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1. Waarom Transities?

2. Systeemverandering en transities: haasje over?
• Transitie naar klimaatneutraliteit en het sluiten van kringlopen

• Syteemfalen!

3. Systeemfalen te lijf in een complexe en onzekere wereld
• Doelen en middelen

4. Systeemfalen corrigeren: instrumentering van transities

Plan van aanpak
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1. Waarom transities?
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• Limieten en grenzen

1971

Waarom transities?

2018



628-9-2018 | Vollebergh

• Transitie is de ambitie om op systeemniveau grote verschuivingen te realiseren 
in huidige manier van produceren en consumeren
• Klimaatverandering vraagt zo’n transitie

• En andere milieuproblemen komen daar nog bij

• Haasje over in een complexe, onzekere wereld…. 
• Systeembrede aanpassing waarvan wel de ambitie (‘het doel’)                                       

vooraf is aangekondigd en die geleidelijk zijn beslag moet krijgen

• Veel eensgezinsheid over doel, niet over weg daar naar toe

2. Systeemverandering en transities: haasje over?
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Negatieve emissie

Circulair is overal

2. Transities onderweg?
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2. Transities onderweg?

Echt?



Harde werkelijkheid
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• Verbetering ook (vooral?) via externaliseren op wereldschaal 
(‘globalisering’)

• Meer winning en productie elders (via import) 

• Meer ‘afval’ naar elders (via export)

• Globalisering = dynamiek kapitalisme: 
• Groei elders zorgt voor aanhaken grote massa (tussen landen) maar tegelijk 

toenemende ongelijkheid (binnen landen)

• Exporteren eigen problemen naar laagste putje (race to the bottom)

• Minder grip op uitdijende omvang van interactie mens en milieu bij beperkte kennis 
over milieu-effecten

2. Transities onderweg? Systeemproblemen!
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Duur, lastig, moeilijk

Gratis, makkelijk

‘Marktprijzen’Doelen

Systeemfalen
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Duur, lastig, moeilijk

Gratis, makkelijk

Beleid roeit altijd tegen de 
stroom in         dilemma’s!

‘Marktprijzen’Doelen

Systeemfalen
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• De wereld is complex, 

houvast ontbreekt, 

globalisering ontregelt ….

• De vraag is niet óf de wereld complex is, maar hoe daar het beste grip op 
te krijgen én ermee om te gaan!

3. Systeemfalen te lijf in een complexe, onzekere wereld?
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• Niets nieuws onder de zon

• Regulariteiten helpen complexiteit te begrijpen en economische 
wetenschap heeft aan slechts twee beschrijvende constanten genoeg:
• Gedrag: mensen maken keuzes

• Systeem: kringloop mét feedback

Een complexe, onzekere wereld



Eerste constante: gedrag = keuzes maken

• Mensen maken keuzes
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Eerste constante: gedrag = keuzes maken
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• Mensen wegen baten ten opzichte van de kosten 
• Geopenbaarde voorkeuren is wat je feitelijk koopt en het vertelt iets over wat en hoe je 

waardeert (‘je (marginale) nut’)

• Markten aggregeren gedrag van individuen met allemaal verschillende 
voorkeuren 
• Gemiddelde vertelt iets over ‘onze’ afwegingen 

• Rationaliteit: 
• Naarmate je iets liever hebt, heb je er meer voor over

• En naarmate je meer van iets hebt, zal je er minder over hebben 

• En de prijs (‘kosten’) maakt uit voor wat en hoeveel je kiest
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Tweede constante: systeem = kringloop

• Boekhouding vertelt verhaal van kosten en baten,    
maar wel alleen in ‘echt’ geld
• Het brood moet betaald = bakker zijn inkomen

• De bakker geeft zijn inkomen uit aan de oven (productiefactor 
kapitaal), de bakkersknecht   (productiefactor arbeid) en 
andere goederen (consumptie)

• En dat is weer inkomen voor de bakkersknecht en de andere 
producenten
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• Nationale Rekeningen tellen alle kosten en baten in geld op en tonen 
deze stromen door het systeem



Tweede constante: systeem = kringloop

• Quesnay (1759)
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Tweede constante: systeem als kringloop

• Systeem is vaak wel te beperkt:

zie Ayres en Kneese (1969) 

en vele andere 

economen

sindsdien
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• Geld vertelt niet het hele verhaal

maar (maatschappelijk) nut wel!



Systeemfalen

• Meer dan dit is niet nodig om complexiteit te begrijpen!

• Vuil gedrag leidt tot primair systeemfalen
• Vuil gedrag bij bedrijven, consumenten en zelfs overheid

• Gemiddeld houden we geen rekening met allerlei neveneffecten 
(coordinatieproblemen; fysieke aantasting etc)

• Bestaande prijzen weerspiegelen deze effecten onvoldoende:                        
‘markten prijzen zijn ‘verstoord’ (‘externaliteit’)

• Feedback loop 

2013-6-2019 | Vollebergh



Systeemfalen

• En daarnaast is er nog secundair systeemfalen
• Groene (nieuwe) technologie op achterstand … 

• Gevestigde belangen en lobbymacht vuil ….

• Marktmacht in met name energiesector 

• etc
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4. Systeemfalen corrigeren: instrumentering van transities
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• Systeemfalen vereist correctie:
• Van probleem naar oplossing via duidelijke doelbepaling

• Feedback van productie & consumptie via emissie naar effect (en weer terug)

• Kern transitie is van vuil naar schoon (= substitutie)

• Zelfregulering onvoldoende, overheid aan het roer!
• Groene markten nuttig, maar te weinig

• Convenanten nuttig, maar vrijblijvend

• Nudges en gedragseconomisch denken nuttig, maar beperkt

• Milieubeprijzing vuil noodzakelijk! 

• Milieubeprijzing is niet zelfde als belasting of verhandelbaar recht!
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Instrumentkeuze 
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• Transitie: vooraf aangekondigd systeembreed doel met tijdpad

• Instrumentkeuze en transities
• Gericht op vele factoren die gedrag bepalen (motieven, prijzen, randvoorwaarden)

• Beoordeling: rol van vormgeving en context (‘the devil is in the detail’) 
• Gerichtheid: hoe nauw sluit het instrument aan op het operationele doel

• Reikwijdte: hoeveel van de te reguleren grondslag van emissie wordt meegenomen

• Timing: wanneer wordt het instrument ingezet

• Interactie met andere instrumenten
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Voorbeeld: de Nederlandse energietransitie
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Transitie in de mix 
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• Koolstofbeprijzing voor primaire falen van het systeem
• ETS sectoren via ETS

• Niet-ETS via energiebelastingen en aanvullend beleid 

• Aanvullend beleid voor falen in kennismarkt
• Innovatie spillovers (R&D en diffusie)

• Lock-in bestaand fossiel (bias kennisvoorraad en ‘sunk cost’)

• Aanvullend beleid voor andere problemen 
• Staatssubsidies (marktwerking)

• Gebrekkige coordinatie energiebeleid

• Netwerken en infrastructuur
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• Doel Pigovian gap analyse: nagaan in hoeverre huidige milieubeprijzing 
adequaat is, dat wil zeggen bestaande instrumenten als ETS of groene 
belastingen tekortschieten of ontbreken

• Aanpak: vergelijking milieuschade, grondslagen en tarieven
1. Analyse (fysieke) schade Ei en (monetaire) waardering Mi daarvan 

2. En de relatie met achterliggende activiteiten Qi

3. Analyse van het al of niet ontbreken van grondslagen (Qi)

4. En hoogte van (impliciete) tarieven op emissies vergeleken met (‘marginale’) schade (Mi)

5. Analyse van complexe interacties bij meerdere externaliteiten en instrumenten 

Transitie in de mix: primair falen volgt uit ‘Pigovian’ analyse
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Transitie in de mix: CO2-beprijzing in het systeem 



Transitie in de mix: CO2-cap in ETS-sectoren
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• ETS zorgt voor systeembrede aanpak ETS sectoren met zekere uitkomst
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Transitie in de mix: CO2-belastingen in niet-ETS
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Conclusies
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• Transities beogen om op systeemniveau grote verschuivingen te realiseren naar een 
schonere manier van produceren en consumeren

• Concepten als complexiteit en onzekerheid leiden af van het kernbegrip van systeemfalen, 
dat wil zeggen de zoektocht naar de prikkels die deze schonere manier van produceren 
en consumeren in de weg staan

• In essentie zijn slechts twee constanten genoeg om essentie van transities te beschrijven:
• Gedrag: mensen maken keuzes

• Systeem: kringloop mét feedback

• Met name zijn systeembrede oplossingen noodzakelijk die vuil gedrag duurder maken en 
schoon gedrag goedkoper
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