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Wijziging t.o.v rapport van Rome 

Rome 
• Eindige grondstoffen 
• Voorspellingen kwamen niet uit 
• Veel onontdekte velden 
• Ondanks dat; blijvende indruk   

 
Nu 
• CO² productie 
• Veel gevaarlijker  
• Elkaar beïnvloedende krachten 
• Dynamisch met kantelpunten 
• Zijn we daar al overheen? 

(bijv. Premafrost) 



Wijziging t.o.v.Brede  
maatschappelijke discussie 

• Veel discussie 

• Vraag naar duurzaamheid  

• Overheid bleef bij kernenergie 
tot Tsjernobyl 

Nu 

•  Overheid zaait onrust met 
klimaattafels (Belangenclubs) 

• Bevolking zet hakken in zand 

• Regering neemt gas terug uit 
politieke motieven  
– kiezer wil het niet;  

– wil verkiezingen winnen van FvD 

 

 



Importeren vanuit Denemarken 

Bestuurlijk/ Voorschriften 
• Aanloopstroom 

piekbelasting 
• Cos phi 
• Terugleveren 
• Veiligheid (ladder) 
• Fundatie 
• Overlast  

– Geluid 
– Licht 
– vogels 

 



Denemarken t.o.v Nederland 

Deense aanpak 
– Teststation praktischer 
– Geen bezwaar criterium  
– Coöperatief 
– Kleine  bedrijven- Vestas 

 
Nederland  

– Gas versus kern- energie 
– Macht Arnhem  
– RSV- Holec 

 

Holec N.V.  
eind 1989 naar 

Koninklijke Begemann.  
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Landscape developments  
put pressure on existing regime, 
      which open up creating windows 
               of opportunities for novelties  

New regime 
influences on  
landscape 

New configurations breaks trough 

 taking advantages of ‘windows of opportunity’. 
Adjustment occur in social technical regime 

Socio- technical regime is ‘dynamical stable’ 
on different dimensions there are ongoing processes 

External influences on niche 
(via expectations and networks) Elements become aligned 

and stabilize in dominant design.  
Internal moment increases  

Small network of actors support novelties;basis of expectations/ visions. 

Learning process take place on multiple dimensions(co-constructions). 
Efforts to link different elements in seamless web   

Time 

Niche- 
innovations  

Social technical 
landscape 
(external context 

Socio 
technical 
regime 

Increasing structuration 
of activities in local practices Transitiemodel 



( Geels 2002) 

Macro 
Landscape 

Meso 
Regimes 

Micro     
Niches 

Waarom werk het niet?  

Meso systeem. 
•Veel lobbywerk 
•Netwerken grote ondernemers 
•Branche organisaties fuseren  
•Polderen is elite zaak 
•Die ‘maken’ (subsidie) regels 
•Band met burger verzwakt 

Micro niveau 
•Risico ondernemen hoger  
•Geen toegang markt (marketing) 
•Kleinschalige aansluiting 
op praktijk mist.     



 
 Historie bepaalt mede de toekomst. 

Trends in industrie. 
 
 

1. Is de aanpak met klimaattafels  en/of regionale plannen wel zo goed? 
2. Was een nieuwe Brede Maatschappelijke Discussie beter geweest? 
3. Denken  we wel in termen van kantelpunten? Wat zijn studies waard? 
4. Worden burgers niet te veel beknot door (EU) marktregels?  
 

Vragen en discussie  


