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 Making the connections

 O NDANKS 25 JAAR onderhandelen binnen het kader van het VN-Kli-
maatverdrag (United Nations Framework Convention on Climate 
Change, UNFCCC) is het landen niet gelukt om op mondiaal niveau kli-

maatverandering te stoppen door emissies van broeikasgassen te reduceren. 
De opwarming van de aarde is tegenwoordig op weg naar 3°C rond het jaar 
2100, vergeleken met pre-industriële tijden, en brengt zware risico’s met zich 
mee zoals veranderingen in weerpatronen, met grote economische en sociale 
gevolgen.

Natiestaten zijn niet de enige spelers die het klimaatprobleem proberen op te 
lossen. Afgelopen 15 jaar zijn er honderden initiatieven gestart door andere or-
ganisaties dan natiestaten. Het Cooperative Initiatives Platform (CIP) – een re-
gister voor klimaatinitiatieven beheerd door het VN-Milieuprogramma (UNEP) 
– heeft over 220 verschillende initiatieven in de database. Ruim 90 % van deze 
initiatieven zijn na het jaar 2000 gestart. De initiatieven brengen duizenden 
steden, bedrijven en regio’s samen in nieuwe samenwerkingsverbanden en 
netwerken met als doel om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 
Velen werken samen over landsgrenzen in zogenaamde ‘transnationale’ kli-
maatinitiatieven, vaak ook in samenwerking met natiestaten. Deze initiatieven 
creëren nieuwe normen en regels hoe organisaties zich moeten gedragen. Zo is 
er een complex governance systeem van initiatieven ontstaan die op mondiaal 
niveau probeert klimaatverandering terug te dringen.
 
Dit proefschrift onderzoekt hoe dit mondiale governance systeem voor kli-
maatverandering er precies uit ziet; hoe men in kaart kan brengen op welke 
manier de verschillende klimaatveranderingsinitiatieven met elkaar en met de 
UNFCCC zijn verbonden; wat de effecten van een veranderend governance sys-
teem zijn; en, wat voor verschillende opties er zijn om het systeem te sturen.

D.1 Deel I: Structuur
Door de toename van nieuwe initiatieven, spelers, regels en normen, is het 
mondiale governance systeem voor klimaatverandering minder coherent ge-
worden, of te wel, meer gefragmenteerd. Op conceptueel niveau is dit tussen 
onderzoekers een geaccepteerd perspectief maar er is tot nu toe geen formele 
methode voorgesteld om te onderzoeken waar het governance systeem op een 
schaal van ‘compleet gefragmenteerd’ tot ‘compleet coherent’ belandt. Daar-
om wordt in het eerste onderdeel van het proefschrift een nieuwe methode 
ontwikkeld met als doel het mondiale governance systemen voor klimaatver-
andering in kaart te brengen. Hiervoor wordt een netwerkanalyse gebruikt. De 
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methode kan gebruikt worden om het netwerk statistisch te benaderen. Bij-
voorbeeld: hoe gefragmenteerd is het systeem, wat zijn de meest belangrijkste 
organisaties? Is er sprake van clustering? 

De methode gebruikt klimaatinitiatieven als knooppunt en gemeenschappelij-
ke deelnemers als connecties. Dus als tenminste één organisatie participeert 
in twee initiatieven, is er volgens deze methode sprake van één connectie. In 
hoofdstuk drie wordt de methode uitgelegd en toegepast op een onderdeel 
van het mondiale governance systeem voor klimaatverandering. De resultaten 
laten zien dat het systeem van klimaatinitiatieven een vrij compact netwerk 
vormt, met een klein groep organisaties die deelneemt in meerdere initiatieven 
zoals het Verenigde Koninkrijk, Californië, en Barcelona. Zij vormen belangrij-
ke knooppunten in het netwerk. 

De methode geïntroduceerd in hoofdstuk 3 heeft meerdere voordelen. Ten eer-
ste wordt het mogelijk om verschillende governance systemen kwantitatief te 
vergelijken. Afhankelijk van wat voor data men ter beschikking heeft, kan men 
bijvoorbeeld kijken hoe de structuur verandert met de tijd. De methode maakt 
het ook mogelijk om de governance van verschillende zaken te vergelijken, zo-
als klimaat, biodiversiteit en ontbossing. Ten tweede geeft de netwerkanalyse 
onderzoekers de mogelijkheid om aan de hand van visualisaties complexe sys-
temen en onderzoeksresultaten te presenteren en communiceren. Ten derde is 
het mogelijk om belangrijke spelers en groepen van organisaties te identifice-
ren voor verder onderzoek naar wie wat doet, waarom en met welke resultaten.

D.2 Deel II: Effectiviteit, legitimiteit en verantwoording in het 
 mondiale governance systeem stuursysteem voor   
 klimaatverandering
In deel twee van het proefschrift wordt gekeken hoe het governance systeem 
voor klimaatveranderingen presteert. Om een eerste inzicht te krijgen in wat 
voor data er zijn, wordt in het eerste deel van hoofdstuk vier gekeken naar 
vijf verschillende dataregisters die informatie verzamelen over transnationale 
klimaatinitiatieven. Het onderzoek laat zien dat er veel empirisch materiaal is 
over de toename van het aantal initiatieven in de laatste 15 jaar. De data laat 
ook zien hoe breed het scala aan initiatieven is wat betreft thematiek, type en 
aantal deelnemers, geografische focus, en stuurinstrumenten. Er zijn ook aan-
wijzingen dat de klimaatinitiatieven de potentie heeft om veel broeikasgasuit-
stoot te verminderen. Onderzoekers en overheden kunnen dus nu al een vrij 
gedetailleerde beeld krijgen van wat er op transnationaal niveau gebeurt op het 
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gebied van het terugdringen van de broeikasgasuitstoot. Een grote uitdaging 
is dat de huidige data alleen de potentie van klimaatinitiatieven laat zien ex 
ante en niet wat de effecten zijn ex post. Met andere woorden: er is heel weinig 
informatie over wat klimaatinitiatieven daadwerkelijk hebben bereikt. Dit gaat 
niet alleen over hoeveel broeikasgasemissies ze hebben verminderd, maar er is 
ook een gebrek aan data als het gaat om andere prestaties bijvoorbeeld kennis-
overdracht of financiële ondersteuning.

Het gebrek aan ex post data verhindert dus verder onderzoek naar de bijdrage 
van klimaatinitiatieven in de strijd tegen klimaatverandering. In deze context 
zijn drie problemen belangrijk. Ten eerste: de meeste en grootste dataregis-
ters voor klimaatinitiatieven zijn tot nu toe vooral gericht op het laten zien 
wat er op subnationaal niveau gebeurt, en hebben dus niet als doel om data 
te verzamelen en te monitoren. Ten tweede: er is weinig transparantie over 
hoe de klimaatinitiatieven in de dataregisters zoals de CIP terecht zijn geko-
men. Ten derde is er een potentieel probleem met overlappende initiatieven en 
deelnemers. De dataregisters laten dus niet zien wat de connecties zijn tussen 
verschillende initiatieven. Dit kan, onder andere, leiden tot dubbeltelling en 
inflatie in de schattingen van de daadwerkelijke potentie van de initiatieven. 
Daarom stelt dit onderzoek drie oplossingen voor. Ten eerste moeten er voor-
waarden voor meten en rapportage worden gesteld voor initiatieven die voor-
komen in dataregisters zoals de CIP. Ten tweede, omdat de meeste initiatieven 
niet focussen op het direct verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, 
moet men ook kijken naar indirecte succes van deze initiatieven zoals infor-
matie uitwisseling, dialogen, opbouw van capaciteiten, en ontwikkeling van 
standaarden. Ten derde is het belangrijk dat men niet probeert alle informatie 
over initiatieven in een dataregister te vangen en er bewust van is dat men niet 
altijd alles kan meetellen. 

In hoofdstuk vijf wordt het gekeken naar de potentiele effecten van negen ver-
schillende klimaatinitiatieven. Op basis van literatuur wordt er een kwalita-
tief evaluatie raamwerk gebouwd, bestaande uit drie overkoepelende indica-
toren: effectiviteit, legitimiteit en de institutionele ‘fit’. De analyse laat zien 
hoe de negen initiatieven hoog scoren op potentiele effectiviteit, terwijl het 
niveau van legitimiteit en institutionele ‘fit’ variëren. Verder worden er twee 
conclusies getrokken. Ten eerste, de diversiteit van de negen initiatieven als 
het gaat over thematiek, type en aantal deelnemers, geografische focus, en 
stuurinstrumenten, maakt het moeilijk om één maatstaaf te gebruiken om ze 
te vergelijken. Daarom is er een multidimensionaal evaluatie raamwerk nodig 
die verschillende aspecten kan vertegenwoordigen. Het is ook belangrijk om 
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minimum standaarden te ontwikkelen  die vast kunnen stellen of het initia-
tief een positieve bijdrage levert aan het mondiale stuursysteem. Ten twee-
de is het belangrijk om vast te stellen of een klimaatinitiatief bijdraagt aan 
vermindering van broeikasgasemissies bovenop wat landen al hebben beloofd. 
Anders is er een reëel risico van dubbeltelling en overschatting van de bijdrage 
van deze klimaatinitiatieven. Op basis van de twee problemen worden er drie 
concrete adviezen gegeven over beleidsvorming rond klimaatinitiatieven. Ten 
eerste, klimaatinitiatieven moet streven om kwantitatieve doelen op te stellen, 
uitgedrukt in CO2-reductie. Ten tweede, de internationale gemeenschap moet 
waarborgen dat de resultaten van de klimaatinitiatieven ‘additioneel’ zijn, dus 
dat ze bovenop de beloftes van landen komen, vooral als het gaat om initia-
tieven met steden en regio’s. Ten derde, initiatieven zouden moeten worden 
aangemoedigd om open en transparante doelen, procedures, en rapportages, 
op te stellen. Ten vierde moet er een goede balans worden gezocht tussen de 
klimaatinitiatieven en hun relatie met de UNFCCC.

Hoofdstuk zes onderzoekt wat het groeiende governance systeem voor kli-
maatverandering betekent voor verantwoording (‘accountability’). Het uit-
gaanspunt is dat klimaatinitiatieven in toenemende mate verantwoordelijkheid 
nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Het wordt daarmee belangrij-
ker om ze verantwoordelijk te houden. Op basis van Mashaw’s zes elemen-
ten van een systeem voor verantwoording, wordt het mondiale stuursysteem 
van klimaatverandering geanalyseerd en worden er drie conclusies getrokken. 
Ten eerste, de overgang van een ‘monocentrische’ naar een ‘polycentrische’ 
structuur, leidt tot onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor wat. De 
hiërarchische structuur waarin de UNFCCC in de top van de piramide stond, is 
vervangen door een netwerkstructuur van verantwoording. Ten tweede, een 
netwerkstructuur van verantwoording vereist veel meer transparantie dan het 
huidige systeem. Zoals gezien in hoofdstuk drie, is er een groot gebrek aan ro-
buuste ex-post data. Deze data is niet alleen noodzakelijk om klimaatinitiatie-
ven te evalueren op prestatie maar ook om verantwoording te verduidelijken. 
Ten derde, er is weinig onderzoek naar en inzicht in hoeverre sancties worden 
toegepast in klimaatinitiatieven zodra er sprake is van wangedrag en als deel-
nemers niet hun doelen bereiken.
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D.3 Deel III: Coördinatie in het mondiale stuursysteem voor   
 klimaatverandering 
Het laatste deel van het proefschrift behandelt coördinatie, oftewel ‘manage-
ment’, in het mondiale governance systeem voor klimaatverandering door in 
te zoomen op een poging de verschillende elementen van het systeem dich-
ter bij elkaar te trekken. In hoofdstuk zeven wordt er daarom gekeken naar 
de Lima-Paris Action Agenda (LPAA), een initiatief opgezet door de Franse en 
Peruaanse COP-voorzitters, de Secretaris-Generaal van de VN en het UNFC-
CC Secretariaat, met de bedoeling om klimaatinitiatieven van steden, regio’s, 
bedrijven en investeerders verder bij het UNFCCC proces te betrekken. Het on-
derzoek laat zien dat er meerdere veranderingstrajecten (theories of change) 
mogelijk zijn als men het over de LPAA heeft. Aan de ene kant was het idee 
achter de LPAA om momentum te creëren in de opbouw voor COP21 in Parijs 
in 2015. Als regeringen zouden zien dat duizenden actoren zich hebben ver-
bonden aan klimaatinitiatieven, dan zouden ze meer geneigd zijn om een am-
bitieuze afspraken te durven sluiten in Parijs. Aan de andere kant was het idee 
om initiatieven te steunen zodat ze zelf konden bijdragen aan verdere reductie 
in broeikasgasemissies. Als men coördinatiepogingen zoals de LPAA probeert 
te evalueren is het belangrijk de verschillende veranderingstrajecten mee te 
nemen in het onderzoek. Ze vereisen dat de onderzoeker verschillende criteria 
ontwikkelt, afhankelijk van welk veranderingstraject men probeert te evalue-
ren. Tot slot laat het onderzoek ook dat het succes van een coördinatiepoging 
als de LPAA moeilijk is te bepalen, omdat het afhankelijk is van een serie van 
kleine tussenstappen.

D.4 Toekomstig onderzoek
Zoals vaak in wetenschappelijk onderzoek, roept vier jaar werk meer nieuwe 
vragen op dan antwoorden. Ten eerste vereist de toenemende complexiteit van 
mondiale governance systemen een nieuwe methode om structuren in kaart te 
brengen. Netwerkanalyse heeft vanuit mijn perspectief hiervoor veel moge-
lijkheden. Ten tweede, terwijl er veel studies zijn naar de totstandkoming van 
nieuwe instituties in mondiale stuursystemen voor klimaat en milieu, weten 
we weinig over wat een initiatief nu succesvol maakt. Het is vooral belang-
rijk te kijken hoe groepen van initiatieven elkaar kunnen versterken (of beper-
ken) om dichterbij een ‘netwerk perspectief’ op de mondiale sturing te komen. 
Ten derde maakt een toenemende complexiteit het moeilijker om causaliteit 
en veranderingstrajecten te evalueren. Daarom pleit ik voor verder onderzoek 
naar hoe verschillende evaluatiemethodes kunnen worden ingezet om beter te 
begrijpen hoe men de toenemende complexiteit kan sturen naar gewenste re-
sultaten.






