₂ direct uit de lucht gevangen kan worden voor de productie van e-brandstoffen, 
kan de reductie in CO₂ emissie oplopen tot bijna 44 Mt per jaar.

Uiteraard betekent de decarbonisatie van transport grote uitdagingen en vergt het ook grote aanpassingen van de 
bestaande raffinaderijen maar ook van de markt waarop de alternatieve brandstoffen kunnen concurreren. Binnen de 
raffinaderijgrenzen moet hoofdzakelijk geïnvesteerd worden in de voorbehandeling van de grondstoffen en in nieuwe 
productieprocessen. Door hergebruik van de assets worden de investeringen geraamd tussen 20 à 65 miljard Euro tegen 
2050. Tevens zijn er ook buiten de hekken van de raffinaderijen kosten verbonden aan de vergroening van het transport. 
Buiten de raffinaderijgrenzen moet geïnvesteerd worden in de productie, transmissie en distributie van hernieuwbare 
elektriciteit (offshore windenergie) en in de productie van groene waterstof (via elektrolyzers). Voor de productie van 
13,6 Mt/j LCLF’s is meer hernieuwbare elektriciteit nodig dan de huidige totale elektriciteitsproductie van Nederland. De 
maatschappelijke investeringsbehoefte wordt geraamd op ruim 76 miljard Euro tegen 2050.

Volgens de Europese Commissie zal er in 2050 voldoende duurzame biomassa beschikbaar zijn, welke volgens 
marktaandeel gebruikt kunnen worden voor de productie van biobrandstoffen in Nederland. De grondstoffenmix 
bestaat voornamelijk uit energiegewassen en houtige biomassa. Alvorens te investeren in de LCLF productieprocessen, 
is evenwel maatschappelijke acceptatie van geavanceerde biobrandstoffen noodzakelijk. Om de zorgen van burgers 
en de milieubeweging weg te nemen moeten industrie en overheid inzichtelijk maken dat de biomassa daadwerkelijk 
duurzaam is. Bovendien is consensus binnen het beleid vereist over de allocatie van de beschikbare duurzame biomassa 
aan de diverse waardeketens, zoals de productie van hernieuwbare elektriciteit, productie van biobrandstoffen, 
productie van biochemicaliën en het gebruik ervan in verwarming.

Voor de productie van e-brandstoffen kan initieel CO₂ afgevangen worden uit industriële processen die moeilijk te 
decarboniseren zijn. Zodra technologisch en commercieel mogelijk, kan CO₂ direct uit de lucht gevangen worden.

De gigantische inspanningen om alle transportmodi te decarboniseren worden duidelijk wanneer de behoefte aan 
hernieuwbare elektriciteit in kaart gebracht wordt (Figuur 2). De elektrificatie van personenvervoer en LDV’s vraagt 
37 TWh hernieuwbare elektriciteit. Voor de productie van 8,5 Mt/j biobrandstoffen is bijna 18 TWh hernieuwbare 
elektriciteit nodig; voor de productie van 5,1 Mt/j e-brandstoffen 110 TWh. Dit laatste betekent nagenoeg een 
verdubbeling van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. Tevens betekent dit dat het Noordzee-plan met 
60 GW windenergie (260 TWh) tegen 2050 niet geheel toereikend is om het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland 
te vergroenen, evenals om het transport te decarboniseren. Figuur 2 onderstreept ook de belangrijke trade off tussen 
biobrandstoffen en e-brandstoffen. De beschikbare duurzama biomassa in Europa is beperkt en de maatschappelijke 
acceptatie van biobrandstoffen ligt moeilijk. Maar indien de behoefte aan 13,6 Mt/j LCLF’s ingevuld moet worden door 
e-vloeistoffen, is bijna 300 TWh hernieuwbare elektriciteit nodig – wat overeenkomt met 2,6 keer het totale huidige 
elektriciteitsverbruik in Nederland. Bovendien vragen niet alleen transportbrandstoffen meer hernieuwbare elektriciteit, 
maar elektrificatie wordt ook geïmplementeerd in industrie, klimatisatie van gebouwen, etc.

Figuur 2: Elektriciteitsproductie in NL in 2019 en in NL offshore windparken in 2050 
Elektriciteitsverbruik in NL in 2019 en hernieuwbare elektriciteit nodig voor de decarbonisatie van transport in 2050

Benodigde beleidsvoorwaarden: 
Het is duidelijk dat de maatschappij, de politiek en zeker ook de (raffinage) industrie voor enorme uitdagingen staan. Om 
de mobiliteit in de beschikbare tijd te decarboniseren vraagt om passende beleidsvoorwaarden:

• Het is nodig dat men erkent dat naast elektrificatie ook LCLF’s noodzakelijk zijn en dat een integrale beleidsvisie 
ontwikkeld dient te worden voor de inzet van deze LCLF’s over de gehele keten.

• LCLF’s zijn bij uitstek geschikt voor inzet in de sectoren van luchtvaart en scheepvaart als ook de bestaande ‘legacy fleet’ 
op de weg, die via vermindering van mobiliteitsvraag, via verschuiving naar andere modaliteiten, of  via elektrificatie 
niet of slechts beperkt gedecarboniseerd kan worden.

• Voor de decarbonisatie zullen we gebruik maken van technologieën die verschillend ver ontwikkeld zijn. Daarom is een 
doordacht technologie beleid nodig: 

 Sommige LCLF productietechnologieën zijn reeds of bijna competitief in de huidige markt en kunnen door  
 normstelling aangejaagd worden. Hier kan o.a. aangesloten worden bij het Europese ‘Fit for 55’ pakket.  

 Andere technologieën zijn echter nog niet marktrijp. Deze technologieën (zoals pyrolyse, vergassing en  
 DAC) benodigen gerichte innovatie middelen om de investeringsrisico’s te mitigeren om zo hun  
 intrede in de transitie te versnellen. 

• Daarnaast moeten uiteraard de voornoemde randvoorwaarden voldaan zijn, zoals: 

 Leveringszekerheid van gegarandeerd duurzame biomassa. Dit vraagt een integrale beleidsvisie op  
 de inzet van duurzame biomassa in diverse waardenketens (productie van hernieuwbare elektriciteit,  
 productie van bio-chemicaliën, gebouw verwarming etc.).  

 Benodigde hoeveelheden afgevangen CO
2
 en de bijhorende infrastructuur moeten tijdig beschikbaar zijn. 

 Continue leveringszekerheid van voldoende duurzame energie, ook bij een langere periode  
 van beperkte zon en weinig wind. Diversificatie op het gebied van energieopwekking, energievoorziening  
 en opslagcapaciteit van energie kan risico’s met betrekking tot leveringsgarantie mitigeren. Ook de  
 infrastructuur voor elektriciteitstransmissie – en distributie (bv verzwaarde elektriciteitsnetten) moet tijdig  
 beschikbaar zijn.

• Een gericht prijsbeleid (inclusief belastingen en subsidies) versus duurzame en fossiele brandstoffen kan de transitie 
naar duurzaam transport faciliteren.

Ongeachte de omvang van de uitdaging beschikt Nederland juist over belangrijke ingrediënten om voorloper in deze 
transitie te zijn. Zo beschikt Nederland onder andere over goede infrastructuur, grote geïntegreerde industriële clusters 
(waaronder moderne raffinaderijen), en ruimte op de Noordzee voor grootschalige opwekking van duurzame energie. 
En specifiek en op het gebied van mobiliteit en transport hebben we in Nederland een wereldhaven en een belangrijke 
internationale luchthaven die niet alleen bij de productie van LCLF’s een belangrijke bijdrage zullen leveren maar ook een 
afnemer van duurzame brandstoffen kunnen zijn. 

Via een nauwe samenwerking tussen de overheid en de brandstofproducenten kunnen de krachten van Nederland ten 
volle benut worden en de uitdagingen gericht aangepakt worden. 

Tot slot wil de raffinagesector naast de verduurzaming van transport ook actief blijven als leverancier van essentiële 
grondstoffen voor de chemiesector. De chemiesector gebruikt deze grondstoffen voor de productie van hoogwaardige 
producten, met toepassingen in isolatiemateriaal, elektronica (monitors, telefoons), elektrische voertuigen, farmaceutische 
industrie etc. (Figuur 6).
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1 Enkele voorbeelden: 1) La Mède in Frankrijk – opgestart in juli 2019, met een productiecapaciteit van 500 kt/j HVO biodiesel; 2) Transformatie van Grandpuits olie-
raffinaderij in Frankrijk naar een bioraffinaderij – opstart voorzien in 2024, met een productiecapaciteit van 170 kt/j biojet kerosine, 120 kt/j hernieuwbare diesel en 50 kt/j 
hernieuwbare nafta. 3) Repsol bouwt een bioraffinaderij in Cartagena (Spanje) – opstart voorzien in 2023, met een productiecapaciteit van 250 kt/j bio-diesel, bio-jet, 
bio-nafta en bio-propaan.

2 Zie ook Bijlage 5  voor meer info over waterstof productie capaciteit.

2.  Inleiding van dit studierapport
In 2015 committeerde Nederland – samen met 194 andere landen – zich aan het beperken van de opwarming op aarde 
tot minstens 2 °C en te streven naar 1,5 °C, via het Klimaatverdrag van Parijs [1]. Om dit te realiseren, moet de economie 
in 2050 klimaatneutraal zijn. CO₂-reductie in transport is een belangrijke opgave binnen de klimaatdoelstelling. De trans-
portsector is in de Europese Unie verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de broeikasgasemissies. CO₂ reductie in 
transport blijkt echter een lastige uitdaging. De broeikasgasemissies van deze sector zijn ongeveer gelijk gebleven sinds 
1990, ongeacht de verbeteringen in efficiëntie van motoren, de investeringen in elektrisch vervoer en een groeiend 
aandeel biobrandstof vermengd met de benzine en diesel. Bij het koolstofarm maken van de mobiliteit moeten volgens 
de Europese Commissie, evenals volgens het Internationale Energie Agentschap, verschillende duurzame brandstoffen 
(waterstof, e-brandstoffen, biobrandstoffen en biogas) onderdeel zijn van de oplossing. 

De Europese Commissie schetst diverse decarbonisatie scenario’s voor 2050 in de lange termijn strategie “A Clean Planet 
for all” [3], met voor elk scenario de verwachte Europese vraag naar transport brandstoffen. Daarnaast is in juli 2021 de Fit 
for 55 package gepresenteerd ter invulling van de Europese Green New Deal. Daarin wordt het ambitieniveau voor CO₂ 
reductie in 2030 tot 55% verhoogd als bijdrage om de temperatuurstijging tot 1,5 °C te beperken in 2050.

Voor duurzame mobiliteit moeten volgens de Europese Commissie, evenals volgens het Internationale Energie 
Agentschap, verschillende koolstofarme brandstoffen (waterstof, e-brandstoffen, biobrandstoffen en biogas) 
onderdeel zijn van de oplossing. Elektrisch vervoer kan namelijk niet al het transport verduurzamen. De rol van vloeibare 
brandstoffen in de energietransitie wordt veelal over het hoofd gezien. Een combinatie van opties zijn nodig voor 
klimaat-neutraal transport in 2050 waarbij rijden, vliegen en varen over lange afstanden mogelijk blijft.

Er is geen glazen bol maar men kan ervan uitgaan dat de raffinage-industrie in 2050 totaal anders eruit zal zien dan 
vandaag. Maar de vraag is hoe? Het is evident dat de producten in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. De innovatieve 
koolstofarme brandstoffen waaraan gedacht worden heten ook wel Low Carbon Liquid Fuels (LCLF’s). 

De productie van deze LCLF’s zal een grootscheepse verandering van het huidige raffinagepark met zich meebrengen. 
Want de productie van de LCLF’s vereist naast andere grondstoffen ook een ander type proces dan de huidige – fossiel 
gebaseerde – installatie kan bieden. Dat is de uitdaging waar de industrie en de overheid samen voor staan. voor staan. 
Belangrijke vragen die daarbij spelen zijn bijvoorbeeld: Kunnen Nederlandse raffinaderijen de vraag van LCLF’s in 2050 
bedienen? En welke investeringen zijn daar dan voor nodig? 

Het goede nieuws is dan ook dat het huidige raffinagepark mogelijkheden biedt om de overstap naar het produceren 
van deze LCLF’s te maken. Het onderzoek gaat in op de stappen of technologische paden in de ombouw naar 
LCLF’s productie. Het weegt daarbij verschillende biobrandstoffen en synthetische brandstoffen tegen elkaar af. In 
andere Europese landen als Spanje, Frankrijk en Duitsland zijn al de eerste fossiele raffinaderijen omgebouwd voor 
biobrandstoffen.

Zodoende zal het fabriekspark er, ook in Nederland, onder de motorkap totaal anders uit komen te zien. Op deze manier kan 
de raffinagesector andere sectoren faciliteren om aan de eis van klimaatneutraliteit in 2050 te voldoen. Zeker is dat bestaande 
raffinaderijen kansen bieden om bestaande infrastructuur en kennis over vervoer en distributie van brandstoffen te benutten.

Dat de toepassing van LCLF’s een relevante toevoeging in het realiseren van de klimaatdoelstellingen is, ligt voor de hand 
[4]. De benodigde uitrol van de productie zal nog zijn uitdagingen ervaren. Tegelijkertijd heeft Nederland bij uitstek alles 
in zich om klimaat neutrale energie te leveren voor vervoer en industrie. In deze studie wordt daarom gekeken wat bij zo 
een ingrijpende ombouw komt kijken voor de raffinagesector.

2.1  Wat zijn low carbon liquid fuels (LCLF’s) 
 
Duurzame brandstoffen worden ook wel koolstof-arme brandstoffen genoemd. Het zijn brandstoffen waarbij bij de 

vervaardiging en bij de verbranding weinig of geen fossiel koolstofdioxide (CO₂) vrijkomt. Duurzame brandstoffen 
kunnen onderverdeeld worden in gasvormige (b.v. ammoniak, waterstof) en vloeibare varianten. De vloeibare varianten 
worden met de Engelse term “low carbon liquid fuels” (LCLF’s) samengevat. 

In de literatuur worden diverse termen gebruikt voor biobrandstoffen en low carbon liquid fuels (LCLF’s). In dit 
studierapport klasseren we LCLF’s op basis van de grondstof (hernieuwbare of afval bronnen) en de eigenschappen van 
de geproduceerde brandstoffen. De LCLF’s worden als volgt onderverdeeld [9]:

Conventionele biobrandstoffen: Deze worden vaak aangeduid als de “eerste generatie” biobrandstoffen.    
De eerste generatie biobrandstoffen worden gewonnen uit gewassen die ook voor voedsel geschikt zijn, zoals palmolie, 
koolzaad, suikerriet en maïs. Het merendeel van de huidige bio-ethanol behoort tot deze categorie. Gezien hun 
samenstelling kunnen deze biobrandstoffen slechts in beperkte mate bijgemengd worden bij de fossiele brandstoffen, 
of is een aanpassing van de huidige verbrandingsmotoren vereist.

Geavanceerde biobrandstoffen: Deze worden ook “tweede generatie” (of hogere generatie) biobrandstoffen genoemd. 
De tweede generatie biobrandstoffen worden gemaakt uit afvalstoffen, zoals gebruikt frituurvet, dierlijk vet, voedselafval 
of planten die niet geschikt zijn voor voedsel, bijvoorbeeld houtsnippers. Afhankelijk van het productieproces 
ontstaan alcohol brandstoffen (zoals bio-ethanol), biodiesel (FAME – vetzuurmethylester) of biobrandstoffen die qua 
chemische samenstelling en eigenschappen te vergelijken zijn met de huidige gebruikelijke fossiele brandstoffen. In dit 
studierapport beschouwen we enkel de laatste categorie van geavanceerde biobrandstoffen. Door hun gelijkaardige 
chemische samenstelling en eigenschappen kunnen deze vloeibare biobrandstoffen ook gebruikt worden op de huidige 
interne verbrandingsmotoren [7]. 

E-brandstoffen: Groene waterstof2  en afgevangen CO
2
 (initieel uit industriële emissies en later uit de lucht via Direct 

Air Capture (DAC)) worden via katalyse omgezet naar synthetische brandstoffen. Deze brandstoffen kunnen net als 
geavanceerde biobrandstoffen de fossiele brandstoffen volledig vervangen op de huidige interne verbrandingsmotoren 
[7].

Recycled carbon brandstoffen: Rest- en recyclestromen (andere dan CO
2
) van de staal, chemische en polymeer industrie 

kunnen ook omgezet worden naar diverse brandstoffen. Aangezien de grondstoffen en productieprocessen van deze 
diverse brandstoffen erg verschillen, zijn ook de eigenschappen van de brandstoffen erg verschillend.

2.2  De Nederlandse raffinagesector
Er bestaan zes raffinaderijen in Nederland, waarvan vijf in de Rotterdam/Europoort regio en een in Zeeland. In 2019 
produceerde de Nederlandse raffinage industrie 62 Mt aan producten (Figuur 3; zie ook Bijlage 3). Hiervan is het grootste deel 
bestemd voor de Nederlandse en Europese markt; ongeveer een kwart wordt naar buiten de Europese Unie geëxporteerd. 

Hoewel de raffinaderijen grotendeels dezelfde commodityproducten maken, verschillen de specifieke configuraties 
aanzienlijk per raffinaderij.

Figuur 3: Overzicht van de productmix van  
Nederlandse raffinaderijen (2019) (CBS data)

Nederlandse raffinage producten in 2019 [Mt] 

 LPG
 Nafta, aromaten en overig lichte olie
 Benzine
 Kerosine
 Diesel
 Stookolie
 Aardolieproducten

1.57

9,06
20,75

8,91

6,28

11,45

0% 3% 7%

47%
43%

Nederlandse consumptie aardolieproducten 
(2013; in procent)

 Energiesector
 Nijverheid (exclusief de energiesector)
 Transport
 Particuliere huishoudens
 Dienstverlening, landbouw en visserij

Figuur 4: Gebruikers van aardolieproducten  
in Nederland (2013)

De Nederlandse consumptie van aardolieproducten volgt een andere verdeling dan in andere Europese landen. Terwijl 

meestal het transport, met een aandeel van meer dan 60%, de grootste verbruiker is van aardolieproducten, is dat in 

Nederland de industrie (Figuur 4).

4,06
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Figuur 5: Locatie van de  
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Figuur 6: Productcategoriën en producten die gebaseerd zijn op aardolie

Zo verzorgen raffinaderijen de maatschappij niet alleen met brandstoffen maar staan zij ook aan het begin van andere 

waardeketens zoals de chemische, kunststof – en farmaceutische industrie. Deze sectoren vervaardigen een grote variatie 

aan einproducten waar aardolie een essentieel onderdeel van is (Figuur 6).

Raffinageproducten zoals nafta, ethyleen, ethaan en propaan zijn de grondstoffen voor deze chemische industrie. De 

Nederlandse raffinagesector is onderdeel van een verweven cluster, dat naast raffinaderijen bestaat uit bedrijven in de 

chemische- en kunststoffen industrie in Nederland, België en het Ruhrgebied [12]. Bedrijven in dergelijke clusters bouwen 

onderling synergiën op en leggen infrastructuur aan om hun (tussen)producten aan elkaar te leveren (Figuur 5). Dat is de 

reden waarom chemische- en kunststofbedrijven vaak in de omgeving van raffinagebedrijven gelokaliseert zijn.
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van de brandstoffen te belichten:

 Productie: Hoeveel Low Carbon Liquid Fuels kunnen geproduceerd worden door de Nederlandse raffinaderijen? Kan  

 hiermee voldaan worden aan het Nederlandse marktaandeel van de verwachte Europese vraag in 2050?

 CO₂-reductie: Hoeveel CO₂ reductie in transport kan gerealiseerd worden door de productie van LCLF’s op de  

 bestaande Nederlandse raffinaderijen3?

 CAPEX: Welke en hoeveel investeringen – binnen en buiten de raffinaderijgrenzen – zijn nodig voor de realisatie  

 van de productiecapaciteit?

 Input: Welke en hoeveel grondstoffen en duurzame nutsvoorzieningen zijn nodig voor de realisatie van dit  

 CO₂ reductiepotentieel?

 Synergie: Bestaat er synergie tussen het productieproces van LCLF’s en het productieproces van fossiele brandstoffen?  

 Welke productieprocessen van de huidige raffinaderijen zijn bruikbaar voor de productie van LCLF’s? 

 Overheidsbeleid: Heeft Nederland overheidsstimulering nodig voor de ontwikkeling en opschaling van LCLF  

 processen? Met welke noodzakelijke randvoorwaarden moet het overheidsbeleid rekening houden voor de  

 ontwikkeling en opschaling van LCLF processen?

3.3  Aanpak

In deze studie worden geen concrete decarbonisatie en/of business plannen beschouwd, maar wordt het “theoretisch” 

potentieel van de productie van LCLF’s door de bestaande Nederlandse raffinaderijen onderzocht. Hierbij wordt 

verondersteld dat de transportvraag naar duurzame brandstoffen zich in parallel ontwikkeld. Er zijn interviews gehouden 

met teams van de raffinaderijen in Nederland. Deze hebben informatie geleverd over de toepasbaarheid van de diverse 

productieprocessen, de specifieke procesconfiguraties, kansen en uitdagingen voor de Nederlandse raffinaderijen.

In Bijlage 1 leest u meer over de manier hoe de berekeningen zijn uitgevoerd en welke aannames daarbij gebruikt zijn. 

3.4  Selectie van productieprocessen voor LCLF’s

Hoewel er zeer uiteenlopende technologieën bestaan voor de productie van LCLF’s [4], ligt de focus in dit studierapport 

op volgende 4 productieprocessen, met name:

1. lipide hydrotreatment;

2. pyrolyse van organische fractie van vast huishoudelijk afval (OFMSW);

3. vergassing van houtige biomassa gevolgd door Fischer-Tropsch synthese;

4. vloeibare e-brandstoffen.

Deze productieprocessen zijn gekozen, omwille van het gebruik van sterk verschillende grondstoffen, conversie en 

upgrading technologieën, omwille van het verwachte potentieel van deze LCLF productieprocessen [7] en omwille van 

de voorgaande kwantitatieve studie van deze LCLF productieprocessen door Concawe [6]. In Bijlage 2 leest u een nadere 

beschrijving van de vier productieprocessen.

3 Scope 3 CO₂ emissies ontstaan bij de verbranding van de brandstof (tijdens transport) door de eindgebruiker. Scope 2 CO₂ emissie is verbonden aan ingekochte 
producten, bijvoorbeeld CO₂ emissie die vrijkomt bij de productie van ingekochte elektriciteit. Scope 1 CO₂ emissie betreft directe CO₂ emissies door de raffinaderij zelf. 

3. Opbouw van de studie
3.1  Scope van de studie

Dit studierapport richt zich specifiek op LCLF’s en meer specifiek geavanceerde biobrandstoffen en vloeibare 

e-brandstoffen. De keuze voor geavanceerde biobrandstoffen en vloeibare e-brandstoffen is gebaseerd op de 

volgende aspecten:

• Met gebruik van deze brandstoffen kan het transport verder decarboniseren dan met gebruik van conventionele 

biobrandstoffen, gezien de congruentie met bestaande verbrandingsmotoren. Dit betekent dat de geavanceerde 

biobrandstoffen en vloeibare e-brandstoffen direct in het transport ingezet kunnen worden om CO₂ reducties te 

behalen zonder aanpassingen aan bestaande motorentechnologie of infrastructuur.

• Op korte en middellange termijn bieden e-brandstoffen (op basis van fossiele CO₂ afvang) en recycled carbon 

brandstoffen de mogelijkheid om de CO₂ emissie ongeveer te halveren. Het decarbonisatiepotentieel van 

deze brandstoffen is echter vanwege het fossiele aandeel in de grondstoffen te beperkt om de klimaatneutrale 

doelstellingen van 2050 te bereiken. Met e-brandstoffen op basis van DAC is dit in principe wel mogelijk.  

• Doordat de samenstelling van deze brandstoffen vergelijkbaar is aan deze van de fossiele brandstoffen, wordt synergie 

met het fossiele raffinageproces onderzocht. Kunnen proceseenheden uit het fossiele productieproces ook gebruikt 

worden in het LCLF productieproces?  

• Momenteel zijn andere industriële bedrijven actief voor de productie van gassen (zoals ammoniak, waterstof) en 

alcoholen. Voor de raffinage bedrijven zou dit een nieuw segment betekenen.

Dit rapport bestudeert dus hoe de Nederlandse raffinaderijen kunnen bijdragen aan de decarbonisatie van het transport, 

door de productie en distributie van geavanceerde biobrandstoffen en vloeibare e-brandstoffen. Dit is echter niet 

limitatief; de Nederlandse raffinaderijen kunnen mogelijk nog bijdragen aan de decarbonisatie van het transport via 

andere brandstof/aandrijf alternatieven.

3.2  Doel van de studie

Het doel van dit studierapport is om een beeld te schetsen van:

• Wat is het theoretische potentieel van de Nederlandse raffinagesector voor het produceren van Low Carbon Liquid 

Fuels? Welke verduurzaming van het transport kan daarmee gerealiseerd worden richting 2050? 

• De randvoorwaarden voor de productie van Low Carbon Liquid Fuels door de Nederlandse raffinaderijen.

Het rapport beschouwt dus enkel de productie van brandstoffen en de veranderingen die nodig zijn om van de fossiele 

aardolie over te stappen naar andere koolstof-houdende grondstoffen waarmee LCLF’s gemaakt kunnen worden. 

Naast brandstoffen vervaardigen raffinaderijen ook andere producten (b.v. nafta als grondstof voor de chemische en 

farmaceutische industrie of asfalt voor de wegenbouw). Figuur 3 geeft een overzicht van de producten van Nederlandse 

raffinaderijen (zie ook Bijlage 4).

De volgende deelvragen worden onderzocht om de benodigde inspanningen en voorwaarden bij de decarbonisatie 
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In Figuur 7 zijn schematisch de productieprocessen van de geselecteerde LCLF technologieën en fossiele brandstoffen 

weergegeven. In vergelijking met het fossiele productieproces, wordt duidelijk dat de laatste productiestap – met 

name hydrotreatment of hydrocracking – vergelijkbaar is. Er is dus een synergie tussen het fossiele en het LCLF 

productieproces.
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Figuur 7: Overzicht van het productieproces van geavanceerde biobrandstoffen en e-brandstoffen  
in vergelijking met het fossiel productieproces

Aangezien de vraag naar fossiele brandstoffen zal dalen richting 2050 [4], zullen enerzijds een aantal proceseenheden 

uit het fossiele productieproces redundant worden. In dit onderzoeksrapport berekenen we anderzijds of de vraag naar 

LCLF’s bediend kan worden met de bestaande capaciteit van hydrotreater en hydrocracker installaties op de raffinaderij.

3.5  Selectie van vraagscenario’s voor de productie van LCLF’s

De productie van LCLF’s op de Nederlandse raffinaderijen is afhankelijk van de verwachte vraag naar brandstoffen.  

Deze brandstof vraagramingen van 2050 komen uit de scenario’s van de lange termijn strategie “A Clean Planet for all” 

van de Europese Commissie [3] – zie ook Bijlage 3.

• In het “1,5 °C doelscenario”, of het Klimaatneutraal EU scenario wordt de mondiale klimaatopwarming beperkt  

tot 1,5 °C4. Hierbij komt de Europese Unie haar verplichting volgens de Europese Green Deal na. 

 Met een doelstelling van 100% netto reductie in CO₂-emissie tegen 2050 ten opzichte van 1990 voor de gehele  

 EU-economie kan de klimaatopwarming beperkt blijven tot 1,5 °C. 

 In dit scenario worden alle mogelijke decarbonisatie technieken (zoals elektrificatie, waterstof, e-brandstoffen,  

 energie efficiëntie, carbon capture and storage) gecombineerd. 

• Tijdens de evolutie naar een klimaat neutrale samenleving in 2050 – ergens tussen 2035 en 2050 – zal een 

“ontwikkelscenario” de mondiale klimaatopwarming beperken tot 2 °C5. 

 De implementatiesnelheid van de diverse decarbonisatie technologieën kan verschillen. Afhankelijk van de uitrol van de  

 decarbonisatie technologieën heeft de EC diverse scenario’s geschetst die de klimaatopwarming beperken tot 2 °C.  

 In dit studierapport is gekozen voor een ontwikkelscenario met focus op het gebruik van LCLF’s voor zwaar  

 vrachtvervoer, scheep- en luchtvaart. Wij hanteren hiervoor de berekeningen uit het zogenaamde  

 “e-brandstoffen 2050” scenario van de EC. In dit EC scenario wordt verondersteld dat de elektrificatie van het  

 wegvervoer nog niet volledig voltooid is. 6 Op basis van de decarbonisatie routekaarten van de verschillende  

 transportmodi is het aannemelijk dat alternatieve brandstoffen in parallel ontwikkeld worden. 

Uit alle vraagscenario’s van de Europese Commissie blijkt dat de verbrandingsmotor bijna volledig verdrongen zal 

worden door elektrisch vervoer en waterstof bij de personenwagens en licht vrachtvervoer tussen nu en 2050. Bij zwaar 

vrachtvervoer, scheepvaart en luchtvaart blijft de verbrandingsmotor dominant. Daar zullen LCLF’s een belangrijke 

oplossing bieden voor decarbonisatie [4].

Figuur 8 toont de vraag naar LCLF’s voor de Nederlandse raffinaderijen voor het ontwikkelscenario en het 1,5 °C 

doelscenario. Het potentieel voor LCLF’s bedraagt 9,2 en 13,6 Mt/j bij het ontwikkelscenario en het 1,5°C doelscenario, 

respectievelijk. Ter vergelijking, de Nederlandse raffinaderijen produceerden in 2019 ruim 43 Mt fossiele transport 

brandstoffen, voor de interne en export markt.

Het startpunt van de berekening is de productie output van de Nederlandse raffinaderijen in 2019 voor de Nederlandse 

interne markt, de EU markt en de non-EU markt – zie 2.2. De diverse brandstoffen zijn aan de verschillende transportmodi 

gealloceerd. Vervolgens is de verwachte vraag naar LCLF’s per transportmodus volgens de Europese Commissie  

(Bijlage 3) toegepast op de productievolumes van de Nederlandse raffinaderijen.

4 Dit wordt door de Europese Commissie het 1,5 Tech scenario genoemd [3].

5  Dit scenario wordt P2X = power-to-fuels genoemd door de Europese Commissie [3]. • Tijdens de evolutie naar een klimaat neutrale  
 samenleving in 2050 – ergens tussen 2035 en 2050 – zal een “ontwikkelscenario” de mondiale klimaatopwarming beperken tot 2 °C.

6  In het scenario “elektrisch 2050” ligt de focus op elektrificatie van wegtransport. In dit scenario zie je m.n. de decarbonisatie van   
 wegtransport, terwijl scheep - en luchtvaart achterblijven [3]. Dit is echter niet consistent met de ontwikkelde decarbonisatie roadmaps  
 door de scheep- en luchtvaart [4].
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Uiteraard zal de vraag naar LCLF’s ook een impact hebben op de vraag naar fossiele brandstoffen: hoe meer vraag naar 

LCLF’s, hoe minder vraag naar fossiele brandstoffen. De vraag naar fossiele brandstoffen voor de Nederlandse raffinaderijen 

voor zwaar vrachtvervoer (HDV’s), scheep- en luchtvaart is af te lezen in Figuur 9, voor zowel interne als exportmarkt.
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Figuur 9: Verwachte vraag naar 
fossiele brandstoffen voor 
Nederlandse raffinaderijen in 201915, 
in ontwikkelscenario en in 1,5 °C 
doelscenario van 2050, voor HDV’s, 
scheep- en luchtvaart.

Het potentieel van LCLF’s spitst zich voornamelijk toe op zwaar vrachtvervoer, scheepvaart en luchtvaart. Figuur 10 toont 

de energiemix voor zwaar vrachtvervoer, scheepvaart en luchtvaart in het ontwikkelscenario en het 1,5 °C doelscenario 

van 2050. Dit is eveneens te lezen in de vraagraming van de EC voor 2050 in Bijlage 3. We stellen vast dat ook in het 

klimaatneutrale scenario een deel van het vervoer – voornamelijk luchtvaart – met fossiele energie aangedreven zal worden.
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4. CO₂ reductiepotentieel van LCLF’s
4.1  CO₂ reductie in het 1,5 °C doelscenario

In het 1,5 °C doelscenario – klimaatneutraal beleid 2050 – zal 13,6 Mt LCLF’s geproduceerd worden, wat resulteert in 

een CO₂ emissie reductie van 35,1 Mt (Tabel 1). Als CO₂ direct uit de lucht afgevangen kan worden voor de productie van 

e-brandstoffen, kan de reductie in CO₂ emissie oplopen tot 43,9 Mt.

Biobrandstoffen E-brandstoffen Totaal

Synergie met HT/HC Transformatie van HT naar LCLF 
productieproces

Transformatie van HC naar 
LCLF productieproces

Productie van LCLF’s (Mt) 8,5 5,1 13,6

Emissiefactor in 2050 
(g CO₂/MJ)*

25** 40 (0 bij DAC)

Reductie in CO₂ emissie (Mt) 24,0 11,1 (19,9 bij DAC) 35,1  
(43,9 bij DAC)

Tabel 1: Productievolume van LCLF’s en CO₂ reductiepotentieel bij klimaatneutraal beleid 2050 – 1,5 °C doelscenario.

* Emissiefactor van fossiele diesel / kerosine is gemiddeld 90,6 g CO₂/MJ. 

** Gemiddelde verwachte emissiefactor van biobrandstoffen in 2050, rekening houdend met landgebruik, processing en transport (zie Bijlage 1).

Note: Formule ter berekening van de reductie in CO2 emissies is als volgt: LCLF’s productie (Mt) x gemiddelde calorische waarde van LCLF (43.2   

MJ/kg) x winst in emissiefactor (90.6 – y g CO2/MJ) / 1000 = Reductie in CO₂ emissie (Mt)

Voorbeeld biobrandstoffen: 8.5 Mt  x  43.2 MJ/kg  x  (90.6 – 25 g CO2/MJ)  /  1000  =  24 Mt 

Door het gebruik van 8,5 Mt/j biobrandstoffen kan de CO₂ emissie met 24,0 Mt per jaar gereduceerd worden. Door het 

gebruik van 5,1 Mt e-brandstoffen kan de CO₂ emissie met 11,1 Mt per jaar verminderd worden. Als CO₂ direct uit de lucht 

afgevangen kan worden voor de productie van e-brandstoffen, kan de CO₂ emissie met zelfs 19,9 Mt per jaar verminderd 

worden. In totaal wordt de CO₂ emissie met 35,1 Mt per jaar verlaagd; bij DAC met 43,9 Mt per jaar. 

De Nederlandse raffinaderijen produceerden in 2019 ruim 43 Mt fossiele transport brandstoffen voor de Nederlandse, 

Europese en niet-Europese markt. Door de volledige transformatie van hydrotreaters en hydrocrackers, of door 

productie op nieuwe proceseenheden, is het mogelijk om volledig fossiel-vrije biobrandstoffen te produceren. Voor de 

synthetische brandstoffen geldt dat pas als DAC volledige intrede heeft gedaan. 

15 De vraag naar fossiele brandstoffen in 2019 van 26.4 Mt/j is lager dan die daadwerkelijk in 2019 (Fig. 3) was omdat de vraag naar benzine en diesel voor personenauto’s 
en LDV’s reeds is afgetrokken.
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Tabel 2: Productievolume van LCLF’s en CO₂ reductiepotentieel bij het ontwikkelscenario.

Biobrandstoffen E-brandstoffen Totaal

Synergie met HT/HC deels co-processing op HT; deels 
transformatie van HT naar LCLF 

productieproces

30% co-processing op HC

Productie van LCLF’s (Mt) 5,4 3,6 9,0

Emissiefactor in 2050 
(g CO₂/MJ)*

25** 40 (0 bij DAC)

Reductie in CO₂ emissie (Mt) 15,3 7,8 (14,0 bij DAC) 23,2 
(29,4 bij DAC)

4.2  CO
2
 reductie in het ontwikkelscenario

In het ontwikkelscenario zal 9,0 Mt LCLF’s geproduceerd worden, wat resulteert in een CO₂ emissie reductie van 23,2 Mt 

(Tabel 2). Als CO₂ direct uit de lucht afgevangen kan worden voor de productie van e-brandstoffen, kan de reductie in 

CO₂ emissie oplopen tot 29,4 Mt.

* Emissiefactor van fossiele diesel / kerosine is gemiddeld 90,6 g CO₂/MJ. 

** Gemiddelde verwachte emissiefactor van biobrandstoffen in 2050, rekening houdend met landgebruik, processing en transport (zie Bijlage 1). 

 

Note: Formule ter berekening van de reductie in CO2 emissies is als volgt: LCLF’s productie (Mt) x gemiddelde calorische waarde van LCLF (43.2 

MJ/kg) x winst in emissiefactor (90.6 – y g CO2/MJ) / 1000 = Reductie in CO₂ emissie (Mt)

Voorbeeld biobrandstoffen: 5.4 Mt  x  43.2 MJ/kg  x  (90.6 – 25 g CO2/MJ)  /  1000  =  15.3 Mt

Met de bestaande Nederlandse hydrotreatment capaciteit (co-processing of transformatie) kan voldaan worden aan 

de vraag naar 5,4 Mt/j biobrandstoffen en kan de CO₂ emissie met 15,3 Mt per jaar gereduceerd worden. Via 30% co-

processing van Fischer-Tropsch intermediaire producten op de bestaande Nederlandse hydrocracking capaciteit, kan 3,6 

Mt/j e-brandstoffen geproduceerd worden en kan de CO₂ emissie met 7,8 Mt per jaar omlaag. Als CO₂ direct uit de lucht 

afgevangen kan worden voor de productie van e-brandstoffen, kan de CO₂ emissie met zelfs 14,0 Mt per jaar omlaag. In 

totaal wordt de CO₂ emissie met 23,2 Mt per jaar teruggedrongen; bij DAC met 29,4 Mt per jaar. 

Bij co-processing op de bestaande hydrotreaters en hyrocrackers ontstaat een mengsel van fossiele en LCLF 

brandstoffen; het betreft dus geen 100% fossiel-vrije LCLF brandstoffen. Dit kan belangrijk zijn bij de ontwikkeling van 

beleid en wetgevend kader. Wanneer hydrotreaters volledig getransformeerd worden naar het LCLF productieproces, 

kunnen wel 100% zuivere LCLF’s – in dit geval biobrandstoffen – geproduceerd worden.

5. De rol van Nederlandse  
raffinaderijen bij het realiseren  
van CO₂ reductie
De kennis en bestaande structuren voor het produceren van vloeibare brandstoffen bij raffinaderijen kunnen ingezet 

worden om de transitie naar een gedecarboniseerde mobiliteit met behulp van LCLF’s te faciliteren. De productie van 

LCLF’s vraagt tegelijkertijd om een nieuwe inrichting van de productieketen binnen de bestaande raffinagesector. 

Dit hoofdstuk onderzoekt hoe de Nederlandse raffinaderijen de vraag naar LCLF’s kunnen invullen voor het 

ontwikkelscenario en het 1,5 °C doelscenario. Met deze LCLF’s zal voornamelijk de carbon intensiteit van scheep- en 

luchtvaart reduceren, voor zwaar vrachtvervoer zullen ook andere technologieën (gas, elektrisch, fuel cell) doorbreken. 

Figuur 10 toont de energiemix voor zwaar vrachtvervoer, scheepvaart en luchtvaart in de twee scenario’s.

5.1  De voordelen van het bestaande raffinagepark benutten 

De productie van LCLF’s vraagt nieuwe proceseenheden in de productieketen. Nederland telt 6 petroleum raffinaderijen 

en draagt daarmee 9,1% bij aan de Europese raffinagecapaciteit. Voor de productie van LCLF’s bestaat er een synergie 

met de bestaande eenheden, met name de hydrotreaters7 en hydrocrackers8. Deze zijn nodig om zware koolwaterstoffen 

om te zetten naar lichtere diesels en kerosine voor zwaar vrachtvervoer, scheep- en luchtvaart en naar grondstoffen 

voor de chemische industrie. Co-processing, oftewel het produceren van LCLF’s in het bestaande fossiele proces, is een 

belangrijke manier om de overstap naar LCLF’s te vereenvoudigen. Als bovendien de vraag naar fossiele producten 

aanzienlijk daalt, dan zouden de bestaande hydrotreaters en hydrocrackers getransformeerd en gevaloriseerd kunnen 

worden in het low carbon productieproces. 

De integratie van LCLF’s productie op een bestaande raffinaderij heeft uiteraard niet alleen effect op de hydrotreaters en 

hydrocrackers, maar op het merendeel van de verschillende installaties op site. In dit rapport zullen we hierop niet nader 

ingaan. Onderzoek van Concawe geeft hierover meer informatie [6]. 

5.1.1   Het 1,5 °C doelscenario: aanpassingen op de raffinaderijen

In het klimaatneutraal 1,5 °C doelscenario loopt de vraag naar fossiele brandstoffen – voor zwaar vrachtvervoer, scheep- 

en luchtvaart - terug van 26,4 Mt/j in 2019 naar 4,1 Mt/j in 2050 (zie Figuur 9). Dit maakt op termijn een volledige 

transformatie van de bestaande hydrotreaters en hydrocrackers noodzakelijk en/of zijn nieuwe procesinstallaties 

vereist. In dit scenario is co-processing op de bestaande hydrotreatment en/of hydrocracking proceseenheden van 

de Nederlandse raffinaderijen enkel nuttig in de overgangsperiode tussen 2020 en het doel in 2050. In 2050 zal naar 

verwachting co-processing uitgefaseerd zijn. De verhoudingen in de brandstofvraag van 4,1 Mt/j fossiele olieproducten 

(Figuur 9) en 13,6 Mt/j LCLF’s staan co-processing niet meer toe in 2050 (Tabel 1). 

Gezien de daling van de fossiele brandstofvraag gedurende de overgang zullen diverse proceseenheden van het fossiele 

productieproces op zeer lage doorzet opereren of gestopt (moeten) worden. Daardoor wordt het uiteindelijk aantrekkelijker 

om bestaande hydrotreaters en hydrocrackers volledig te transformeren naar het low carbon productieproces. Voor de 

productie van 8,5 Mt/j geavanceerde biobrandstoffen kan 35% van de bestaande Nederlandse hydrotreatment capaciteit 

(24,1 Mt/j) getransformeerd worden naar het low carbon productieproces. Voor de productie van 5,1 Mt/j vloeibare 

e-brandstoffen kan 43% van de bestaande Nederlandse hydrocracking capaciteit (12,0 Mt/j) getransformeerd worden naar 

het low carbon productieproces (Figuur 11). Dat betekent dat een groot deel van de hydrotreater capaciteit onbenut zal raken.

7 Het doel van deze waterstofbehandelingseenheid is o.a. om zwavel, stikstof en andere contaminanten uit tussenstromen te verwijderen. In biomassa zijn vaak ook  
 zuurstofcontaminanten aanwezig. Zuurstof moet verwijderd worden omdat het anders corrosie bevordert. Dat is belangrijk bij het gebruiken van de hydrotreater in  
 co-processing modus, of bij transformatie van de hydrotreater.

8 Het doel van deze waterstofkraker is om zware koolwaterstoffen (zoals stookolie of biomassaolie) om te zetten naar lichte hoogwaardige diesel- en kerosineproducten.  
 Deze eindproducten kunnen ingezet worden in scheep – en luchtvaart.
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Uiteraard bestaan op de huidige raffinaderijen ook andere proceseenheden dan hydrotreaters en hydrocrackers.  

De productie van LCLF’s zal ook voor deze eenheden effect hebben. Meer informatie hierover is te vinden in het 

Concawe rapport “Refinery 2050: Conceptual Assessment” [6]. 
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Figuur 11: Benutting van bestaande HT/HC 
capaciteit volgens klimaatneutraal beleid  
2050 – in 1,5 °C doelscenario

Er ontstaat evenwel een onbalans in de productmix, aangezien de vraag naar benzine en diesel voor wegvervoer grotendeels 

wegvalt. Er zullen oplossingen gedefinieerd moeten worden voor deze onbalans in productmix, bijvoorbeeld:

• het inzetten van lichte componenten in de chemische industrie (voorwaarde is blijvende acceptatie van fossiele grondstoffen);

• en/of technologie ontwikkeling om deze lichte componenten te valoriseren (voorwaarde is acceptatie van fossiele producten). 

5.1.2   Het ontwikkelscenario: Aanpassingen op de raffinaderijen 

Initieel wordt nagegaan of het mogelijk is om 9,2 Mt LCLF’s te produceren door maximale synergie met de bestaande 

raffinaderij configuraties na te streven; dit wil zeggen door gebruik te maken van de bestaande hydrotreatment en/

of hydrocracking proceseenheden. Vandaag worden in het productieproces vaak fossiele intermediaire producten 

geïmporteerd voor verwerking op de diesel/kero hydrotreatment of hydrocracking proceseenheden. Hierbij is  

co-processing het sleutelwoord. Het is dus theoretisch mogelijk om deze fossiele importproducten geheel of gedeeltelijk 

te substitueren door low carbon feedstock.

Via 22% co-processing van low carbon grondstoffen op de bestaande Nederlandse hydrotreatment capaciteit (24,1 Mt/j), 

kan 5,4 Mt/j biobrandstoffen geproduceerd worden – hetzij via lipide hydrotreatment, hetzij via pyrolyse van OFMSW. 

Verder kan via 30% co-processing (wat in Concawe studie als technisch maximum wordt beschouwd [6]) van Fischer-

Tropsch intermediaire producten op de bestaande Nederlandse hydrocracking capaciteit (12,0 Mt/j) 3,6 Mt/j LCLF’s 

geproduceerd worden. De 3,6 Mt LCLF’s zijn biobrandstoffen in het geval van vergassing van houtige biomassa of zijn 

vloeibare e-brandstoffen in het geval van e-fuels technologie. Door gebruik te maken van de bestaande hydrocracking 

capaciteit kan dus 95% van de vraag naar e-brandstoffen voldaan worden. De consequentie is dat geen hydrocracking 

capaciteit meer beschikbaar is voor de productie van biobrandstoffen via vergassing gevolgd door Fischer-Tropsch 

synthese. In dat geval moeten de biobrandstoffen geproduceerd worden door hydrotreatment of pyrolyse m.b.v. 

hydrotreaters.
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Figuur 12: Benutting van bestaande HT/HC 
capaciteit volgens het ontwikkelscenario

Aangezien in het ontwikkelscenario de vraag naar fossiele brandstoffen nog 12,9 Mt/j bedraagt – voor zwaar 

vrachtvervoer, scheep- en luchtvaart, is een volledige transformatie van de huidige Nederlandse hydrocrackers hoogst 

onwaarschijnlijk. Deze hydrocrackers zijn immers cruciaal in het fossiele productieproces. We onderstellen dus dat de 

bestaande hydrocrackers 70% fossiele brandstoffen (8,4 Mt) en 30% e-brandstoffen (3,6 Mt) zullen produceren. Dit 

impliceert dat de bestaande hydrotreaters 4,5 Mt fossiele brandstoffen en 5,4 Mt biobrandstoffen zullen produceren. 

Een groot deel van de bestaande hydrotreatment capaciteit zal uit dienst genomen worden (14,2 Mt). Een deel van de 

operationele hydrotreaters zullen actief zijn in co-processing modus, terwijl een ander deel van de hydrotreaters volledig 

getransformeerd zal worden naar het LCLF productieproces. Op deze manier kan nagenoeg voldaan worden aan de 

vraag naar fossiele brandstoffen (12.9 Mt) en LCLF’s (9.2 Mt) (Figuur 12).

Er ontstaat evenwel een onbalans in productmix, aangezien de vraag naar benzine en diesel voor wegvervoer 

grotendeels wegvalt. Mogelijke oplossingen om met deze onbalans in productmix om te gaan, zijn eveneens het 

inzetten van lichte componenten in de chemische industrie (voorwaarde is acceptatie van fossiele grondstoffen) en/of 

technologieontwikkeling om deze lichte componenten te valoriseren (voorwaarde is acceptatie van fossiele producten).

5.2 Benodigde en beschikbare grondstoffen en nutsvoorzieningen  
voor de productie van LCLF’s

De productie van LCLF’s vraagt een grote import van grondstoffen (duurzame biomassa) en waterstof. Initieel kan blauwe 

waterstof in het productieproces gebruikt worden; later kan overgestapt worden op groene waterstof. De Nederlandse 

raffinaderijen zijn daarvoor uitermate gunstig gelegen in of in de nabijheid van de zeehavens van Rotterdam en 

Vlissingen. Deze ligging faciliteert de logistiek voor de import van duurzame biomassa. Ook de lege gasvelden in 

de Noordzee kunnen een opslagplaats vormen voor afgevangen CO₂ en een rol spelen in de CO₂ voorziening voor 

e-brandstoffen. 

In dit hoofdstuk worden de benodigde en beschikbare grondstoffen en nutsvoorzieningen voor verschillende 

productiepaden voor LCLF’s tegen elkaar afgezet. Hierbij wordt aangenomen dat de volledige vraag naar 

biobrandstoffen voldaan zou worden via één route, om met opzet de mogelijke grenzen van beschikbaarheid op 

te zoeken. In werkelijkheid is eerder de verwachting dat verscheidene routes tegelijk bewandeld zullen worden. 

Uit de cijfers blijkt dan ook dat waarschijnlijk een combinatie van routes nodig zal zijn om binnen de grenzen van de 

hernieuwbare grondstofproductie te blijven. Oftewel, voor de productie van biobrandstoffen is grootschalig import van 

duurzame grondstoffen vanuit EU nodig en grondstof voorziening zal kritisch zijn. 

5.2.1  Benodigde input voor biobrandstoffen in beide scenario’s

Nu al is de haven van Rotterdam, waar ook de meeste Nederlandse raffinaderijen zich bevinden, de grootste cluster voor 

biogene energie en biobrandstoffen in de wereld. De haven heeft 16 tankterminals voor op- en overslag van biogene 

grondstoffen over een oppervlakte van 3 vierkante kilometer. Er staan o.a. 5 biobrandstoffabrieken en 2 biochemische 

bedrijven die gebruik maken van de aanvoer van biomassastromen. 

In het 1,5 °C doelscenario is de inzet van 10,5 Mt/j plantaardige lipiden, of 28 Mt/j OFMSW  of 52 Mt houtige biomassa 

als grondstof nodig [6,7] voor de productie van 8,5 Mt/j biobrandstoffen. In het ontwikkelscenario is de inzet van 6,5 Mt/j 

plantaardige lipiden of 18 Mt/j OFMSW  als grondstof nodig voor de productie van 5,4 Mt/j biobrandstoffen. 

In de lipide biomassavoorziening voor de hydrotreatment route is in beide scenario’s import vanuit Europa nodig (Tabel 

3). In het ontwikkelscenario hebben de Nederlandse raffinaderijen in 2050 ongeveer 5,2% van de Europese productie 

van energiegewassen nodig. In het 1,5 °C doelscenario is dat 8,4%. Ter vergelijking: de Nederlandse raffinagecapaciteit 

bedraagt ongeveer 9,1% van de totale Europese raffinagecapaciteit. Met oog op de raffinagesector is derhalve geen 

tekort in lipide biomassa te verwachten.
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Productie  
in 2020

Productie doel  
in 2050

Nodig voor 
LCLF’s in NL – 

ontwikkelscenario

Nodig voor LCLF’s 
in NL – 1,5 °C 
doelscenario

5,4 Mt biobrandstoffen 8,5 Mt biobrandstoffen

Energiegewassen 
(droge biomassa) 

in EU

~ 45 Mt [7] ~ 125 Mt [7] 6,5 Mt 
5,2% van EU productie

10,5 Mt
8,4% van EU productie

H₂ elektrolyse 
capaciteit in EU

~ 1.000 MW in 2020 
[22]

40.000 MW in 2030 
[25]

500.000 MW [25] 241 kt/j H₂
1928 MW

0,4% van EU capaciteit

510 kt/j H₂
4080 MW

0,8% van EU capaciteit

Offshore 
windenergie 

capaciteit in NL

2.441 MW [23] 60.000 MW [17]
260 TWh/j

8,4 TWh/j elektriciteit
1949 MW

3,2% van NL capaciteit

17,9 TWh/j elektriciteit 
4124 MW

6,9% van NL capaciteit

Tabel 3: Lipide biomassavoorziening, H₂ elektrolyse en offshore windenergie voor de hydrotreatment route in het 1,5 °C doelscenario 
en het ontwikkelscenario

De route pyrolyse van OFMSW kan waarschijnlijk niet de volledig benodigde productie LCLF’s teweegbrengen wegens 

beperkte beschikbaarheid van OFMSW. In het ontwikkelscenario hebben de Nederlandse raffinaderijen ongeveer 17% 

van het beschikbaar Europees OFMSW nodig in 2050. In het 1,5 °C doelscenario zelfs 26,1%. In beide gevallen is dit 

proportioneel aanmerkelijk meer dan de Nederlandse raffinagecapaciteit in Europa.

Productie  
in 2020

Productie doel  
in 2050

Nodig voor 
LCLF’s in NL – 

ontwikkelscenario

Nodig voor LCLF’s 
in NL – 1,5 °C 
doelscenario

5,4 Mt biobrandstoffen 8,5 Mt biobrandstoffen

OFMSW (droog) 
in EU

57 Mt [7] ~ 107 Mt [7] 18 Mt
17% van EU productie

28 Mt
26% van EU productie

H₂ elektrolyse 
capaciteit in EU

~ 1.000 MW in 2020 
[22]

40.000 MW in 2030 
[25]

500.000 MW [25] 241 kt/j H₂
1928 MW

0,4% van EU capaciteit

510 kt/j H₂
4080 MW

0,8% van EU capaciteit

Offshore 
windenergie 

capaciteit in NL

2.441 MW [23] 60.000 MW [17]
260 TWh/j

8,4 TWh/j elektriciteit
1949 MW

3,2% van NL capaciteit

17,9 TWh/j elektriciteit 
4124 MW

6,9% van NL capaciteit

Tabel 4: OFMSW, H₂ elektrolyse en offshore windenergie voor de pyrolyse route in het ontwikkelscenario en het 1,5 °C doelscenario 
en het ontwikkelscenario

Voor lipide hydrotreatment (Tabel 3) en pyrolyse van OFMSW (Tabel 4) zal voldoende groene waterstof en hernieuwbare 

elektriciteit beschikbaar zijn. In het meest uitdagende 1,5 °C doelscenario is 510 kt/j extra waterstof nodig – dit komt 

overeen met 0,8% van de verwachte 500 GW Europese elektrolysecapaciteit in 2050 [25]. De extra vraag naar groene 

waterstof vergt in dit scenario buiten de raffinaderijgrenzen een investering in 4.124 MW offshore windenergie (17,9 

TWh/j elektriciteit). Dit komt overeen met 6,9% van de verwachte 60 GW Nederlandse offshore windenergie capaciteit  

in 2050. Meer over de verwachting van de groene waterstof en hernieuwbare elektriciteit productiecapaciteit in 2050 is 

te vinden in Bijlage 7.

Vergassing van houtige biomassa, gevolgd door Fischer-Tropsch synthese kan als alternatieve technologie gebruikt 

worden voor LCLF’s productie (Tabel 5). De beschikbaarheid van houtige biomassa kan in 2050 een beperking vormen 

voor het 1,5 °C doelscenario. In het 1,5 °C doelscenario zullen de Nederlandse raffinaderijen ongeveer 52 Mt/j houtige 

biomassa importeren – of 13,4% van de Europese productie van bosbouwgewassen [7]. Dit is proportioneel iets hoger 

dan de bijdrage van de Nederlandse raffinaderijen in de Europese raffinagecapaciteit. In het ontwikkelscenario wordt de 

beschikbaarheid van houtige biomassa voor de productie van 5,4 Mt biobrandstoffen in Nederland wel voldoende geacht.

Productie  
in 2020

Productie doel  
in 2050

Nodig voor 
LCLF’s in NL – 

ontwikkelscenario

Nodig voor LCLF’s 
in NL – 1,5 °C 
doelscenario

5,4 Mt biobrandstoffen 8,5 Mt biobrandstoffen

Houtige biomassa 
(droog) in EU

~ 291 Mt [7] ~ 389 Mt [7] 33 Mt
8,5% van EU productie

52 Mt
13,4% van EU productie

Tabel 5: Houtige biomassa voor de vergassing/FT route in het ontwikkelscenario en het 1,5 °C doelscenario en het ontwikkelscenario

Conclusie 

Zoals reeds eerder aangehaald, zijn diverse technologieën en diverse grondstoffen mogelijk voor de productie van 

biobrandstoffen. Het is van belang om meerdere types grondstoffen te kunnen aanwenden, zodat voldoende input 

veiliggesteld is. Eén type biomassa kan de volledige productie van LCLF’s moeilijk faciliteren, zeker wanneer ook 

waardeketens in andere sectoren (b.v. chemie, electriciteitsopwekking) aanspraak maken op dezelfde biomassa. 

De Europese Commissie verwacht het meeste potentieel van vergassings- en pyrolyseproductieprocessen [7]. De 

belangrijkste reden hiervoor is flexibiliteit, zowel flexibiliteit qua type biomassa inzet als flexibiliteit qua finale productmix. 

In dit studierapport wordt enkel pyrolyse van OFMSW en vergassing van houtige biomassa beschouwd, maar in praktijk 

kan houtige biomassa ook gehanteerd worden voor pyrolyse en zijn diverse biomassa stromen mogelijk voor vergassing. 

5.2.2  Benodigde input voor synthetische brandstoffen in beide scenario’s

Voor de productie van synthetische brandstoffen is voldoende CO₂ beschikbaar binnen Nederland (Tabel 6): in het  

1,5 °C doelscenario is 18,6 Mt/j afgevangen CO₂ nodig - wat overeenkomt met 37% van de totale Nederlandse CO₂ 

emissie uit industrie en elektriciteitsproductie [5]. Uiteraard kan ook geopteerd worden voor directe afvang van CO₂  

uit de lucht, maar commerciële en competitieve doorbraak van deze technologie wordt pas net voor 2050 verwacht.

Productie  
in 2020

Productie doel  
in 2050

Nodig voor 
LCLF’s in NL – 

ontwikkelscenario

Nodig voor LCLF’s 
in NL – 1,5 °C 
doelscenario

3,6 Mt biobrandstoffen 5,1 Mt biobrandstoffen

CO₂ emissie in 
NL – industrie & 

elektriciteit

99 Mt in 2019 [27]
50,9 Mt in 2030 [5] 
48,1 Mt in 2030 [26]

Streven naar directe 
afvang uit de lucht

13 Mt
26% van NL emissie

18,6 Mt
37% van NL emissie

H₂ elektrolyse 
capaciteit in EU

 1.000 MW in 2020 
[22]

40.000 MW in 2030 
[25]

500.000 MW [25] 2200 kt/j H₂
17.600 MW
3,6% van EU 

capaciteit

3150 kt/j H₂
25.200 MW

5,0% van EU capaciteit

Offshore 
windenergie 

capaciteit in NL

2.441 MW [23] 60.000 MW [17]
260 TWh/j

77,1 TWh/j elektriciteit
17.790 MW

30% van NL capaciteit

110 TWh/j elektriciteit 
25.471 MW

42% van NL capaciteit

Tabel 6: Afgevangen CO₂, H₂ elektrolyse en offshore windenergie voor synthetische brandstof route in het 1,5 °C doelscenario en het 
ontwikkelscenario
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Voor synthetische brandstoffen is echter vooral de invulling van de benodigde hernieuwbare elektriciteit en groene 

waterstof de uitdaging (Tabel 6). Productie van e-brandstoffen vraagt ongeveer 10 maal meer hernieuwbare elektriciteit 

(voor de productie van waterstof via elektrolyse) dan lipide hydrotreatment en pyrolyse van OFMSW. In Tabel 6 is te 

zien dat de productie van synthetisch brandstoffen vooral een aanslag zou maken op de hernieuwbare elektriciteit van 

off-shore windparken in Nederland, met name 42% in het 1,5 °C doelscenario. Een totaaloverzicht van de benodigde 

elektrolyse en windenergie capaciteit is te vinden in Bijlage 7.

Conclusie 

De uitdagingen voor de grootschalige uitrol van synthetische brandstoffen richting 2050 bestaan uit de concurrentie 

met andere sectoren voor hernieuwbare elektriciteit en uit de commercialisatie van directe CO₂ afvang uit de lucht. Dit 

laatste is nodig om een echte doorbraak in decarbonisatie van scheep – en luchtvaart te kunnen realiseren. Synthetische 

brandstoffen geproduceerd uit fossiele CO₂ kunnen de CO₂ emissie tijdens transport ongeveer halveren; alleen 

synthetische brandstoffen vervaardigd uit biogene CO₂ of CO₂ uit de lucht kunnen het transport geheel decarboniseren.

5.2.3  Benodigde hernieuwbare elektriciteit

Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat de productie van biobrandstoffen en e-brandstoffen veel hernieuwbare 

elektriciteit vergt. In Figuur 13 wordt deze behoefte aan hernieuwbare elektriciteit in 2050 vergeleken met de 

elektriciteitsproductie in 2019 en in 2050 (offshore windenergie), het elektriciteitsverbruik in Nederland in 2019 en met 

de hernieuwbare elektriciteit nodig voor de elektrificatie van wegvervoer (zie ook Bijlage 6). Gezien de onzekerheid 

over de elektrificatie van HDV’s is dit niet opgenomen in Figuur 13; de Europese Commissie verwacht dat de interne 

verbrandingsmotor nog dominant zal zijn in 2050, terwijl het IEA volledige elektrificatie noodzakelijk acht voor de 

klimaatdoelstellingen van 2050.

De elektriciteitsproductie in Nederland bedroeg 121 TWh in 2019. Wanneer het offshore windenergieplan met 60 

GW capaciteit in de Noordzee tegen 2050 uitgevoerd is, kan 260 TWh hernieuwbare elektriciteit geproduceerd 

worden. Het totale elektriciteitsverbruik in Nederland bedroeg 113 TWh in 2019. De Europese Commissie en het IEA 

zijn eensgezind over een volledige elektrificatie van personenvervoer en LDV’s in 2050; voor Nederland betekent dit 

een extra hernieuwbare elektriciteitsbehoefte van 37,4 TWh [24]. In het 1,5 °C doelscenario is 17,9 TWh hernieuwbare 

elektriciteit nodig voor de productie van biobrandstoffen en 110 TWh hernieuwbare elektriciteit voor de productie 

van e-brandstoffen. De productie van synthetische brandstoffen betekent vrijwel een verdubbeling van het huidig 

totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Tevens betekent dit dat het Noordzee-windenergieplan tegen 2050 niet 

geheel toereikend is om het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland te vergroenen, evenals om het transport te 

decarboniseren. Figuur 13 onderstreept ook de belangrijke trade off tussen biobrandstoffen en e-brandstoffen. De 

beschikbare duurzame biomassa in Europa is beperkt en de maatschappelijke acceptatie van biobrandstoffen ligt 

moeilijk. Maar indien de behoefte aan 13,6 Mt/j LCLF’s ingevuld moet worden door e-vloeistoffen, is bijna 300 TWh 

hernieuwbare elektriciteit nodig – wat overeenkomt met 2,6 keer het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland.

Figuur 13: Elektriciteitsproductie in NL in 2019 en in NL offshore windparken in 2050 
Elektriciteitsverbruik in NL in 2019 en hernieuwbare elektriciteit nodig voor de decarbonisatie van transport in 2050

NL elektriciteitsproductie in 2019 & 2050 (TWh)
NL elektriciteitsproductie in 2019 + decarbonisatie van transport in 2050 (TWh)

elektriciteitsproductie in NL in 2019

elektriciteitsproductie in NL in 2050 - offshore wind

elektriciteitsverbruik in NL in 2019

elektrificatie van personenvervoer

elektrificatie van LDV’s

8,5 Mt biobrandstoffen voor scheep- en luchtvaart

5,1 Mt e-brandstoffen voor scheep- en luchtvaart

13,6 Mt e-brandstoffen voor scheep- en luchtvaart
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6. Capex, opex en  
kosteneffectiviteit voor de 
productie van LCLF’s 
6.1  Capex, opex en kosteneffectiviteit voor de productie van  
LCLF’s – binnen de raffinaderijgrenzen

Door te investeren in LCLF‘s productie op bestaande raffinaderijen (brownfield), kunnen mogelijk synergiën benut 

worden ten opzichte van nieuwe vrijstaande installaties (greenfield). Vooral bij lipide hydrotreatment is de synergie 

groot en kan de investering beperkt blijven tot bijkomende logistiek en grondstofvoorbehandeling. Voor de andere 

technologieën zijn significante investeringen vereist in nieuwe proceseenheden. De synergie betreft dan bijvoorbeeld 

de reeds voorbereidde industriële bouwgrond, de infrastructuur, de haven voor import en export van producten, de 

hydrotreater en/of hydrocracker, de kennis en kunde van het personeel, bestaande relaties met afnemers en mogelijk 

bijkomende factoren. De Nederlandse raffinaderijen zijn bovendien vertrouwd met zeer grote investeringen (>1.000 

M€), zowel qua financiering, qua risicobeheersing als qua uitvoering van technisch complexe werkzaamheden.

Elk van de LCLF productieroutes vraagt specifieke investeringen. Bij lipide hydrotreatment moet de raffinaderij 

investeren in logistiek en grondstof voorbehandeling. Bij pyrolyse van OFMSW moet de raffinaderij investeren in 

logistiek, grondstof voorbehandeling en nieuwe proceseenheden voor de gecontroleerde thermische decompositie 

van biomassa tot pyrolyse olie. Bij vergassing van houtige biomassa moet de raffinaderij investeren in logistiek, grondstof 

voorbehandeling, vergassing eenheden en Fischer-Tropsch synthese reactoren. Voor het e-brandstof productieproces 

moet de raffinaderij investeren in CO
2
 afvang en e-fuels synthese technologie (Fischer-Tropsch). Als CO

2
 afvang reeds 

beschikbaar is, dan kan bespaard worden op de investeringskosten voor dit proces.

In Figuur 14 wordt de capex binnen de raffinaderijgrenzen weergegeven voor de productie van 13,6 Mt LCLF’s in het  

1,5 °C doelscenario; de totale capex ligt in de range tussen 20 en 65 miljard Euro9. In het ontwikkelscenario is co-processing 

mogelijk; de totale capex voor de productie van 9,0 Mt LCLF’s ligt in de range tussen 12 en 27 miljard Euro 9, 10.
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9 De range van 20-65 M€ wordt in de bovenste grafiek van Figuur 14 weergegeven door de meest rechte balk. Diens onderkant van 19,8 M€ bouwt zich op uit de 
opgetelde bedragen van de onderkanten van lipide hydrotreatment (3.4 M€) en van e-brandstoffen (16.4 M€). De bovenkant van 65 M€ is een optelsom van de meest 
kostbare inschattingen voor vergassing (45.9 M€) en e-brandstoffen (19.8 M€). Zie ook tabellen in Bijlage 8. 

10 Er is geen kostenschatting gegeven voor vergassing van houtige biomassa in het ontwikkelscenario. Volgens studie van Concawe wordt deze techniek gecombineerd 
met processing op de HC eenheid. In dit scenario is er echter al maximale co-processing inzet van de HC capaciteit voor de productie van e-fuels (met name 3,6 Mt/j). 
Voor de productie van biobrandstoffen wordt in dit scenario de HT eenheid gebruikt. 
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Een volledig overzicht van de capex en opex voor beide scenarios is te vinden in de tabellen van Bijlage 8.

De productiekosten van de LCLF’s wordt bepaald door de specifieke capex (20 jaar levensduur van de installatie), 

de grondstof kosten, de operationele en de onderhoudskosten. In Figuur 15 kunnen we vaststellen dat lipide 

hydrotreatment kosten competitief kan zijn met het fossiele productieproces als biomassa beschikbaar is aan een prijs 

van 40 €/MWh. Tevens stellen we vast dat pyrolyse competitief kan worden vanaf een olieprijs van 100 $/bbl en dat 

e-brandstoffen vooralsnog niet kostencompetitief zijn.

Voor luchtvaart zijn biobrandstoffen het meest kosteneffectief. Bij een tekort aan duurzame biomassa of bij een te hoge 

prijs voor duurzame biomassa, vormen e-brandstoffen het alternatief.

Voor scheepvaart zijn biobrandstoffen kosten competitief met andere alternatieven, zoals groene waterstof, e-ammoniak 

en e-methanol. In 2050 zal de kosten effectiviteit mede bepaald worden door de beschikbaarheid en prijs van duurzame 

biomassa voor de productie van LCLF’s en door de beschikbaarheid en prijs van hernieuwbare elektriciteit voor de 

productie van groene waterstof. E-brandstoffen zijn minder kosten effectief voor de scheepvaart.

11 Van USD naar euro is de volgende wisselkoers toegepast: $1,- staat gelijk aan €0,85

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Capex in M€ voor LCLF productie in ontwikkelscenario

Productiekost in €/MWh

Lipide 
hydrotreatment 

- 5.4 Mt/j

Bio
diese

l/b
io

ke
ro

sin
e via 

lip
id

e hyd
ro

tre
atm

ent [
19

] 

40 - 
60 €/M

W
h g

ro
ndsto

ffe
n

Bio
diese

l/b
io

ke
ro

sin
e via 

pyro
lys

e va
n O

FM
SW

 [1
9] 

Co-p
ro

ce
sse

ing - 
sta

ndalo
ne

Bio
diese

l/b
io

ke
ro

sin
e via 

ve
rg

as
sin

g va
n hout e

n FT [
19

] 

10
 - 

20
 €/M

W
h hout g

ro
ndsto

ffe
n

Figuur 15: Range van productiekosten van biobrandstoffen, e-brandstoffen en fossiele brandstoffen [18,19] 11 (Verschillende kleuren 
blauw geven de range van de grondstofprijs weer: donker blauw – laagste grondstofprijs; licht blauw – hoogste grondstofprijs)

Figuur 14: Capex kosten [M€] 
voor de productie van LCLF’s 
in het doelscenario en het 
ontwikkelscenario [6] 9,  10
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6.2  Capex voor de productie van LCLF’s  
– buiten de raffinaderijgrenzen 

Zoals in hoofdstuk 5.2 reeds aangehaald, is voor de productie van biobrandstoffen en e-brandstoffen veel elektrolyse 

capaciteit en hernieuwbare elektriciteit nodig. Deze investeringen vinden vaak plaats buiten de raffinaderijgrenzen 

en worden door de maatschappij gedragen. In Tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de maatschappelijke 

investeringskosten in het ontwikkelscenario en het 1,5 °C doelscenario.

Tabel 7: Investeringskosten in het ontwikkelscenario en het 1,5 °C doelscenario

Nutsvoorzieningen Capaciteit in MW Capex in M€

1,5 °C doelscenario

8,5 Mt biobrandstoffen via 
lipide HT en/of pyrolyse 
van OFMSW

510 kt/j H₂
17,9 TWh/j elektriciteit

4.080 MW elektrolyse
4.124 MW offshore 
windenergie

816 M€
9.856 M€

5,1 Mt e-brandstoffen 3.150 kt/j H₂
110 TWh elektriciteit

25.200 MW elektrolyse
25.471 MW offshore 
windenergie

5.040 M€
60.876 M€

Totale capex 76.588 M€

Ontwikkelscenario

5,4 Mt biobrandstoffen via 
lipide HT en/of pyrolyse 
van OFMSW

241 kt/j H₂
8,4 TWh/j elektriciteit

1.928 MW elektrolyse
1.949 MW offshore 
windenergie

386 M€
4.658 M€

3,6 Mt e-brandstoffen 2.200 kt/j H₂
77,1 TWh elektriciteit

17.600 MW elektrolyse
17.790 MW offshore 
windenergie

3.520 M€
42.518 M€

Totale capex 51.082 M€

In het 1,5 °C doelscenario bedragen de maatschappelijke investeringskosten 76.588 M€; in het ontwikkelscenario 51.082 

M€. Ruim 92% van de investeringskosten gaat naar offshore windenergie capaciteit, gesteld een capex investering van 

2.390 €/kW offshore windenergie in 2050 [9]. Voor elektrolyse wordt gerekend met een capex investering van 200 €/kW 

geïnstalleerde elektrolysecapaciteit in 2050 [8].
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7. Decarbonisatie tijdspad  
van de raffinaderijen 
Hoe zal de transitie op een raffinaderij van fossiele brandstoffen naar duurzame LCLF’s kunnen verlopen? Bestaande 

raffinaderijen zijn allemaal verschillend, vaak over de jaren individueel vormgegeven en gegroeid. Daarom zal ook de 

transitie naar duurzame brandstoffen voor elke raffinaderij maatwerk zijn. Desondanks zijn er wel enkele verwachtingen 

die uit het onderzoek naar voren komen (Figuur 16):

Co-processing op bestaande hydrotreatment en hydrocracking installaties kan een eerste opstap zijn bij de transitie 

in brandstoffen. Co-processing biedt de mogelijkheid om van bestaande installaties gebruik te maken waardoor de 

benodigde financiële investeringen beperkter kunnen zijn. Maar soms kunnen ook andere argumenten een rol spelen, 

zoals de voorziening van duurzame grondstoffen, het ontbreken van voldoende beschikbare ruimte voor nieuwe 

installaties of logistieke aspecten.

Hydrotreaters zijn gebruikelijke installaties op bestaande raffinaderijen. De investeringen in een lipide hydrotreatment 

route zijn het minst (kapitaal) intensief. Hierdoor kunnen ook de producten als eerste competitief worden met fossiele 

brandstoffen. Als de vraag naar benzine en diesel afneemt voor personenvervoer, ontstaat bovendien een overmaat 

capaciteit op de bestaande hydrotreaters.

Hydrocrackers zijn nog kostbaardere installaties. Niet elke raffinaderij beschikt bovendien over een hydrocracker. 

Investeringen in een nieuwe hydrocracker zullen goed overwogen moeten worden. Co-processing op bestaande 

hydrocrackers zal naar verwachting eveneens een begin kunnen vormen in de overgang.

Voor pyrolyse, vergassing en e-brandstoffen zijn de grootste investeringen vereist voor de grondstoffen 

voorbehandeling en de eerste productieprocessen (onder andere Fischer-Tropsch). Deze technologieën en installaties 

existeren nu nog niet op bestaande raffinaderijen. De ervaring met zulke installaties en processen moet dan ook eerst 

opgebouwd worden.

Co-processing HT / HC

Vergassing en pyrolyse technieken voor biomassa verwerking

Lipide hydrotreatment en cracking

Synthetische e-brandstoffen

Nu 2050

Greenfield HT / HC

Figuur 16: Geanticipeerde tijdslijn voor implementatie van de verschillende paden.

De schaalgrootte van (bestaande) installaties op raffinaderijen biedt wel de kans dat– als de investeringen (in welk pad 

dan ook) gemaakt en uitgevoerd zijn – aanzienlijke hoeveelheden LCLF’s op de markt gebracht kunnen worden om de 

decarbonisatie van het vervoer te bevorderen. 

8. De kracht van de Nederlandse 
raffinaderijen 
De decarbonisatie van transport is een extreem complexe uitdaging voor zowel de maatschappij, de politiek als ook 

bestaande raffinaderij bedrijven. De productie van LCLF’s op de reeds bestaande of nieuwe proceseenheden van 

Nederlandse raffinaderijen zal investeringen vergen in logistiek, grondstof voorbehandeling en eventueel bijkomende 

proceseenheden. De Nederlandse raffinaderijen hebben bewezen dat zij vertrouwd zijn met zeer grote investeringen  

(> 1.000 M€), zowel qua financiering, qua risicobeheersing, qua gekwalificeerd personeel, als qua uitvoering van  

technisch complexe werkzaamheden.

De energietransitie in het algemeen en de productie van LCLF’s in het bijzonder vraagt om een nieuwe inrichting van de 

productieketen binnen de industrie. De kennis en bestaande structuren voor het produceren van vloeibare brandstoffen 

kunnen ingezet worden om de transitie te faciliteren. Voor de productie van LCLF’s is er een synergie met de bestaande 

hydrotreaters en hydrocrackers. Het is dan ook de verwachting dat de initiële ontwikkeling kan plaatsvinden via  

co-processing op deze proceseenheden.

De raffinaderijen zijn vertrouwd met alle stappen in de keten beginnend bij de import van de grondstoffen, het 

distributienetwerk voor de vloeibare brandstoffen en de export van olieproducten. Alle raffinaderijen zijn gelegen  

in zeehavens en aangesloten op het 550 km DPO (Defensie Pijpleiding Organisatie) pijpleidingnetwerk in Nederland,  

dat deel uitmaakt van het 5500 km Central Europe Pipeline System (CEPS). Via dit pijpleidingnetwerk wordt o.a.  

kerosine verdeeld naar luchthavens en depots.

Zoals in voorgaande hoofdstukken beschreven, vraagt de productie van LCLF’s een opslag / import van grote 

hoeveelheden grondstoffen (duurzame biomassa en/of CO
2 
) en waterstof. De Nederlandse raffinaderijen zijn daarvoor 

uitermate gunstig gelegen in of in de nabijheid van de zeehavens van Rotterdam en Vlissingen. De ligging in industriële 

clusters aan zee helpt de transitie te maken, gezien de aanvoer van duurzame biomassa en export van producten, 

nabijheid van verwerkende industriële takken, aanlanding van groene energie vanuit windparken op zee en aanwezige 

bronnen van blauwe (en later groene) waterstof. De lege gasvelden in de Noordzee kunnen een opslagplaats vormen 

voor afgevangen CO
2
 en een rol spelen in de CO

2
 voorziening voor e-brandstoffen. Op basis van de 8 GW reeds 

aangekondigde elektrolyse projecten met commissioning tegen 2030 [30], zal Nederland ruim 30% marktaandeel binnen 

Europa hebben op het vlak van groene waterstof. 

Daarnaast hebben we met de haven van Rotterdam en de luchthaven van Schiphol twee spelers van wereldformaat  

die in de decarbonisatie behoefte hebben aan LCLF’s. Het zou dus economisch verstandig, minder milieubelastend  

en goed voor de werkgelegenheid zijn om de benodigde LCLF’s direct in Nederland te produceren, dan ze naar 

Nederland te importeren.
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9. Conclusies en beleids- 
voorwaarden voor de realisatie  
van het potentieel van LCLF’s
9.1  Conclusies

Om de doelstelling van de Europese Green Deal – beperking van klimaatopwarming tot 1,5 °C – in 2050 te kunnen 

realiseren, zal op de transportmarkt een breed pallet van brandstoffen ontstaan: een klein aandeel van conventionele 

olieproducten, synthetische vloeistoffen en gassen, bio-vloeistoffen en bio-gassen, waterstof en elektriciteit.  

Alle oplossingen zullen nodig zijn om de doelstelling te kunnen realiseren. 

Dit vraagt om een transformatie van de raffinagesector. Vanwege de elektrificatie van een deel van het transport zal in 

Europa de totale vraag naar transportbrandstoffen bijna halveren. Gezien de vraag naar fossiele vloeibare brandstoffen 

voor zwaar vrachtvervoer, scheep- en luchtvaart daalt, zullen diverse proceseenheden van het fossiele productieproces 

op zeer lage doorzet opereren of gestopt worden. Installaties zullen getransformeerd worden naar het low carbon 

productieproces. Voor de productie van de benodigde LCLF’s kan bestaande Nederlandse hydrotreatment en 

hydrocracker capaciteit deels herbestemd worden. De Nederlandse raffinaderijen zullen hierdoor in staat zijn om de 

geanticipeerde vraag naar koolstofarme vloeibare brandstoffen te vervullen, voor zowel de Nederlandse markt als de 

export markt (assumptie: behoud van het huidige marktaandeel). LCLF’s reduceren de CO
2
 emissie bij voornamelijk 

scheep- en luchtvaart met 35,1 Mt per jaar (tot 43,9 Mt bij DAC). 

Naar verwachting zal in het begin ingezet worden op co-processing van fossiele aardolie en low carbon feedstock op de 

bestaande hydrotreaters en hyrocrackers. Hierbij ontstaat een brandstofmengsel van fossiele en duurzame oorsprong. 

Bij toepassing van het toegewijde LCLF productieproces (in tegenstelling tot co-processing), worden zuivere low carbon 

brandstoffen geproduceerd – zonder fossiele componenten. Door de transformatie op de raffinaderijen ontstaat in het 

fossiele proces een onbalans in productmix, waarbij een oplossing moet gedefinieerd worden voor met name de lichte 

componenten (zoals benzine en diesel) uit ruwe aardolie.

Voor de productie van biobrandstoffen zal Nederland op grote schaal duurzame grondstoffen vanuit EU moeten 

importeren en grondstof voorziening zal kritisch zijn. Verschillende bioroute technologieën zullen ingezet moeten 

worden om vanuit verschillende types biomassa biogene LCLF’s te produceren. 

Voor de productie van e-brandstoffen zal de beschikbaarheid van duurzame waterstof en hernieuwbare elektriciteit 

een grote uitdaging zijn [6]. Maar liefst 86% van de investeringen in duurzame waterstof (elektrolyse) en hernieuwbare 

elektriciteit zijn nodig voor de productie van e-brandstoffen. 

Het onderzoek wijst dus uit dat het theoretisch mogelijk is om op de Nederlandse raffinaderijen de benodigde 

hoeveelheid LCLF’s te produceren en daarmee een aanzienlijke reductie van CO₂ emissies in transport te bereiken. 

Bovendien zijn Nederlandse raffinaderijen per uitstek goed gepositioneerd om de transitie naar LCLF’s te maken 

door hun gunstige ligging in zeehavens met industriële clusters, ruimte voor aanvoer van grondstoffen en bestaande 

infrastructuur voor distributie en export. 

9.2  Beleidsvoorwaarden

Het tegengaan van de klimaatverandering is een globale uitdaging en moet zeker over landsgrenzen heen aangepakt 

worden. Het is een uitdaging om circulaire en hernieuwbare koolstofoplossingen (zoals LCLF’s) gericht te stimuleren, 

gezien ze CO
2
 reduceren over de keten- en landsgrenzen heen. Dat is zeker geen reden om te wachten met het 

bestrijden van klimaatopwarming, maar juist om te kijken hoe dit effectief uitgevoerd kan worden. Het vraagt wel 

uitgekiende beleidskaders. 

Europees beleid 

De Europese Commissie (EC) poogt met een krachtig beleidsimpuls het economisch herstel na de Corona crisis in 

een duurzame richting te stuwen – de “Green New Deal”. In de zomer van 2021 heeft de EC haar pakket “Fit For 55” 

voorgesteld. Hierin worden een groot aantal benaderingen gepresenteerd om de verhoogde doelstelling van 55% 

CO
2
 reductie in 2030 door de Europese gemeenschap te realiseren. Verschillende elementen van het “Fit For 55” pakket 

kunnen impact hebben op de ontwikkeling van LCLF’s. Zo wordt het bestaande Europese Emissiehandelsysteem (EU ETS) 

uitgebreid met scheepvaart en internationaal luchtverkeer. In parallel zijn er initiatieven om duurzamere brandstoffen te 

stimuleren voor luchtvaart en scheepvaart. Daarnaast komt er een nieuw ETS systeem voor wegtransport en gebouwde 

omgeving. De Renewable Energy Directive (RED) wordt aangescherpt met nog striktere CO
2
 emissienormen voor auto’s. 

De EC is ook gestart met het uitwerken van een Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). De gedachte is om 

ondanks de hogere CO
2
 reductie eisen op de Europese markt voor Europese bedrijven een gelijk speelveld te bewaren 

tegenover hun internationale concurrenten en de daarmee gepaarde hogere productiekosten. Op dit moment ontbreekt 

in het CBAM mechanisme en ook in het gehele “Fit For 55” pakket een regeling om de export van Europese producten te 

verzekeren. Gezien de sterke export oriëntatie van de Europese en zeker ook de Nederlandse economie zullen de  

EC en de lidstaten hier nog een oplossing moeten definiëren. 

Nederlands beleid 

Op dit moment bestaat er beperkt nationaal overheidsbeleid dat de ontwikkeling van transport emissiereductie weet 

te stimuleren. Nederland kent een stimulering van de aanschaf van (batterij-)elektrische voertuigen door een lagere 

bijtelling en er wordt op langere termijn hoop gezet op groene waterstof. Vandaag spelen LCLF’s geen rol binnen de 

Nederlandse nationale beleidsdoelstellingen. Het gros aan beleidsinstrumentarium uit het Klimaatakkoord is gericht op 

CO
2
 reductie in scope 13, de emissies van industriële inrichtingen. Er zal stimulerend beleid voor LCLF’s maar ook voor 

waterstof (of groen of blauw) nog ontwikkeld moeten worden om het potentieel te kunnen realiseren. 

Benodigde beleidsvoorwaarden 

De Nederlandse overheid zal haar positie en inbreng aan het Europese proces (“Fit for 55 package”) moeten ontwikkelen. 

Om in Nederland een gunstig investeringsklimaat te creëren en om transportemissies te verminderen, is het volgende nodig: 

• Erkenning van de noodzaak van LCLF’s naast elektrificatie om de doelstellingen te kunnen realiseren. Naast de 

erkenning is het noodzakelijk om een visie te ontwikkelen op de ontwikkeling van deze LCLF’s over de gehele keten.

•  Richt de toepassing van LCLF’s op de moeilijk te decarboniserende sectoren van luchtvaart en scheepvaart als  

ook de bestaande ‘legacy fleet’ op de weg. Dat zijn de delen waar elektrificatie niet, beperkt of pas later van  

toepassing kan worden.

•  Doordachte technologie stimulans: 

 Sommige LCLF’s technologieën zijn reeds of bijna competitief in de huidige markt. Deze kunnen door  

 normstelling (b.v. ambitieuze(re) CO₂ reductie factor in de REDIII of “contract for difference” benadering)  

 aangejaagd worden. Hier kan aangesloten worden bij het Europese ‘Fit for 55’ pakket.  

 Andere technologieën zijn nog niet marktrijp. Deze technologieën (zoals pyrolyse, vergassing en DAC)  

 vereisen gerichte innovatie middelen (b.v. via het Nederlandse of Europese innovatiefonds of specifieke  

 schotten binnen de SDE++) om de investeringsrisico’s te mitigeren. Hierdoor kunnen de benodigde  

 investeringen in Nederland van de grond getrokken worden.

•  Nederland is met haar infrastructuur, haar wereldhaven en haar belangrijke internationale luchthaven, haar industriële 

clusters en haar moderne raffinaderijen bij uitstek goed gepositioneerd om voorloper van deze transitie te zijn. Als 

besloten wordt om de brandstoffen niet in Nederland te produceren zullen brandstoffen met een verlaagde CO₂ 

voetafdruk geïmporteerd moeten worden. Hierdoor zou Nederland versterkt import- en prijsafhankelijk worden van het 

buitenland. Naast het ongewenste klimaateffect, zou dit tevens tot een verzwakte geopolitieke positie kunnen leiden.
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•  De voornoemde randvoorwaarden moeten voldaan zijn, zoals:  

 Leveringszekerheid van gegarandeerd duurzame biomassa. Dit vraagt een integrale beleidsvisie op de  

 inzet van duurzame biomassa in diverse waardenketens (productie van hernieuwbare elektriciteit,  

 productie van bio-chemicaliën, gebouwverwarming etc.).  

 Benodigde hoeveelheden afgevangen CO
2
 en de bijhorende infrastructuur moeten tijdig beschikbaar zijn. 

 Continue leveringszekerheid van voldoende duurzame energie, ook bij een langere periode van beperkte zon en  

 weinig wind. Diversificatie op het gebied van energieopwekking, energievoorziening en opslagcapaciteit van   

 energie kan risico’s met betrekking tot leveringsgarantie mitigeren. Ook de infrastructuur voor     

 elektriciteitstransmissie – en distributie (b.v. verzwaarde elektriciteitsnetten) moet tijdig beschikbaar zijn.

•  Industrie en overheid moeten met behulp van transparantie inzicht geven in de duurzaamheid van de gebruikte  

biomassa. Het is niet alleen voldoende om b.v. de eisen aan biomassa in de RED continue aan te scherpen. De zorgen 

van burgers en de milieubeweging zullen transparant – ook op project basis – geadresseerd moeten worden om de 

maatschappelijke draagkracht te verbeteren. 

•  Heel concreet betekent het verder om: 

 Co-processing van biostromen op bestaande installaties te bevorderen en de resulterende mix van biogene en  

 fossiele oorsprong te erkennen en diens CO₂ reductie bijdrage te belonen; en 

 Eveneens het gebruik van afgevangen CO₂ van fossiele oorsprong als nuttig te erkennen tot dat het afvangen van  

 CO₂ direct uit de lucht zijn intrede doet. Het reductie potentieel van afgevangen fossiele CO₂ zal ook beloond  

 moeten worden.

• Een gericht prijsbeleid (inclusief belastingen en subsidies) versus duurzame en fossiele brandstoffen kan de transitie  

naar duurzaam transport faciliteren.
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Bijlage 1 
Berekeningswijzen en aannames bij de studie

Het onderzoek past volgende berekeningswijzen toe: 

1. De vraag naar LCLF’s voor de Nederlandse raffinaderijen wordt berekend op basis van de Europese vraagverwachting 

in 2050 (volgens Europese Commissie) en het Nederlandse marktaandeel in de Europese productiecapaciteit. 

2. Productiecapaciteit voor LCLF’s en synergie van de Nederlandse raffinaderijen: Deze wordt bepaald op basis 

van een conversiefactor uit CONCAWE studie Refinery 2050: Conceptual Assessment [6] “Exploring opportunities 

and challenges for the EU refining industry to transition towards a low-CO₂ intensive industry” en op basis van de 

bestaande hydrocracker en hydrotreater capaciteit [6].12 De data en de inzichten van het Concawe rapport worden in 

dit studierapport specifiek toegepast op de Nederlandse raffinagesector.

3. De benodigde nutsvoorzieningen, grondstoffen en investeringen worden berekend op basis van conversiefactoren 

uit Concawe studie “Refinery 2050” [6]. Voor de beschikbaarheid van duurzame biomassa in Europa wordt beroep 

gedaan op de data gepubliceerd door de Europese Commissie [7]. Voor de beschikbaarheid van CO₂ gaat de 

studie uit van CO₂ emissie door industrie en elektriciteitsproductie in Nederland; CO₂ afvang is mogelijk op deze 

puntemissies. De benodigde groene waterstof en duurzame elektriciteit worden vergeleken met de verwachte of 

mogelijke Nederlandse/Europese productiecapaciteit in 2050.

In deze studie zijn een aantal kwalitatieve en kwantitatieve aannames toegepast. De studie onderstelt de volgende 

kwalitatieve randvoorwaarden: 

•  Het gebruik van duurzame biomassa wordt maatschappelijk geaccepteerd. Er wordt niet dieper ingegaan op  

de duurzaamheidscriteria voor biomassa. 

• De aanname is dat de beschikbare duurzame biomassa in Europa [7] toegankelijk zal zijn voor de raffinagesector.  

De competitie van landgebruik en van biomassa bevoorrading met andere waardenketens (natuurgebieden,  

voeding, chemie en hernieuwbare energie) wordt buiten beschouwing gelaten.

• De studie neemt aan dat infrastructuur bijvoorbeeld elektriciteitsnetten, biomassatransport en waterstofpijpleidingen, 

voldoende aanwezig zal zijn.

•  De totale CAPEX voor de raffinagesector wordt niet beïnvloed door de verdeling van de investeringen in  

productiecapaciteit voor LCLF’s over de 6 bestaande Nederlandse raffinaderijen. 

De volgende kwantitatieve aannames worden gebruikt: 

• De conversiefactoren van Concawe, die berekend zijn op een nominale raffinaderij worden aangenomen als 

toepasbaar op de Nederlandse raffinagesector als geheel. Deze methodologische keuze is niet verder onderbouwd. 

De conversiefactoren kunnen teruggevonden worden in Tabel 8. 

• De emissiefactor van biobrandstoffen bedraagt 25 g CO₂/MJ, deze van e-brandstoffen bedraagt 40 g CO₂/MJ  

(Tabel 11). Bij de synthese van e-brandstoffen wordt tot 2050 uitgegaan van CO₂ afgevangen uit industriële   

processen, die moeilijk te decarboniseren zijn.

•  De investeringskosten binnen de raffinaderijgrenzen zijn gebaseerd op de data van de Concawe studie [6]. Er wordt 

aangenomen dat de investeringen in groene waterstof en hernieuwbare elektriciteit buiten de raffinaderijgrenzen 

plaatsvinden. Voor elektrolyse wordt gerekend met een investering van 200 €/kW geïnstalleerde elektrolysecapaciteit 

in 2050 [8]; voor offshore windenergie wordt gerekend met een investering van 2390 €/kW in 2050 [9]. Deze 

maatschappelijke inspanning en kosten worden ook inzichtelijk gemaakt. De aannames betreffende investeringskosten 

binnen en buiten de raffinaderijgrenzen kunnen teruggevonden worden in Tabel 9. 

• De productiekosten van biobrandstoffen zijn gebaseerd op data van de Europese Commissie [19] en zijn grotendeels in lijn 

12 Concawe heeft het LCLF’s potentieel berekend door de productieprocessen toe te passen op een fictieve mid-range  
Europese raffinaderij (160.000 bbl/d)

Tabel 8: Conversiefactoren uit Concawe studie [6]

Tabel 9: Capex investeringen binnen en buiten raffinaderijgrenzen

Grondstoffen Extra vraag naar H₂

Lipide hydrotreatment Lipiden conversie 83% 25 – 100% op HT
200 – 400% op HC

Pyrolyse van OFMSW Pyrolyse olie opbrengst uit plastiek = 70%
Brandstof opbrengst uit pyrolyse olie = 43%
Globale opbrengst = 30%

30 – 200%
200 – 400% 

Vergassing van houtige 
biomassa

FT wax opbrengst = 22%
Diesel opbrengst = 75% van FT wax
Globale opbrengst = 16,5% 

E-brandstoffen 3,65 ton CO2/ton brandstoft 0,62 t H₂/t brandstof
2,82 MWe per kt/j brandstof

Capex

Lipide hydrotreatment 0,01– 0,20 M€/kt liq/j voor co-processing [6]
0,40 – 0,60 M€/kt liq/j voor transformatie [6]

Pyrolyse van OFMSW 1,5 – 2,5 M€/kt liq/j op bestaande raffinaderij [6]

Vergassing van houtige 
biomassa

3,6 – 5,4 M€/kt liq/j op bestaande raffinaderij [6]
 4 – 6 M€/kt liq/j voor nieuwe installatie [6]

E-brandstoffen 3,71 – 4,38 M€/kt liq/j op bestaande raffinaderij [6]
3,77 – 4,43 M€/kt liq/j voor nieuwe installatie [6]

Elektrolyse voor H₂ 300 – 600 €/kW voor 2020 – 2025 [8]

Elektrolyse voor H₂ 250 – 500 €/kW voor 2025 – 2030 [8]

Elektrolyse voor H₂ <200 €/kW tot 2050 [8]*

Hernieuwbare 
elektriciteit via offshore 
windenergie capaciteit

2050 – 2730 €/kW; in deze studie wordt met 2390 €/kW gerekend [9] en een 
capaciteitsfactor van 50%.

* Voor de elektrolyse voor H₂
 
wordt gerekend op hernieuwbare elektriciteit uit offshore windcapaciteit – met een 

capaciteitsfactor van 50%. Daarom wordt in deze studie voor elektrolyse ook met een capaciteitsfactor van 50% 

gerekend. 

met de data van IRENA [10] en IPIECA [11]. De productiekosten van e-brandstoffen zijn gebaseerd op data van Concawe 

[5]. De productiekosten van de LCLF worden bepaald door de specifieke capex (20 jaar levensduur van de installatie), de 

grondstof kosten, de operationele en de onderhoudskosten. De productiekosten van de LCLF zijn sterk afhankelijk van 

de prijs van de biomassa grondstof en hernieuwbare nutsvoorzieningen. Qua financiële competitiviteit is ook belangrijk 

hoe deze prijzen zich verhouden ten opzichte van de prijzen van ruwe aardolie en grijze nutsvoorzieningen. De aannames 

betreffende de productiekosten van brandstoffen kunnen teruggevonden worden in Tabel 10.
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Tabel 11: Emissiefactor van brandstoffen

Tabel 10: Productiekosten van LCLF’s

Emissiefactor (g CO
2
/MJ)

Fossiele diesel / kerosine 88,1 – 93,1 g CO
2 
/MJ [4]

In dit rapport wordt gerekend met een gemiddelde van 90,6 g CO
2 
/MJ. 

Geavanceerde 
biobrandstoffen 

5 – 49 g CO
2 
/MJ [4]

20 – 30 g CO
2 
/MJ [6]

15 – 30 g CO
2 
/MJ volgens RED II

In dit rapport wordt gerekend met een gemiddelde van 25 g CO
2 
/MJ.

E-brandstoffen 40 g CO
2 
/MJ bij CO

2
 afvang van industriële fossiele emissies [4]

0 g CO
2 
/MJ bij directe CO

2
 afvang uit de lucht [4] 

Productiekosten

Lipide hydrotreatment / 
HVO

50 – 70 €/MWh bij 40 €/MWh grondstof prijs [19]
70 – 90 €/MWh bij 60 €/MWh grondstof prijs [19]

Pyrolyse van bio - olie 58 – 104 €/MWh bij co-processing
83 – 118 €/MWh bij stand alone

Vergassing van houtige 
biomassa

90 – 105 €/MWh bij 10-15 €/MWh grondstof prijs [19]
105 – 125 €/MWh bij 20 €/MWh grondstof prijs [19]

E-diesel/kerosine 120 – 150 €/MWh [5]

Groene H₂ 100 – 110 €/MWh [5]

E-ammoniak 110 – 125 €/MWh [5]

E-methanol 55 – 120 €/MWh [5]

Fossiele diesel 45 €/MWh [19] bij 50 $/bbl
80 €/MWh [19] bij 100 $/bbl

Bijlage 2 
Geselecteerde productieprocessen LCLF’s

Lipide hydrotreatment 

Typische lipide grondstoffen zijn plantaardige olie, dierlijke vetten en gebruikte kook olie. Het verwerken van lipiden is 

vaak intensiever dan het verwerken van ruwe aardolie. 

Het productieproces ziet er als volgt uit:

1. Een extra voorbehandeling van de grondstoffen is nodig om onzuiverheden (zuurstof contaminanten)  

te verwijderen. 

2. Vervolgens kan het intermediaire lipide product verwerkt worden op een typische raffinage hydrotreatment eenheid 

voor de productie van diesel en kerosine. Hydrotreating is de reactie van organische verbindingen in aanwezigheid van 

waterstof onder hoge druk om zuurstof en andere heteroatomen (stikstof, zwavel en chloor) te verwijderen.

Pyrolyse van organische fractie van vast huishoudelijk afval (OFMSW) 

Bij pyrolyse kan een brede range van grondstoffen gebruikt worden, zowel biomassa als organische afvalstromen 

(biogeen of niet). In deze studie wordt specifiek OFMSW als input voor het pyrolyse proces beschouwd. OFMSW is afval 

dat koolwaterstoffen bevat; zowel afgebroken organisch materiaal als plastiekafval bevat een overvloed aan koolstof- en 

waterstofatomen. In het beschreven proces worden deze afvalproducten dus gerecycled naar brandstof.

Het productieproces ziet er als volgt uit:

1. Pyrolyse, letterlijk ontleding met vuur, is een gecontroleerde thermische decompositie van koolwaterstof  

grondstoffen tot pyrolyse olie, syngas en koolstof.  

2. De pyrolyse olie wordt verder ge-upgrade door reactie met waterstof – in een typische raffinage  

hydrotreatment of hydrocracking eenheid – of door katalytische kraking. Co-processing van pyrolyse olie is  

mogelijk op bestaande raffinage processen voor de productie van diesel en kerosine.

Vergassing van lignocellulose biomassa en FT synthese 

Bij vergassing kunnen verschillende types biomassa gebruikt worden; het mag zelfs een mengsel zijn. Omwille van 

de beschikbaarheid wordt in dit technologisch pad houtige biomassa als grondstof beschouwd. Typisch houtige 

grondstoffen zijn stamhout en bosbouw residu. 

Het productieproces ziet er als volgt uit:

1. Vergassing is het chemische proces waarbij droge biomassa bij hoge temperatuur (1.300 tot 1.500 °C) en druk  

wordt omgezet in een mengsel van voornamelijk koolmonoxide (CO) en waterstof (H₂). Het aldus ontstane  

gasmengsel wordt ook synthesegas (syngas) genoemd. 

2. Het geproduceerde syngas wordt gereinigd en geconditioneerd via een water-shift reactie. Deze reactie zet het  

koolmonoxide samen met water om in koolstofdioxide (CO₂) en waterstof. 

3. Vervolgens wordt het syngas omgezet naar een mengsel van koolwaterstoffen via het Fischer-Tropsch proces.  

Dit is een verzameling van chemische reacties die CO₂ en waterstof omzetten in vloeibare koolwaterstoffen.  

Deze reacties vinden plaats in de aanwezigheid van metalen katalysatoren (waaronder ijzer), typisch bij  

temperaturen tussen de 150–300 C0  en hoge druk. Het syngas moet diverse intermediaire stappen ondergaan  

om aan de strikte kwaliteitsvereisten van het Fischer-Tropsch proces te voldoen. Het productieproces is energie- 

intensief door de verschillende temperatuur- en drukwisselingen. Bij het exotherme Fischer-Tropsch proces  

komt tevens ook veel energie vrij.

Deze koolwaterstoffen kunnen tot slot ge-upgrade worden in een typische raffinage hydrocracking eenheid  

voor de productie van diesel en kerosine. In de Concawe studie wordt deze technologie steeds gecombineerd  

met een hydrocracker. In de praktijk zijn er echter diverse upgrade mogelijkheden voor intermediaire LCLF producten. 
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Bijlage 3 
Bijlage 3 - Europese vraag naar brandstoffen in 2050

De verwachte Europese brandstofvraag is gebaseerd op decarbonisatie scenario’s uit de lange termijn strategie “A Clean 

Planet for all” van de Europese Commissie [3]. Elk scenario heeft een andere vraag naar brandstoffen in 2050.

Onderstaande grafiek toont de verwachtte brandstofvraag in de EU volgens de decarbonisatie scenario’s van 

de Europese Commissie.13 Deze grafiek illustreert de evolutie van transport brandstoffen: van een uitgesproken 

dominante rol voor olie in 2015 naar een mix van brandstoffen met lagere koolstofintensiteit in 2050. Tevens zal ook de 

brandstofvraag significant dalen.
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Figuur 17: Vraag naar transport brandstoffen in EU: 2015, ontwikkelscenario en 1,5 °C doelscenario (volgens EC, [3]) 
Het ontwikkelscenario komt overeen met P2X scenario van de Europese Commissie.

Vloeibare e-brandstoffen  

Vloeibare e-brandstoffen worden geproduceerd uit CO₂ en waterstof. Voor de productie van vloeibare e-brandstoffen is 

de uitrol van diverse ontluikende technologieën vereist, met name CO₂ afvang, waterstof elektrolyse met hernieuwbare 

elektriciteit en synthese technologie.

Het productieproces ziet er als volgt uit: 

1. CO₂ kan afgevangen worden uit het uitlaatgas van industriële processen (zoals raffinage) of uit biomassa verbranding. Er 

bestaan diverse technologieën om CO₂ uit gassen te scheiden. Afgevangen CO₂ wordt vervolgens gezuiverd door het om 

te zetten naar vloeibare fase via drukverhoging. 

2. Waterstof kan ook op verschillende manieren vervaardigd worden. Momenteel wordt waterstof voornamelijk 

geproduceerd uit aardgas via Stoom Methaan Reforming (SMR), waarbij enorm veel CO₂ vrijkomt. Men spreekt   

dan van “grijze” waterstof. Indien de CO₂ emissie van het SMR proces afgevangen wordt voor opslag of hergebruik, 

spreekt men van “blauwe” waterstof. “Groene” waterstof kan via elektrolyse – met hernieuwbare elektriciteit – gewonnen 

worden uit water. Ongeveer 4% van de globale waterstof productie wordt geproduceerd via alkaline elektrolyse bij lage 

temperatuur (50 à 80 °C). 

3. In de laatste stap reageert het afgevangen CO₂ met waterstof tot zuiver syngas. Het syngas kan via methanol of via Fischer-

Tropsch omgezet worden in een mengsel van koolwaterstoffen, welke in een typische raffinage hydrocracking eenheid 

ge-upgrade kunnen worden tot de gewenste brandstoffen. 

In dit studierapport over LCLF’s is specifiek de vraag naar bio-vloeistoffen (groen in Figuur 17) en e-vloeistoffen (roze in 

Figuur 17) relevant. Bio-gas en e-gas worden buiten beschouwing gelaten omwille van andere productieprocessen en 

andere transport aandrijvingen.
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Voor scheepvaart zijn fossiele brandstoffen vandaag dominant [3]. Elektrificatie blijft tot 2050 vrijwel onmogelijk voor 

lange afstanden omwille van het gewicht van de batterij en de beperkte transportradius. Volgens Figuur 19 is er duidelijk 

een potentieel voor het gebruik van LCLF’s, zowel geavanceerde biobrandstoffen als e-vloeistoffen, om de carbon 

intensiteit van de scheepvaart te reduceren. In het 1,5 °C scenario is er ook een rol weggelegd voor aardgas (LNG), e-gas 

en waterstof voor binnenscheepvaart of korte afstanden.

Figuur 19: Vraag naar brandstoffen voor scheepvaart in 2015, ontwikkelscenario en 1,5 °C doelscenario [3] 
Het ontwikkelscenario komt overeen met P2X scenario van de Europese Commissie. Voor diesel is 1 Mtoe ~ 1 Mt/jaar.

Voor luchtvaart is fossiele kerosine de dominante brandstof (Figuur 20) [3]. Door de lange ontwikkelingscyclus, de hoge 

veiligheids- en kwaliteitsvereisten en de lange levensduur van vliegtuigen verloopt de ontwikkeling van alternatieven 

traag. Voor lange afstandsvluchten blijft elektrificatie tot 2050 nagenoeg onmogelijk omwille van het gewicht van de 

batterij en de beperkte transportradius; voor kortere afstandsvluchten binnen Europa met een beperkt aantal passagiers 

(20 à 30) zou elektrificatie wel intrede kunnen maken tussen 2030 en 2035. Volgens Figuur 20 is er een uitgesproken 

potentieel voor het gebruik van LCLF’s, voornamelijk e-vloeistoffen maar ook geavanceerde biobrandstoffen om de 

carbon intensiteit van de luchtvaart te reduceren.

13 Er moet opgemerkt worden dat deze cijfers en onderstaande grafiek bij benadering zijn afgeleid uit de gepubliceerde grafiek Figure 57 uit “A Clean Planet for all” [3].
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Figuur 18: Vraag naar vloeibare 
brandstoffen voor wegvervoer in 
2015, ontwikkelscenario en 1,5 °C 
doelscenario [3]

Het ontwikkelscenario komt 
overeen met P2X scenario van de 
Europese Commissie.

De Europese Commissie spitst haar analyse van de vraag ook toe op de verschillende transportmodi. Het potentieel 

van LCLF’s zal zich waarschijnlijk vooral uiten op zwaar vrachtvervoer, scheepvaart en luchtvaart. Bij personenvervoer en 

licht vrachtvervoer is tegen 2050 de elektrische aandrijflijn naar verwachting leidend; batterij en waterstof en mogelijk 

ook nog als plug in hybride [3]. Bij zwaar vrachtvervoer blijft de interne verbrandingsmotor dominant, met waarschijnlijk 

hybride technologie (66 à 72%), hetzij op diesel (fossiel of LCLF), hetzij op gas (aardgas of biogas) [3]. Figuur 18 toont de 

sterke afname in brandstofvraag voor wegvervoer.
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Figuur 20: Vraag naar brandstoffen voor luchtvaart in 2015 en in 2050 [3]; voor kerosine is 1 Mtoe ~ 1 Mt/jaar

Volgens de decarbonisatie roadmap voor de Europese luchtvaart [20] zouden naast waterstof ook geavanceerde 

biobrandstoffen en e-vloeistoffen een oplossing kunnen bieden om de carbon intensiteit van de luchtvaart te reduceren 

(Figuur 20).

In 2021 publiceerde het IEA het rapport “Net Zero by 2050; A Roadmap for the Global Energy Sector” [21]. Betreffende 

transport zijn de tendensen voor de transportmodi vergelijkbaar met de Europese Commissie, maar verschillen de 

bijdrages van de diverse aandrijvingen aan de decarbonisatie van het transport. Een korte omschrijving van de 

hoofdlijnen omvat:

•  Personenvervoer en LDV’s:

• Er wordt een volledige shift naar elektrische mobiliteit geanticipeerd, via elektrische wagens en  

 fuel cel elektrische wagens.

•  HDV’s:

• Tussen 2020 en 2030 wordt het mengpercentage van biobrandstoffen in fossiele brandstoffen opgetrokken naar 15%.

• Na 2030 zullen biobrandstoffen meer gebruikt worden voor scheep – en luchtvaart, waar de  

 transportmogelijkheden op basis van elektriciteit en waterstof meer beperkt zijn. 

• Richting 2050 wordt volledig elektrische aandrijving verwacht voor HDV’s; batterij elektrisch voor  

 afstanden tot ~500 km en fuel cel elektrisch voor afstanden boven 500 km.

• Scheepvaart:

• Op korte termijn wordt de reductie in CO₂ emissie gerealiseerd door het verbeteren van de operationele  

 efficiëntie en de energie efficiëntie.

• Op midden en lange termijn wordt de overstap gemaakt naar LCLF’s zoals biobrandstoffen (21%), waterstof (17%)  

 en ammoniak (46%). Ammoniak zou zeer geschikt zijn voor lange afstanden over de oceanen.  

 Verbrandingsmotoren voor ammoniak worden momenteel ontwikkeld en worden verwacht op de markt in 2024.  

 De Europese Commissie verwacht ook ammoniak voor de scheepvaart, maar ziet een grotere rol voor  

 biobrandstoffen en synthetische brandstoffen.

• Elektrische aandrijving is eerder te verwachten voor de binnenvaart, voor scheeproutes tot 200 km.

•  Luchtvaart:

• In 2030 zou 15% van het totale kerosine verbruik uit biojet kerosine bestaan.

• In 2050 bestaat de brandstofmix uit 45% biojet kerosine en 33% synthetische brandstoffen.

• Elektrische aandrijving zou mogelijk zijn vanaf 2035 voor kleine vliegtuigen en korte vluchten. In 2050 zou  

 elektrische aandrijving slechts 2% voorstellen.

Aardolieproducten Raffinage 
productie
in 2019 Mt 

Personen
vervoer 
Mt/jaar

Licht 
vrachtvervoer

Mt/jaar

Zwaar 
vrachtvervoer

Mt/jaar

Scheepvaart
Mt/jaar

Luchtvaart
Mt/jaar

LPG 1,57 0,31

Nafta, aromaten en 
overige lichte olie

11,45

Benzine 4,06 4,06

Kerosine 9,06 9,06

Diesel
14

20,75 9,6 2,75 5,87 2,53

Stookolie 8,91 8,91

Andere 
aardolieproducten

6,28

Totaal 62,08

Bijlage 4 
Nederlandse raffinage output

Bijlage 5 
Waterstof productie capaciteit

De Nederlandse raffinaderijen produceerden in 2019 ruim 62 Mt raffinage producten voor zowel de Nederlandse 

markt, als de export markt [13]. In Tabel 12 worden deze raffinage producten toegewezen aan de diverse transportmodi. 

Deze berekening is gebaseerd op CBS cijfers van 2019 en de ratio’s voor diesel volgen de Europese impactassessment 

berekeningen [14].

De huidige Europese productiecapaciteit van waterstof bedraagt ongeveer 5,5 Mt/jaar, exclusief 3,2 Mt/jaar 

nevenproductie bij raffinage, stoomkrakers en chloorproductie [15]. Het merendeel (>95%) van de waterstof wordt 

geproduceerd via Stoom Methaan Reforming – SMR. Momenteel bedraagt de Europese elektrolysecapaciteit slechts 

1 GW [22] – wat maximaal 3% van de totale waterstof behoefte kan produceren. In de Waterstof Strategie van de 

Europese Commissie is het doel om de Europese elektrolysecapaciteit op te trekken tot 6 GW in 2024 (productie van 1 

Mt/j waterstof) en tot 40 GW in 2030 (productie van 10 Mt/j waterstof) (Figuur 21) [8]. Naar 2050 wordt de elektrolyse 

capaciteit opgedreven tot 500 GW [8]. In dit studierapport is de elektrolyse groeicurve volgens de Europese Commissie 

mee in rekening genomen; dit wil zeggen 4 GW elektrolyse voor 1 Mt/j waterstof; of 126 GJ/t waterstof. Er wordt dus 

uitgegaan van een sterke technologieontwikkeling, aangezien waterstof zelf een specifieke energie-inhoud heeft van 

120 GJ/t.

Tabel 12: Nederlandse raffinage productie in 2019 en brandstoffen voor diverse transportmodi [13]

14 Deze gebruikersverdeling van diesel is niet van toepassing op de Nederlandse markt, maar op de totale Europese afzetmarkt.
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The path towards a European hydrogen eco-system step by step:

From now to 2024, we will 

support installation of at least 

6GW of renewable hydrogen 

electrolysers in the EU, and the 

production of up to 1 million 

tonnes of renewable hydrogen

From 2030 onwards,  

renewable hydrogen will be 

deployed at a large scale across  

all hard-to-decarbonise sectors

From 2025 to 2030, hydrogen 

needs to become an intrinsic 

part of our integrated 

energy system, with at 

least 40GW of renewable 

hydrogen electrolysers and 

the production of up to 10 

million tonnes of renewable 

hydrogen in the EU.

Figuur 21: Waterstof Strategie van de Europese Commissie [8]

Today    2024 2025    2030 2030     

THEMA uit Noorwegen heeft een database van verwachte waterstof elektrolyse projecten in Europa opgebouwd [29]. In 

totaal zijn voor meer dan 28 GW groene waterstof projecten aangekondigd met commissioning tegen 2030 (Figuur 22). 

Ongeveer één derde van de gekende projecten zullen in Nederland uitgevoerd worden.

Figuur 22: Aangekondigde waterstof elektrolyse projecten in Europa [30].
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Bio-
brandstoffen

E-
brandstoffen

Totaal

Productie van LCLF’s 8,5 Mt/j 5,1 Mt/j 13,6 Mt/j

H₂ als grondstof 510 kt/j 3.150 kt/j 3.660 kt/j

Elektrolysecapaciteit nodig – BBL 4.080 MW 25.200 MW 29.280 MW

EU elektrolysecapaciteit in 2030 [25] 40.000 MW 40.000 MW 40.000 MW

EU elektrolysecapaciteit in 2050 [25] 500.000 MW 500.000 MW 500.000 MW

Aandeel elektrolysecapaciteit nodig voor LCLF’s in NL van EU capaciteit 0,8% 5,0% 5,8%

Investering in elektrolysecapaciteit – BBL [8] 816 M€ 5.040 M€ 5.856 M€

Offshore windenergie nodig – BBL 4.124 MW; 
17,9 TWh

25.471 MW; 
110 TWh

29.595 MW; 
127,9 TWh

Offshore windenergie in NL in 2050 [17] 60.000 MW 60.000 MW 60.000 MW

Aandeel windenergie nodig voor LCLF’s in NL van NL capaciteit 6,9% 43% 49,9%

Investering in offshore windenergie capaciteit – BBL [9] 9.856 M€ 60.877 M€ 70.733 M€

Bijlage 6 
Hernieuwbare elektriciteit in Nederland

Bijlage 7 
Benodigde en beschikbare grondstoffen & nutsvoorzieningen  
voor de productie van LCLF’s

In 2019 produceerde Nederland 121 TWh elektriciteit. Volgens de Verkenning 2050 van Gasunie [16] vormen zon en 

wind in 2050 veruit de belangrijkste bron voor de productie van elektriciteit, met in totaal bijna 800 PJ (222 TWh/j); bijna 

een verdubbeling van de huidige elektriciteitsproductie in Nederland); waarvan ~70% door wind en ~30% door zon. 

TNO publiceert meer ambitieuze cijfers met betrekking tot de productie van hernieuwbare elektriciteit in Nederland in 

2050, met name 800 PJ (222 TWh/j) via windparken op zee, een kleine 200 PJ (56 TWh/j) via wind op land en 600 PJ (167 

TWh/h) via zonne-energie. Dit betekent in totaal 444 MWh/j hernieuwbare elektriciteit.

Het huidige Nederlandse windvermogen op zee bedraagt 1 GW. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving 

(PBL) kan dit windvermogen toenemen tot 60 GW als alle beschikbare ruimte op de Noordzee benut wordt [17]. In 

dit studierapport wordt verondersteld dat 60 GW gerealiseerd zal worden tegen 2050. Ter vergelijking, volgens de 

Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) bedraagt het potentieel voor windenenergie 75 GW op zee en 15 GW op 

land. Met een geïnstalleerd vermogen van 60 GW windturbines en een capaciteitsfactor van 50% kan ~ 260 TWh/jaar 

hernieuwbare elektriciteit geproduceerd worden.

BBL = buiten battery limit van de raffinaderij

Tabel 13: Benodigde en beschikbare grondstoffen en nutsvoorzieningen voor de productie van LCLF’s in Nederland in 1,5 °C doelscenario

2030 target

+12 GW
28
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Bio-
brandstoffen

E-
brandstoffen

Totaal

Productie van LCLF’s 5,4 Mt/j 3,6 Mt/j 9,0 Mt/j

H₂ als grondstof 241 kt/j 2.200 kt/j 2.441 kt/j

Elektrolysecapaciteit nodig – BBL 1928 MW 17.600 MW 19.528 MW

EU elektrolysecapaciteit in 2030 [25] 40.000 MW 40.000 MW 40.000 MW

EU elektrolysecapaciteit in 2050 [25] 500.000 MW 500.000 MW 500.000 MW

Aandeel elektrolysecapaciteit nodig voor LCLF’s in NL van EU capaciteit 0.4% 3.6% 4%

Investering in elektrolysecapaciteit – BBL [8] 386 M€ 3.520 M€ 3.906 M€

Offshore windenergie nodig – BBL 1949 MW; 
8,4 TWh

17.790 MW; 
77,1 TWh

19.739 MW; 
85,5 TWh

Offshore windenergie in NL in 2050 [17] 60.000 MW 60.000 MW 60.000 MW

Aandeel windenergie nodig voor LCLF’s in NL van NL capaciteit 3.2% 30% 33.2%

Investering in offshore windenergie capaciteit – BBL [9] 4.658 M€ 42.517 M€ 47.175 M€

Tabel 14: Benodigde en beschikbare grondstoffen en nutsvoorzieningen voor de productie van LCLF’s in Nederland in ontwikkelscenario
Bijlage 8 
Capex, opex en kosteneffectiviteit voor de productie van LCLF’s

Lipide HT* Pyrolyse van 
OFMSW*

Vergassing 
van houtige 
biomassa*

E-brandstoffen Totaal

Productie van LCLF’s 8,5 Mt/j bio 8,5 Mt/j bio 8,5 Mt/j bio 5,1 Mt/j e-fuels 13,6 Mt/j 
LCLF’s

Capex raffinaderij [6] 3.400 – 5.100 
M€

12.750 – 21.250  M€ 30.600 – 
45.900 M€

 16.380 – 
19.780 M€

19.780 – 
65.680 M€

Capex raffinaderij, 
exclusief CCU [6]

4.725 – 5.575 
M€

8.125 – 51.475 
M€

Investering in elektrolyse 
capaciteit – BBL [8]

816 M€ 816 M€ 5.040 M€ 5.856 M€

Investering in offshore 
windenergie capaciteit – 
BBL [9]

9.856 M€ 9.856 M€ 60.877 M€ 70.733 M€

Productiekosten [10] 0,46 – 0,8 $/l 0,96 – 1,39 $/l  2,0 – 2,2 $/l

Tabel 15: Capex en opex voor de productie van LCLF’s in Nederland in 1,5 °C doelscenario

CCU = carbon capture & utilisation

BBL = buiten battery limit van de raffinaderij

Ter vergelijking, de productiekosten van fossiele diesel bedragen 0,48 $/l bij een olieprijs van 50 $/bbl en 0,8 à 0,9 $/l bij een olieprijs van 100 $/bbl.

* Productie van 8,5 Mt/j biobrandstoffen via lipide hydrotreatment, of via pyrolyse van OFMSW of via vergassing van houtige biomassa. Een combinatie van de 
biobrandstof productieprocessen is hoogst waarschijnlijk.

Lipide HT* Pyrolyse van 
OFMSW*

E-brandstoffen Totaal

Productie van LCLF’s 5,4 Mt/j bio 5,4 Mt/j bio 3,6 Mt/j e-fuels 9,0 Mt/j LCLF’s

Capex raffinaderij [6] 1.085 M€ 8.100 - 13.500 M€ 11.500 - 13.900 M€ 12.585 - 27.400 M€

Capex raffinaderij, 
exclusief CCU [6]

3.325 - 3.925 M€ 3.906 M€

Investering in elektrolyse 
capaciteit – BBL [8]

386 M€ 386 M€ 3.520 M€ 3.906 M€

Investering in offshore 
windenergie capaciteit – 
BBL [9]

4.658 M€ 4.658 M€ 42.517 M€ 47.175 M€

Productiekosten [10] 0,46 – 0,8 $/l 0,96 – 1,39 $/l 2,0 – 2,2 $/l

Tabel 16: Capex en opex voor de productie van LCLF’s in Nederland in het ontwikkelscenario

CCU = carbon capture & utilisation

BBL = buiten battery limit van de raffinaderij

Ter vergelijking, de productiekosten van fossiele diesel bedragen 0,48 $/l bij een olieprijs van 50 $/bbl en 0,8 à 0,9 $/l bij een olieprijs van 100 $/bbl.

* Productie van 8,5 Mt/j biobrandstoffen via lipide hydrotreatment of via pyrolyse van OFMSW. Een combinatie van de biobrandstof productieprocessen is 
hoogstwaarschijnlijk.
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