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Steeds meer bestuurders en politici erkennen het bestaan van het probleem klimaatverandering en de vermeende oorzaak ervan door menselijk handelen. Om de
oorzaak van het probleem aan te pakken, kan worden aangestuurd op het verminderen van broeikasgasuitstoot in de energieketen (klimaatmitigatie). Deze opgave
is minder eenvoudig dan hij lijkt. Er zijn namelijk verschillende manieren om de
broeikasgasuitstoot te verminderen, er zijn verschillende betrokken partijen met
ieder hun eigen belangen, en er bestaan afhankelijkheidsrelaties tussen deze partijen. Een evolutie of ‘transitie’ naar een schonere (broeikasgasarme) energieketen
komt er niet vanzelf. Marktwerking biedt vooralsnog te weinig incentives om op
grote schaal zuiniger en schoner met energieproductie en -gebruik om te gaan.
Daarbij verschuift het primaat naar het publieke domein. Bestuurders en politici
staan daarmee voor de vraag hoe zij klimaatmitigatie en de ‘energietransitie’ in
goede banen moeten leiden. In deze complexe situatie ontwikkelen gemeenten en
provincies hun eigen energie- en klimaatbeleid. Een niet gering aantal heeft sinds
2007 zelfs de ambitieuze doelstelling gevat om ‘klimaatneutraal’ te willen worden
(ofwel: op termijn geen nettoproducent van broeikasgasuitstoot meer te willen
zijn).
Hoewel overheden veel aandacht besteden aan de problematiek en het om een
complexe bestuurlijke opgave lijkt te gaan, heeft klimaat(mitigatie-)beleid tot dusver op relatief weinig aandacht mogen rekenen vanuit bestuurskundige en beleidswetenschappelijke kringen in Nederland (Teisman & Nooteboom, 2009). En voor
zover er aandacht is voor de klimaatproblematiek, betreft dit vooral de ‘adaptatie’-
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kant van het vraagstuk (Klostermann e.a., 2009; Driessen, 2010) ofwel het treffen
van voorbereidingen voor de beheersing van de gevolgen van klimaatverandering
(met maatregelen als dijkverhoging). Hoewel wij de urgentie van adaptatie naast
mitigatie in het klimaatvraagstuk erkennen, zijn wij van mening dat de focus in
essentie niet alleen aan het ‘einde van de pijplijn’ moet liggen (adaptatie), maar
vooral ook bij inzicht in de diepere oorzaken van het klimaatprobleem en het aandragen van structurele oplossingen daarvoor (ofwel: klimaatmitigatie). In navolging van Hoppe en Lulofs (2011) willen wij met dit themanummer aandacht vragen
voor dit vraagstuk onder Nederlandse en Vlaamse bestuurskundigen en beleidswetenschappers. Tot nu toe is (empirische) aandacht voor het thema vanuit deze kringen beperkt gebleven tot enkele dissertaties en daaruit voortvloeiende en gerelateerde publicaties (bijvoorbeeld: Van Bueren, 2009; Hoppe, 2009; De Bruijn e.a.,
2013; Sanders & Hoppe, 2013).
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In dit themanummer bekijken wij wat voor sturings- en beleidsarrangementen
overheden gebruiken om klimaatmitigatie te stimuleren, en welke bestuurswetenschappelijke vragen dit oproept. Er staan vier artikelen centraal. Zij vormen een
selectie van papers die zijn gepresenteerd tijdens de panelsessie ‘Energy and Climate Governance’ die op donderdag 29 november 2012 te Leuven werd gehouden
tijdens het jaarlijkse werkcongres van de Nederlandse Onderzoeksschool voor de
Bestuurskunde (NOB). In dit themanummer worden de bijdragen gepresenteerd in
de volgorde van de fasering in het beleidsproces: van agendering, ontwerp en planning tot implementatie. Dit laat zien dat er verschillende aangrijpingspunten voor
sturing in het beleidsproces zijn
Ellen van Bueren en Bauke Steenhuisen gaan in hun bijdrage in op een belangrijk aspect
van agendering en planning van energie- en klimaatdoelstellingen in het Nederlandse lokaal bestuur: de zogenaamde ‘energievisies’ waarin beleidsmakers de
lokale mogelijkheden voor duurzame energie verkennen. De auteurs verkennen de
betekenis van het fenomeen ‘energievisie’, conceptualiseren het en beredeneren
wat de rol en betekenis ervan is in lokale beleidsprocessen. Het artikel geeft een
beeld van de het enthousiasme voor het onderwerp bij gemeenten, maar ook van de
onduidelijkheid die er is ten aanzien van fysieke en technologische mogelijkheden
voor duurzame energie en de rol van gemeente, markt en burger.
Martin de Jong gaat in op de betekenis en planning van zogenaamde ‘eco-steden’.
Binnen dit duurzame stedelijke planningsconcept bestaat er veel aandacht voor klimaatmitigatie. Hoewel er in politieke en bestuurlijke kringen hoge verwachtingen
bestaan rond deze futuristische en integraal-duurzame stadsconcepten, kan de
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vraag worden gesteld of dit wel terecht is. De Jong laat zien dat er een grote kloof
bestaat tussen een duurzaam ideaal en de weerbarstige praktijk.
Maurits Sanders en Michiel Heldeweg besteden aandacht aan de rol en betekenis van
publiek-private samenwerkingsvormen (PPS) bij de ontwikkeling en implementatie van Nederlandse hernieuwbare energieprojecten. In dit geval gaat het om groen
gas, een hernieuwbare energievorm die op veel aandacht mag rekenen in rurale
gebieden in Nederland. In hun artikel hanteren Sanders en Heldeweg een classificatie met een drietal PPS-vormen (Sanders & Heldeweg, 2012). In het artikel worden drie cases gepresenteerd waarbij afzonderlijk een PPS-vorm van toepassing is.
In de vierde bijdrage aan dit themanummer (door Yoram Krozer) wordt stilgestaan bij
beleidsinstrumenten die (onder meer) klimaatmitigatiemaatregelen stimuleren op
het gebied van innovatie. Het gaat hier om de evaluatie van financieel-economische
beleidsinstrumenten die zijn ingezet door de Nederlandse rijksoverheid. Dit vinden wij belangrijk, omdat innovatie een kernopgave is in het klimaatvraagstuk
(vergelijk Pielke, 2010).

•• 21 ••

In het slotartikel van het voorliggende themanummer zetten wij als gastredacteuren de lessen van de vier empirische bijdragen op een rij. De ervaringen met beleid
en sturing ten aanzien van klimaatmitigatie worden in het licht geplaatst van de
bestaande literatuur in het veld. Dit leidt tot aanbevelingen voor nieuwe onderzoekslijnen. Daarbij zijn wij van mening dat bestuurswetenschappelijke theorieën
bij uitstek een rol kunnen vervullen bij behandeling van vraagstukken ten aanzien
van legitimiteit van klimaatbeleid en –sturing. Dit vinden wij hard nodig, want
vooralsnog domineren economische, technologische en socio-technische rationaliteiten in de bestudering ervan.
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