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Nederlandse Samenvatting 
 

Er wordt wereldwijd geprobeerd om de risico’s van de klimaatverandering te verkleinen 

door de CO2-uitstoot te verminderen en zo snel mogelijk betere lucht- en 

klimaatcondities te scheppen. Uit de wetenschappelijke onderzoek blijkt dat dit 

voornamelijk gerealiseerd kan worden door schone energiebronnen verder te 

ontwikkelen en daarvan op brede schaal gebruik te maken. Het is van groot belang dat 

het aanbod van hernieuwbare energie wordt bevorderd. 

 

Energietransitie is geen nieuw fenomeen. Verschillende landen experimenteren om van 

over te gaan van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Over dit proces zijn er 

veel wetenschappelijke publicaties verschenen in zowel ontwikkelingslanden als 

ontwikkelde landen. In de Arabische Golfstaten zien we echter onvoldoende aandacht 

voor hernieuwbare energie. Ook zijn er maar weinig academische onderzoeken over de 

transitie naar hernieuwbare energie.  Aangezien de Arabische Golfstaten bijzonder veel 

gebruik maken van fossiele brandstoffen, is het het niet voor de hand liggend dat deze 

landen de energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen 

snel zullen kunnen realiseren. In dit proefschrift wordt geconstateerd dat er ook in de 

Arabische Golfstaten gewerkt wordt aan energietransities.  

 

Het hoofddoel van dit proefschrift is om met een analyse van de verschillende 

verschijningsvormen van de energietransitie duidelijkheid te verkrijgen over de 

energietransitie in die rijke olielanden en of deze rentenierende economieën veel werk 

verrichten om de energietransitie te realiseren.  

Met dit doel luidt de hoofd onderzoekvraag: “Op welke manier en op welke schaal 

verloopt de realisatie van de energietransitie in de Arabische Golfstaten en met welke 

bijbehorende condities, moeilijkheden, en mogelijkheden?”. Deze hoofdvraag brengt vier 

vragen met zich mee: 

i) Wat zijn de redenen van het verschil in transitie tussen de zes Arabische Golfstaten in 

de overgang van de fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen? Waarom zijn 
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sommige landen minder succesvol dan andere landen en welke van deze landen zijn de 

leiders in de regio? 

ii) Op welke wijze kunnen de Arabische Golfstaten in hun samenwerkingsraad het 

energiebeleid bepalen zodat de hernieuwbare energiebronnen vaker en beter benut 

kunnen worden? Wat zijn de voorwaarden om de feed-in en de hernieuwbare energie 

aanbestedingen effectiever en succesvoller te maken? 

iii) Hoe en in welke mate benoemt het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare 

energie (IRENA) de moeilijkheden met betrekking tot de energietransitie? 

iv) Is het mogelijk voor de Arabische Golfstaten om krachtige milieubeleid te 

ontwikkelen als zij zijn input legitimiteit kunnen versterken? Wat zijn de andere 

voorwaarden in deze staten voor een goed milieubeleid? 

Om deze vragen te beantwoorden zijn hier onderstaande methoden gevolgd: 

•  Vergelijkende beleidsanalyses; 

• Empirische analyses; 

• Meta-analyses van de huidige literatuur.  

De empirische bewijsmaterialen zijn verkregen door een veldonderzoek bij IRENA en bij 

Masdar hoofdkantoor in Abu Dhabi. 

 

Het tweede hoofdstuk gaat in op de toename van hernieuwbare energie in de Arabische 

Golfstaten en de redenen daarvan, alsmede het verschil tussen die landen. Volgens de 

onderzoeken is het duidelijk dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Qatar in de 

regio leidende landen zijn, terwijl Saoedi-Arabië, Bahrein, Koeweit, en Oman 

achterblijven. Er zijn drie hypothesen die die verschillen kunnen verklaren. Deze zijn de:  

• Endogene beleidshypothese; 

• Internationale regime (bij voorbeeld de standpunten van de internationale 

organisaties zoals de Verenigde Naties, Europese Unie, etc.) hypothese; 

• Beleidsoverdracht hypothese.  

De resultaten laten zien dat er onvoldoende bewijsmateriaal is voor de geldigheid van de 

endogene beleidshypothese. Ook de internationale regime hypothese is geen effectieve 
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factor. In de leidende landen bestaan er echter wel twee kanalen voor het realiseren van 

de politieke beleidsoverdracht inzake hernieuwbare energie. Deze factoren zijn het 

samenwerken in internationaal wetenschappelijk onderzoek en gezamenlijke 

ondernemingen in de hernieuwbare energiesector. De conclusie is dat de toename in de 

productie van de hernieuwbare energie en het gebruik van deze energie mogelijk wordt 

door deze twee kanalen. 

 

Hoofdstuk 3 richt zich op de feed-in tarieven en de aanbestedingen in hernieuwbare 

energie en de haalbaarheid daarvan in de Arabische Golf regio. Om de 

toepassingsvoorwaarden van de ondersteuningsmechanismen te bepalen werd er een 

meta-analyse van verschillende regio en landen uitgevoerd. Er zijn verschillende factoren 

om deze die twee mechanismen succesvol te laten zijn. Het onderzoek naar de 

aanwezigheid van de succescriteria in de Arabische Golfstaten laat zien dat deze bij beide 

mechanismen onvoldoende aanwezig zijn. De afwezigheid van de feed-in tarieven komt 

voornamelijk door onvoldoende interesse in de maatschappij, hoge subsidies op fossiele 

brandstoffen en de afwezigheid beleidsbepalende instanties op het gebied van 

hernieuwbare energie.  

Er wordt tegenwoordig wel meer geïnvesteerd in onderzoek en de ontwikkeling van de 

lokale bevolking, waardoor er op termijn sprake is van een positieve visie op het 

investeren in hernieuwbare energie. 

 

Hoofdstuk 4 gaat in op het werk van IRENA in relatie tot de mogelijkheden en 

moeilijkheden van de energietransitie. Meta-analyse van de literatuur is gericht op de 

institutionele - en niet-institutionele structuren. De gedetailleerde analyse van 

institutionele structuren laat zien dat IRENA een substantiële capaciteit heeft om de 

moeilijkheden en mogelijkheden van de energietransitie in de regio aan te kunnen. Niet-

institutionele moeilijkheden zijn nog altijd een uitdaging voor IRENA en voor de andere 

internationale energieorganisaties. De behoefte aan de normatieve verandering inzake de 

conventionele fossiele energiebronnen en een globaal energiebeleid blijft een 

aandachtspunt voor IRENA en de andere internationale energieorganisaties. 
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Het vijfde hoofdstuk richt zich op de analyse van de theoretische aspecten van de 

regeringen van de Arabische Golfstaten, zoals de impact van de input legitimiteit 

(overheidsindicatoren en factoren van het proces van beleidsontwikkeling) en de output 

legitimiteit (effectieve beleid voor output en innovatie). De gegevens hierover zijn 

verkregen uit de evaluatie van de overheidsindicatoren van de Wereldbank, de Freedom 

Index van Freedom House en de anti-corruptie ranglijst van Transparency International. 

De verschillende gegevens laten zien dat er overlap is tussen de indicatoren als politieke 

stabiliteit, effectieve overheid, recht en wetgeving, controle op de corruptie en daarmee 

het slagen van het beleid op het gebied van hernieuwbare energie. De VAE en Qatar als 

twee leidende landen in energietransitie hebben de hoogste positie in deze 

indicatorenlijst van zes Arabische Golfstaten. De ranglijst van Freedom House laat een 

ander beeld zien.  Koeweit heeft hierin de beste plek in de lijst onder de zes Arabische 

Golfstaten gevolgd door Qatar en VAE als het vierde land. De bevindingen van het 

hoofdstuk 5 laten zien dat de hypothese die stelt dat de aanwezigheid van een sterke 

input legitimiteit leidt tot succes van het beleid niet geldt voor de Arabische Golfstaten. 

Uit de analyses van de politieke - en historische eigenschappen van Arabische Golfstaten 

komt naar voren dat de rol van de elite een belangrijke factor is in de traditionele 

monarchieën van de Arabische Golfstaten. De hoofdbevinding van dit hoofdstuk is dat 

zelfs als er en betere input legitimiteit bestaat, er nog andere factoren hierbij een rol 

spelen, zoals een door de elite ondersteund overheidsbeleid. 

 

De conclusie van deze proefschrift is dat er sprake is van moeilijkheden, uitdagingen en 

mogelijkheden als wij het over de energietransitie hebben in de Arabische Golfstaten. 

Beleidsoverdracht op het gebied van energietransitie door samenwerking op het gebeid 

van internationale wetenschappelijke onderzoek en gezamenlijke ondernemingen in de 

hernieuwbare energiesector zijn van belang, er is een grote potentie op het gebied van 

zon- en windenergie, ook de initiatieven van IRENA en de inzet voor meer onderzoek en 

ontwikkeling zijn van groot belang voor de energietransitie in de regio. Daarnaast zijn er 

de moeilijkheden in deze landen: de onbekwaamheid van de overheden, onvoldoende 
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interesse in de maatschappij inzake de hernieuwbare energie (en de initiatieven hierin), 

de hoge subsidies op fossiele brandstoffen, en de behoefte om de democratie parameters 

te versterken: de moeilijkheden zijn er, maar de mogelijkheden zijn er ook wel degelijk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


