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SAMENVATTING

In de afgelopen twintig jaar heeft duurzame energie zich ontwikkeld tot een belangrijk 
onderdeel in de transitie naar duurzaamheid. Dit heeft geleid tot significante investeringen 
in duurzame energie technologieën, zowel door geïndustrialiseerde landen als opkomende 
economieën zoals de BRIC landen. Echter, deze duurzame energietrend heeft enkele 
ontwikkelingslanden in het zuiden en, belangrijker nog, rentier states niet bereikt. In de 
literatuur over duurzaamheidstransitie zijn talrijke theoretische modellen ontwikkeld 
om te begrijpen hoe deze duurzame energieoplossingen tot stand zijn gekomen en hoe 
de oplossingen wereldwijd steeds relevanter worden. Een voorbeeld van een dergelijk 
theoretisch model is het multi-level perspective on sociotechnical transitions (MLP). Het 
MLP ziet energietransities als een samenloop van niche innovatie, gevestigde regimes en 
de invloed van het landschap en exogene factoren. De theorie is gebaseerd op historische 
perspectieven en identificeert hoe maatschappelijke veranderingen op de lange termijn tot 
stand komen binnen de energiesector en de wijze waarop transities kunnen worden bereikt. 
Het MLP perspectief heeft echter een aantal zwakke punten.

Dit proefschrift heeft als doel om bij te dragen aan de MLP literatuur door drie specifieke 
leemten van kennis te adresseren. Ten eerste, de theorie is voornamelijk getoetst aan 
ontwikkelde landen, wat voorbijgaat aan de geografische context waarin de onderscheidende 
gevallen van duurzaamheidstransities plaatsvinden, wat de parallellen tussen landen 
vermindert.  Ten tweede plaatst de theorie bedrijven en institutionele actoren als de 
aanstichters van verandering in het energiesysteem. Echter, deze conceptualisatie is meer 
van toepassing op ontwikkelde landen in het noorden met meer draagvlak voor duurzame 
energie en financiële capaciteit om te investeren in high-tech energieoplossingen. Dit is 
in contrast met de huidige omstandigheden in het zuiden, waar economische, sociale en 
politieke structuren zijn verweven met de brandstofindustrie. Ten derde zorgt de definitie 
van MLP voor een relatief zwakke conceptualisatie van macht, (financiële) middelen, 
politiek en hiërarchie in transities. Dit proefschrift verschaft inzicht op bovenstaande 
punten door een uitgebreid onderzoek (zowel empirisch als conceptueel) naar transities 
in een ontwikkelingsland met een veerkrachtige fossiele brandstoffenindustrie (casestudy: 
Nigeria). 

Nigeria is een interessante casestudy omdat het vergelijkbaar is met andere energiearme 
landen in Afrika, er parallellen bestaan met  olieproducerende staten in de Arabische Golf en 
er overeenkomsten zijn met opkomende economieën zoals de BRIC landen. In de afgelopen 
dertig jaar werd Nigeria, als 10e land op de lijst van meeste olieproducerende landen, 
geconfronteerd met een toenemende vraag naar energievoorzieningen, die momenteel 
het aanbod overstijgt. Hierdoor blijft de toegang tot energie beperkt tot onder de 50%, 
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energieopwekking onder de 14.000 MW, elektriciteitsconsumptie per capita minder dan 
3% en het probleem van energiecorruptie erg groot. Deze problemen zijn tot nu toe vooral 
toegeschreven aan een versnelde populatiegroei, een alarmerende verslechtering van de 
energie-infrastructuur  en een zwak bestuurssysteem met betrekking tot energie.

Het resultaat van deze ontwikkelingen is een acuut verlies van economische productiviteit, 
toenemende werkloosheid, een laag niveau van industrialisatie en ernstige gevolgen op het 
gebied van gezondheid, sociale zaken en milieu. Het overwinnen van deze negatieve effecten 
vereist een transitie naar schone en duurzame koolstofarme energievoorzieningen, met 
verschillende economische, milieu- en sociale voordelen. Tegelijkertijd zorgt dit voor een 
aanzienlijke uitbreiding van eerder geïdentificeerde energiealternatieven. Desalniettemin 
is het lastig om de gevraagde energie-investeringen veilig te stellen, om toegang tot 
koolstofarme energie in Nigeria uit te breiden, en tegelijkertijd om op een duurzame 
wijze aan de voortdurend groeiende vraag naar energie te voldoen. Projecties suggereren 
dat er minimaal 4 miljard dollar nodig is om aan de toenemende vraag te voldoen. Nog 
doorslaggevender is het feit dat deze overgang naar een alternatief energiesysteem niet zo 
simpel is, omdat het niet alleen investeringen in technologische innovatie vereist, maar 
ook politieke wil en draagvlak. De noodzakelijke technologische innovaties zouden kunnen 
worden geïnitieerd door een overdracht van en gezamenlijk onderzoek  met ontwikkelde 
landen als Duitsland en Japan, die meer ervaring hebben met dit type energiesysteem. 
Echter, deze ingrijpende verandering zal voornamelijk politiek zijn, daar de beslissing 
afhangt van het balanceren van de toenemende vraag van consumenten, de behoefte aan  
economische groei,  het aanpakken van corruptie in de energiesector en het onderhouden 
van Nigeria’s buitenlandse betrekkingen, in het bijzonder in de rol als lid van OPEC. 

Het doel van dit proefschrift is dan ook om de politieke haalbaarheid van duurzame 
energietransities in Nigeria te onderzoeken. Politieke haalbaarheid wordt hierin gedefinieerd 
als een samenspel van mogelijkheden, beperkingen en gevolgen van de overgang naar 
duurzame energie. Hierbij wordt de MLP gecombineerd met het perspectief van politieke 
economie om de invloed van staatstructuren en economische huur op het traject van de 
transitie te onderzoeken. Er wordt gesteld dat transities, of het gebrek daaraan, verder gaan 
dan technologische overdracht, maar eerder een gevolg zijn van de politieke capaciteiten 
van  actoren spelers. Conceptueel ligt de focus op hoe natuurlijke hulpbronnen sociaal-
politieke materialiteit produceren,  wat invloed heeft op de interacties tussen actoren  in het 
politieke landschap, en hoe dit de weg naar een energietransitie ondersteunt.  

Met het beantwoorden van deze onderzoeksvragen voorzie ik in een brede en 
algemene analyse van de energiesector in Nigeria, inclusief bestaande infrastructuur, 
beleidsmaatregelen en systemen. Hierdoor is het mogelijk om de bestaande problemen in 
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de energiesector nader te onderzoeken en tegelijkertijd inzicht te krijgen in koolstofarme 
oplossingen. Zo verbind ik sociaal-technische perspectieven en discussies over de invloed 
van huurders op het transitietraject in rentier states staten zoals Nigeria. Samengevoegd 
bieden beide benaderingen inzicht in de politiek van energietransities, waarbij specifiek 
aandacht is voor het instabiele bestaan van de Nigeriaanse energiesector, de strategie van 
politici om de status quo te handhaven en de vraag waarom het lastig is gebleken om 
koolstofarme technologieën uit te breiden. De paradox van een ogenschijnlijk vastgelopen 
systeem dat ondertussen onder enorme druk staat van buitenaf om aan de groeiende vraag 
te voldoen, is één van de belangrijkste kenmerken van de Nigeriaanse energiesector. De 
afgelopen decennia heeft men een hoop inspanning geleverd in een poging om de transitie 
effectief te maken. Het is belangrijk om in te zien waarom deze inspanning tot nu toe niet 
effectief is gebleken. Daarnaast is het ook zeer van belang om de huidige ontwikkelingen te 
kunnen begrijpen. Dit proefschrift biedt deze inzichten in een overzicht van vier empirische 
studies met betrekking tot Nigeria’s zowel fossiele  als duurzame energiesectoren. Deze 
studies belichten verschillende lokale, regionale en nationale voorbeelden van duurzame 
energie implementaties aan de hand van interviews met aandeelhouders en een overzicht 
van de bestaande literatuur. Het geheel vormt een analyse op meerdere niveaus waarmee 
de sociaal-politieke dynamiek van energie in huurderstaten zoals Nigeria kan worden 
geanalyseerd. Hierin wordt ook de rol van politieke spelers, grondstoffen en procedures 
benadrukt in de vorming van verschillende transities. 

De resultaten tonen aan dat Nigeria’s energieprobleem gerelateerd is aan de monopolypositie 
van energie-instellingen zoals de power Holding Company of Nigeria (PHCN) en de 
Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Hierdoor zijn allerlei mogelijkheden 
ontstaan voor rent seeking, inclusief de diesel motor als een ‘niche’ concurrent voor 
traditionele gecentraliseerde energiestations. Tot op heden hebben beleidsmakers en 
rentier elites een voorkeur voor systemen aangedreven door fossiele brandstoffen. Het is 
weinig verrassend dat deze benaderingen overduidelijk terug te vinden zijn in de toegepaste 
beleidsplannen, zoals de Power Sector Reforms en de Vision 20:20:20 Initiative. Nog 
sterker wordt het wanneer burgers een sociaal culturele identiteit vormen rondom fossiele 
brandstoffen, door de acties van overheden te rechtvaardigen in ruil voor subsidies in de 
energiesector. Desalniettemin blijkt uit de analyse dat op lokaal niveau kleine transities 
plaatsvinden in Nigeria. Belangrijker nog is de rol van innovation niche hubs waarin 
voorstanders van duurzame energie zich verenigen in een poging om de energiesector 
te hervormen. Deze ontwikkeling heeft gezorgd voor de introductie van verschillende 
regulerende beleidsmaatregelen met betrekking tot duurzame energie en enkele proef 
projecten op nationaal niveau. 
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De theoretische bijdrage van dit proefschrift bestaat voornamelijk uit theorievorming– de 
uitbreiding van de bestaande duurzaamheidstransitietheorie zodat het past bij  de politiek en 
de rol van economische huur  in de analyse van energietransities voor ontwikkelingslanden. 
De resultaten tonen aan dat het samenvoegen van de MLP en rentier theorie een ruimtelijke 
analyse biedt van verschillende transities, wat uiteindelijk kan helpen bij het definiëren 
van problemen en het aanbieden van beleidsmaatregelen in minder ontwikkelde landen. 
Daarnaast benadrukt dit proefschrift the institutionele en politieke aspecten van de 
dynamiek van het energie regime, inclusief de significante verstoringen die het met zich mee 
brengt.  Dit proefschrift verduidelijkt voornamelijk hoe energiesystemen kunnen vast raken 
en hoe politieke conflicten kunnen ontstaan in rentier ontwikkelingslanden zoals Nigeria. 
Men kan concluderen dat zelfs wanneer de mogelijkheid tot een energietransitie bestaat, 
dat deze enkel haalbaar is als de sociaal-politieke realiteit ook openstaat voor verandering. 
Nog belangrijker is dat als machtige actoren in staat zijn energie transities  op de politieke 
agenda te zetten, dit hoogstwaarschijnlijk leidt tot sociaal-technische verandering of een 
coalitie in de richting van verandering.
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