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TARGETS VOOR MILIEUTARGETS VOOR MILIEUTARGETS VOOR MILIEUTARGETS VOOR MILIEU----GOVERNANCEGOVERNANCEGOVERNANCEGOVERNANCE    
    
Dit proefschrift onderzoekt targets (‘doelstellingen’) in earth system 
governance. Dat wil zeggen, in het overkoepelende systeem van 
regels, spelers en activiteiten die de samenleving helpen te reageren 
op veranderingen van de planeet.      
Target, een woord van Frankische oorsprong welke refereert aan 
een cirkelvormig schild, is een referentieterm geworden in 
governance. Het is moeilijk te bepalen wanneer in de geschiedenis 
targets voor het eerst op deze manier werden toegepast: targets zijn 
intrinsiek aan de beoefening van governance zolang specifieke 
uitkomsten kwantificeerbaar zijn gedefinieerd. In earth system 
governance werden targets al vroeg toegepast, bijvoorbeeld in de 
jaren zeventig in de Verenigde Staten en Japan, en vroeg in de jaren 
tachtig in de supranationale context. Sindsdien zijn targets een 
belangrijk onderdeel geworden van earth system governance, 
voornamelijk als management tool voor het sturen van organisaties 
in de richting van hun doelen. Vandaag de dag zijn targets 
alomtegenwoordig in lokale, regionale, nationale en internationale 
activiteiten op allerlei onderwerpen gerelateerd aan het milieu.    
Ondanks het wijdverbreid gebruik van targets in governance 
lexicon en praktijk, zijn theoretische studies naar targets zeldzaam. 
Bestaand onderzoek richt zich voornamelijk op de constructie van 
targets voor specifieke gevallen of op het al dan niet behalen van 
deze targets. Dit betreft bijvoorbeeld targets voor de uitstoot van 
broeikasgassen, energie efficiëntie, waterkwaliteit, 
stikstofverontreiniging, biodiversiteitsverlies en waterverzuring. 
Dit proefschrift heeft enkele kennislacunes geïdentificeerd in de 
bestaande wetenschappelijke literatuur over targets: er bestaat geen 
eenduidige definitie van targets en er mist een duidelijke 
identificatie van hun rol en verschillende functies in governance. 
Gebaseerd op deze kennislacunes bestudeert het proefschrift de 
volgende onderzoeksvraag: Wat zijn targets? Deze vraag leidt tot 
drie deelvragen: Wat is de functie van targets? Hoe werkt het 
vormingsproces van targets? Hoe werken targets en hoe 
ontwikkelen ze?  
Om deze vragen te beantwoorden en deze kennislacunes te 
overbruggen, bestaat dit proefschrift uit een introducerend 
theoretisch hoofdstuk over targets en vier hoofdstukken gebaseerd 
op vier casestudies. Deze cross-case onderzoeksmethode is 
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toegepast om de veelzijdige realiteit van targets vast te leggen en 
diepgaande kennis te verwerven over iedere afzonderlijke case. Het 
doel is om een beter begrip te krijgen van het geheel door op enkele 
kernthema’s van earth system governance te focussen, namelijk 
klimaatverandering, planetaire grenzen, stikstofproblematiek en 
circulaire economie. Deze onderwerpen vormen een gedeeltelijke 
doch representatieve selectie van relevante milieu-gerelateerde 
uitdagingen voor de samenleving. Binnen deze uitdagingen worden 
de volgende onderwerpen onderzocht: de evolutie van het twee 
graden Celsius-target voor klimaatverandering; de rol van 
visualisaties in het definiëren van planetaire grenzen; de definitie 
van targets tegen stikstofproblematiek; en nieuwe en bestaande 
targets voor een circulaire economie. Het proefschrift past 
verschillende onderzoeksmethoden toe, waaronder tekst analyse, 
casestudies, historische reconstructies en semigestructureerde 
kwalitatieve interviews. Tevens bevat ieder hoofdstuk een 
zorgvuldige analyse van relevante wetenschappelijke en grijze 
literatuur.  
De bijdrage van ieder hoofdstuk is verschillend en biedt diverse 
onderdelen om één of meer onderzoeksvragen te beantwoorden. 
Tezamen maken de hoofdstukken het mogelijk om de praktische 
toepassing van targets op waarde te schatten in verschillende 
contexten en onder andere voorwaarden, wat bovendien laat zien 
hoe deze factoren de rol van targets op uiteenlopende manieren 
kunnen vormgeven. Daarnaast tonen de hoofdstukken 
verschillende functies van targets en, tegelijkertijd, de 
transformerende rol van targets bij het uitvoeren van diverse 
maatregelen in governance. Hoofdstuk 2 behandelt allereerst 
specifieke targets vanuit een theoretisch perspectief. Het hoofdstuk 
beschrijft wat een target is, bespreekt de rol en motivering van 
targets, en onderzoekt de redenen voor hun populariteit. Daarnaast 
worden de belangrijkste functies van targets geïdentificeerd en 
wordt verduidelijkt hoe deze kunnen helpen bij een correcte 
toepassing van targets. Het hoofdstuk beoordeelt tevens de 
prestaties van wereldwijde milieu-gerelateerde targets. Met name 
om de beperkingen van de SMART heuristiek (Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) te evalueren, welke vaak 
wordt toegepast bij de constructie van targets. Tot slot gaat het 
hoofdstuk in op de noodzaak om targets op een systematische wijze 
te structureren en presenteert het hoofdstuk een lijst van 
bouwstenen om de doeltreffendheid van systemen rondom targets 
te verbeteren in een steeds complexer wordende wereld.       
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Hoofdstuk 3 onderzoekt de constructie van het twee graden Celsius-
target voor klimaatverandering; één van de bekendste targets in 
earth system governance. Het hoofdstuk bestudeert dit target aan 
de hand van een historische reconstructie, inclusief vier 
verschillende fasen: framing, consolidatie en verspreiding, 
ontlening en onthechting. De analyse verduidelijkt daarmee de 
verschillende rollen van het twee graden Celsius-target. 
Aanvankelijk werd het target gedreven door de wetenschap, met 
name binnen de Europese Unie; daarna werd het geleidelijk aan 
geaccepteerd op internationaal niveau, ondanks het gebrek aan een 
breder debat tussen regeringen over de beleidsimplicaties en 
vereiste maatregelen. Nadat het twee graden Celsius-target op het 
niveau van de Verenigde Naties werd goedgekeurd, veranderde de 
aard van het target van beleid voorschrijvend naar symbolisch. Het 
hoofdstuk benadrukt dat het twee graden Celsius-target inmiddels 
een onthecht object is geworden in de governance van 
klimaatverandering. Afgeleid van het neologisme van Polanyi en 
tegenovergesteld van ‘gehecht’, betekent een onthecht object dat het 
twee graden Celsius-target niet gekoppeld is aan een gedeelde 
agenda, en gecoördineerde en wederzijds gebonden inspanningen 
om klimaatverandering tegen te gaan. Tot slot formuleert het 
hoofdstuk aanbevelingen om uit de huidige impasse te geraken: 
namelijk het toepassen van een gelaagde benadering welke het twee 
graden Celsius-target verbindt aan verschillende niveaus van 
governance.   
Hoofdstuk 4 beschrijft hoe targets bedacht en geconstrueerd 
worden met een focus op visualisaties. Visualisatietools kunnen in 
hoge mate bijdragen aan het belang en de autoriteit van nieuwe 
ideeën, concepten en kennisclaims, zoals targets. Het hoofdstuk 
analyseert twee invloedrijke visualisaties in earth system 
governance. De eerste is het ‘stoplicht’ figuur, welke een 
sleutelmoment vormde voor de vaststelling van het twee graden 
Celsius-target in zowel het wetenschappelijke als politieke debat 
over de noodzaak van een wereldwijd klimaattarget. De tweede 
visualisatie betreft het ‘planetaire grenzen’ figuur, welke onderdeel 
is van het huidige debat over de transformaties die de planeet 
doormaakt. Dit figuur bevestigt bestaande targets en stelt nieuwe 
concepties van targets voor, zoals ten aanzien van 
klimaatverandering, oceaanverzuring, aantasting van de ozonlaag, 
stikstof- en fosfaatverontreiniging, zoetwatergebruik, 
biodiversiteitsverlies, atmosferische aerosol depositie en chemische 
vervuiling. 
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Hoofdstuk 5 gaat in op één van de planetaire grenzen, namelijk de 
stikstofcyclus. In dit hoofdstuk worden potentiële maatregelen in 
governance besproken voor het omgaan met overmatige 
stikstofuitstoot door het stellen van targets. De huidige uitingen 
over de stikstofproblematiek en de talrijke internationale 
instellingen die het aanpakken, zijn het bewijs dat het 
stikstofregime gekarakteriseerd wordt door gebrekkige coördinatie 
en targets, die de oorzaken en gevolgen maar gedeeltelijk dekken. 
Het hoofdstuk onderzoekt twee tegenstelde en ideaaltypische 
maatregelen in governance – ‘holistisch’ en ‘op oorsprong 
gebaseerd’ – en evalueert de capaciteit van beide om oplossingen en 
targets te formuleren tegen de door de mens veroorzaakte 
stikstofuitstoot. Het hoofdstuk beoordeelt deze twee maatregelen 
daarnaast op basis van zes criteria voor beleidsevaluatie 
(haalbaarheid, beheersbaarheid, doeltreffendheid, doelmatigheid, 
ontvankelijkheid en coördinatie). Uit de analyse komt naar voren 
dat op oorsprong gebaseerde maatregelen de voorkeur krijgen 
boven holistische maatregelen, omdat ze specifieker kunnen zijn en 
mogelijk betere en directere resultaten opleveren bij het stellen van 
targets.  
Hoofdstuk 6 behandelt targets in de circulaire economie: één van 
de meest besproken economische modellen in het debat over earth 
system governance. Het hoofdstuk stelt dat targets activiteiten en 
beleid kunnen sturen in de richting van een doeltreffende transitie 
naar een circulaire economie. Tot dusver heeft geen enkele studie 
targets van een circulaire economie op een systematische wijze 
onderzocht. Om deze kennislacune te overbruggen, gaat het 
hoofdstuk na welke targets de transitie naar een circulaire 
economie kunnen vergemakkelijken. De analyse richt zich op zowel 
bestaande als nieuwe doelen; de laatste vormen een aanvulling op 
bestaande targets, welke zich tot nu toe beperken tot enkele 
voorbeelden die slechts gedeeltelijk betrekking hebben op het doel 
van een circulaire economie. De analyse bewijst dat nieuwe en 
bestaande targets kunnen zorgen voor afvalvermindering, 
toenemende efficiëntie, het sluiten van productielussen en het 
maximaliseren van het behoud van economische waarde van 
materialen en producten. Deze onderdelen kunnen bijdragen aan 
een verminderde druk van de mens op het milieu en tegelijkertijd 
de economie duurzamer maken.   
Al met al presenteert het proefschrift verscheidene theoretische 
bijdragen. Ten eerste geeft het een duidelijke definitie van targets 
om terminologische verwarring met doelen te voorkomen. Targets 
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zijn gedefinieerd als zinvolle referentiewaarden, die op een 
synthetische (vaak numerieke) wijze de gewenste operationele 
beleidsuitkomsten uitdrukken. Ten tweede identificeert het 
proefschrift vier belangrijke functies van targets: normatief, 
communicatief, sturend, en monitorend en evaluerend. Deze 
functies zijn uitgelegd in verschillende contexten passend bij de 
uiteenlopende casestudies. Ten derde bewijzen dezelfde casestudies 
dat besluitvormers in de praktijk daadwerkelijk targets definiëren 
om doelen te behalen en specifieke milieuproblemen op te lossen. 
Daaruit blijkt bovendien dat zowel de milieuproblemen zelf als de 
opvattingen van besluitvormers de rollen van targets na verloop van 
tijd kunnen veranderen. Ten vierde laten de hoofdstukken zien dat 
wetenschappelijke of technische kennis vaak de belangrijkste input 
is bij het stellen van targets; hoewel de uiteindelijke vormgeving van 
een target een beleidsbeslissing is waarbij afwisselend rekening 
wordt gehouden met wetenschappelijk bewijs en andere 
beleidsrelevante factoren. Een target is daarom een hybride entiteit; 
het is niet puur wetenschappelijk noch politiek. Het is eerder een 
genest concept dat helpt om zaken te overbruggen. Tot slot bieden 
de casestudies inzichten voor de toepassing van maatregelen in 
governance voor belangrijke milieuproblemen. Uit de studies blijkt 
dat targets in governance over het algemeen, en in earth system 
governance in het bijzonder, een fundamentele rol spelen, omdat ze 
de transitie van de ene status naar de volgende status kunnen 
brengen.   
Uit het proefschrift vloeien drie belangrijke beleidsaanbevelingen 
voort: 
1. Definieer rigoureuze targets:Definieer rigoureuze targets:Definieer rigoureuze targets:Definieer rigoureuze targets: In de eerste plaats dient men te weten 

wat een target is en wat het verschil is met doelen, waar targets 

noodzakelijkerwijs aan gekoppeld zijn. Het rigoureus definiëren van 

targets betekent ook het vergaren van de nodige informatie om targets 

op een correcte wijze te stellen. Dit houdt in het consulteren van 

experts, wetenschappers en belanghebbenden om het probleem te 

evalueren, beleidsinterventie te kalibreren en verwachte 

beleidsuitkomsten te definiëren. Duidelijkheid in de analyse en 

probleemoplossing is een essentiële voorwaarde om targets goed te 

definiëren.  

2. Begrijp de rol van targets:Begrijp de rol van targets:Begrijp de rol van targets:Begrijp de rol van targets: Targets zijn specifieke eindpunten van 

beleid waar organisaties zich aan kunnen of moeten binden. Targets 

zijn tevens een krachtig hulpmiddel in de beleidsgereedschapskist, 

omdat ze de transitie van de ene status naar de volgende status kunnen 

sturen. Hoewel dit proces niet plaatsvindt in een vacuüm. Targets 


