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Propositions 
 

Belonging to the PhD thesis: Biomass or batteries 
Jan Hessels Miedema 

14 January 2019 
 

1. Contrary to the prevailing perception, the ambitious introduction rate of electric 
vehicles will not lead to mitigation of greenhouse gas emissions in the transport sector 
(this thesis). 

2. Given that the energy requirement for the production of one unit of energy in the form 
of biomass from poplar, from an intensive production system, is ten times higher than 
the mining energy of one unit of energy in the form of coal, biomass is not as 
sustainable as one might think (this thesis). 

3. In theory, the Dutch energy sector confides in the timely development of large scale 
green gas production systems, which is not realistic with biomass in the timeframe up 
to 2030, when production from the Groningen field is reduced to zero (this thesis). 

4. The future contribution of indigenous biomass, in the European Union, to the 
European energy system is limited, since a 5% contribution from biomass already 
requires 15% of the arable land, which is completely unfeasible (this thesis). 

5. Justifying large scale biomass supply chains, with the argument that the energy input 
and energy losses resulting from biomass pretreatment can be regained during 
transport, because of its increased bulk and energy density, is a misconception and 
clearly misleading (this thesis). 

6. The optimal trade-off of the three objectives of European energy policy, security of 
supply, affordable energy prices and sustainable energy consumption, leads to 
incremental technological innovation and a continued lock-in into current 
unsustainable developments, which hampers a real energy transition (this thesis). 

7. In our Orwellian world, i.e. the post-truth era, where alternative facts are considered 
as trustworthy as scientific facts, the pursuit of a PhD is futile and career limiting. 

8. Arguing that the use of renewable energy is too expensive, whilst structurally ignoring 
the environmental externalities of  fossil energy use, and with that ignoring the real 
cost of energy, is objectionable. 

9. Focusing on the supply side to introduce the required change to mitigate the 
consequences of climate change, leads, in the best case, to efficiency improvements, 
which are annihilated by subsequent increases in consumption; this emphasises the 
need for behavioural change on the demand side. 

10. Politicians trying to reintroduce the debate about the future role for nuclear energy in 
the Dutch energy system, show a complete lack of vision, and have serious contempt 
for the generations before them, who protested, with good reasons, against nuclear 
energy. 

11. Continuously postponing substantial intervention in the design of the energy system 
by politics, puts the burden of climate change on future generations and therefore 
increases the inequality between generations and with that undermines the societal 
basis for the existing collective welfare systems. 

  



 
 

Stellingen 
 

Behorende bij het proefschrift: Biomass or batteries 
Jan Hessels Miedema 

14 januari 2019 
 

1. In tegenstelling tot de heersende opinie zal de ambitieuze invoering van elektrische 
auto’s niet leiden tot de reductie van broeikasgasemissies in de transportsector (dit 
proefschrift).  

2. Aangezien de benodigde energie voor de productie van een eenheid energie in de 
vorm van biomassa van populieren, in een intensief productiesysteem, tien maal 
groter is dan de benodigde energie voor de mijnbouw van een eenheid energie in de 
vorm van steenkool, is biomassa niet zo duurzaam als men denkt (dit proefschrift).  

3. Op papier rekent de Nederlandse energiesector op de tijdige en grootschalige 
productie van groen gas. Dit is echter niet reëel, omdat er geen toereikend systeem 
kan worden ontwikkeld voor gasproductie uit biomassa, voordat de gasproductie in 
Groningen in 2030 stopt (dit proefschrift). 

4. De toekomstige bijdrage van inheemse biomassa, binnen de Europese Unie, aan het 
Europese energiesysteem is beperkt, aangezien er voor een bijdrage van 5% biomassa 
in het energie systeem al 15% van het landbouwareaal nodig is (dit proefschrift). 

5. Het rechtvaardigen van grootschalige biomassa aanvoerketens, met als argument dat 
de benodigde fossiele energie en de energieverliezen door voorbehandeling van 
biomassa kunnen worden teruggewonnen tijdens transport, door een hogere energie- 
en bulkdichtheid van biomassa, is een misvatting en duidelijk misleidend (dit 
proefschrift). 

6. Het optimale compromis tussen de drie doelstellingen van het Europese energiebeleid, 
leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzame energieconsumptie, leidt tot 
incrementele technologische innovatie en draagt daarmee bij aan een verdere lock-in 
van de huidige niet duurzame ontwikkeling, hetgeen een daadwerkelijke 
energietransitie belemmert (dit proefschrift). 

7. In onze Orwelliaanse wereld, i.e. het post-waarheid tijdperk, waar alternatieve feiten 
worden beschouwd als net zo betrouwbaar als wetenschappelijke feiten, is het 
nastreven van een doctoraat nutteloos en carrière-beperkend. 

8. Het argument dat het gebruik van hernieuwbare energie te duur is, terwijl de schade 
veroorzaakt door fossiel energiegebruik genegeerd wordt, door deze niet naar voren 
te laten komen in de marktprijs voor energie, is verwerpelijk. 

9. De focus op de aanbodkant, om te zorgen voor de benodigde verandering om 
klimaatverandering tegen te gaan, levert hooguit een meer efficiënt aanbodsysteem 
op dat de immer groeiende vraag geenszins kan bijhouden; dit benadrukt de noodzaak 
voor gedragsverandering aan de consumptiekant. 

10. Politici die opnieuw een discussie willen voeren over de rol van kernenergie in het 
Nederlandse energiesysteem, stellen een volledig gebrek aan visie tentoon en hebben 
een duidelijke minachting voor de generaties voor hen die, met goede redenen, 
geprotesteerd hebben tegen kernenergie. 

11. Herhaaldelijk uitstel van substantieel ingrijpen in het ontwerp van het huidige 
energiesysteem door de politiek, leidt ertoe dat de gevolgen van klimaatverandering 
door toekomstige generaties moeten worden gedragen, hetgeen ongelijkheid tussen 
generaties vergroot en daarmee de basis vormt voor afbrokkelend draagvlak voor 
collectieve generatie-overschrijdende welvaartssystemen. 

 


