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Samenvatting  

De nu meer dan tien jaren van internationale onderhandelingen op het gebied van 
klimaatverandering die achter ons liggen, hebben geleid tot de introductie van 
klimaatveranderingsgerichte beleidsinstrumenten (CCIs) die het ontplooien van 
klimaatrelevante activiteiten stimuleren en duurzame ontwikkeling op wereld en 
nationaal niveau vergemakkelijken. De vraag is of deze instrumenten effect zullen 
hebben op de kleinschalige industriële bedrijven (SSIs) die significant bijdragen aan 
zowel socio-economische groei als aan de uitstoot van broeikasgassen in 
ontwikkelingslanden. Gegeven de ruime verspreiding van activiteiten van SSIs in 
ontwikkelingslanden, zou het niet in beschouwing nemen hiervan leiden tot het 
veronachtzamen van een belangrijk segment van het probleem van de 
klimaatverandering. Vanuit deze gedachte wordt in dit proefschrift de verbinding 
bestudeerd tussen CCIs en SSIs, te beginnen met de stelling dat de CCIs zich niet 
richten op SSIs tenzij passende maatregelen worden toegepast. In het proefschrift 
wordt de betekenis van CCIs bestudeerd als onderdeel van de interactie tussen SSIs 
en het milieu.  

Het voornaamste onderzoekdoel is: te bepalen of de instrumenten voor 
klimaatverandering de verspreiding van schone technologieën in de kleinschalige 
industrieën in ontwikkelingslanden kunnen vergemakkelijken, daarmee leidend tot 
voordelen in termen van duurzame ontwikkeling, door het bestuderen van synergieën 
en conflicten tussen deze instrumenten en nationale beleidsmaatregelen in India.  

De centrale onderzoekvraag is: onder welke omstandigheden kunnen instrumenten 
voor klimaatverandering de sector van de kleinschalige industrie in 
ontwikkelingslanden bewegen bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen om 
klimaatverandering aan te pakken en tegelijkertijd bij te dragen tot het proces van 
duurzame ontwikkeling op nationaal niveau?  

Om de centrale onderzoekvraag aan te pakken, worden theoretische perspectieven 
gebruikt gerelateerd aan: (a) ecologisch- economische theorie ter vaststelling van het 
beleid ten aanzien van klimaatverandering en instrumenten voor verspreiding van 
schone technologieën op verschillende niveaus, en (b) evolutionaire theorie van 
technologische verandering om inzicht te verschaffen in de complexiteit van factoren 
die de verspreiding van schone technologie in SSIs beïnvloeden. Aldus wordt de 
macrobenadering (met een nadruk op beleidsimplicaties) versterkt door de 
terugkoppeling van condities en acties van actoren op het microniveau en 
omgekeerd. De co-evolutie van beide benaderingen verschaft een beter begrip van de 
ontwikkelingen in iedere benadering afzonderlijk en verschaft inzicht betreffende 
hun verbindingen (vooral in termen van hoe het microniveau kan reageren op beleid 
op macroniveau, en op zijn beurt hoe dit beleid ontworpen kan worden om de 
gewenste uitwerking op het microniveau te bewerkstelligen).  
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Voor dit onderzoek is een conceptueel raamwerk ontwikkeld ten behoeve van de 
analyse van de rol die de internationale beleidsinstrumenten zouden kunnen spelen in 
het beïnvloeden van de interacties tussen SSIs en het milieu, door zich te richten op 
de interactie tussen de beleidsimplicaties en een reeks van ‘contextuele’ factoren. De 
gebruikte methodologie is in hoge mate kwalitatief en omvat literatuuronderzoek, 
primaire interviews en een aantal ‘case’-beschrijvingen (inclusief primair onderzoek 
en interviews). De centrale onderzoekvraag is onderve rdeeld in meerdere, duidelijk 
toegesneden onderzoekvragen.  

Onderzoekvraag 1: Hoe verschaffen instrumenten voor klimaatverandering prikkels 
ter verspreiding van schonere technologieën in de kleinschalige sector in 
ontwikkelingslanden? Hoe houdt het nationale beleid in India zich bezig met 
klimaa tverandering? Wat zijn de beleidsimplicaties van klimaatbeleid en 
klimaatbeleidsinstrumenten voor de kleinschalige industrieën in India?  

Onderzoekvraag 2: Welk nationaal beleid richt zich op de kleinschalige industriële 
sector in India? Wat zijn de implicaties van het nationale beleid voor het verspreiden 
van schonere technologieën in de kleinschalige industrieën in India?  

Onderzoekvraag 3: Wat zijn de voornaamste drijfveren en hindernissen gerelateerd 
aan verspreiding van schonere technologieën in de kleinschalige industrieën in 
India?  

Onderzoekvraag 4: Hoe kunnen kleinschalige industrieën baat hebben bij 
instrumenten voor klimaatverandering en bijdragen aan reductie van de 
broeikasgasemissies? Hoe kunnen instrumenten voor klimaatverandering de 
interacties tussen kleinschalige industrieën en milieu beïnvloeden?  

Onderzoekvraag 5: Welke les kan getrokken worden uit de Indiase sector van 
kleinschalige industrieën voor het ontwerpen en implementeren van 
beleidsinstrumenten zoals vastgelegd in de internationale 
klimaatveranderingsonderhandelingen (het Kyoto Protocol)?  

De analyse van het institutionele raamwerk op internationaal niveau richt zich op de 
instrumenten die zich ontwikkeld hebben onder het regime van klimaatverandering. 
De CCIs bevorderen de publieke bewustwording van zaken die met 
klimaatverandering te maken hebben en verschaffen aanvullende gelegenheden voor 
de financiering van technologie en/of capaciteitsontwikkeling om klimaatverandering 
aan te pa kken (waarbij de nadruk op financiering ligt). India, met een significant 
potentieel voor broeikasgas mitigatie, bekleedt een sleutelpositie bij deze 
klimaatrelevante en duurzame ontwikkelingsinitiatieven. Terwijl de prikkels van 
beleid voor klimaatverandering significant zijn, worden ze ook geassocieerd met 
onzekerheden, transactiekosten en markt-ambivalenties. Deze zaken zijn met name 
relevant voor kleinschalige SSIs met een klein werkkapitaal. SSIs staan laag op de 
prioriteitenlijst in internationaal en nationaal beleid op het gebied van 
klimaatverandering. Deze situatie ontwikkeld zich langzaam en er zijn aanwijzingen 
dat, onder auspiciën van de GEF en het CDM in India, de verscheidenheid in CCIs 
voor SSI-projecten toeneemt. Dit zijn er echter nog maar een paar en dan 
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voornamelijk voor `capacity-building'. Het lijkt er op dat de `top-down' 
benaderingen, hoewel relevant, aan beperkingen onderhevig blijven, tenzij de 
daarmee samenhangende zaken opgelost zijn of aangepakt worden.  

Een vervolg-analyse van het nationale SSI-beleid in India laat zien dat dit is 
ingegeven door zorgen betreffende sociale (on)gelijkheid; overwegingen inzake 
energie efficiëntie hebben een kleinere rol gespeeld en er is weinig integratie tussen 
de diverse vormen van beleid die zich op SSIs richten. Tot ver in de jaren 1980 
werden de SSIs beschermd, maar dit bracht onopzettelijk met zich mee dat de sector 
ook stagneerde. Na de Bhopal tragedie kreeg milieuhervorming prioriteit, maar de 
vooruitgang ging langzaam. Druk vanuit de gemeenschap en processen voor tkomend 
uit publieke belangstelling (‘public interest litigation’ - PIL) gecombineerd met een 
pro-actieve rechterlijke macht hebben de mogelijkheden bevorderd om milieubeleid 
te implementeren. In de huidige situatie komen twee uitdagingen naar voren die met 
name relevant zijn voor SSIs; een met elementen van liberalisering en globalisering 
waarin de SSIs geconfronteerd worden met de dreiging van toenemende competitie, 
zowel van binnen als van buiten het land, en als tweede meer stringente regelgeving 
die in ieder geval plaatselijke vervuiling effectief aanpakt. Daarenboven heeft de 
toenemende bezorgdheid voor het wereldmilie u en daarbij behorend internationaal 
beleid waarschijnlijk directe en indirecte implicaties voor de SSIs. De SSIs moeten 
daarom hun processen verbeteren en schonere technologieën overnemen om 
competatiever te zijn. Een overgang van de SSI-sector naar meer duurzame 
ontwikkelingspaden is nodig. Gegeven de grote aantallen van deze industrieën en 
ook wegens andere nationale belangen, zal de overheidssteun beschikbaar voor 
technologische verbetering in de SSIs beperkt zijn. Vandaar dat innovatieve 
strategieën voor de verspreiding van schone technologieën benodigd zijn om de 
kleinschalige industrieën te laten overleven en groeien op een duurzame wijze.  

Het hier samengevatte onderzoek richt zich op drie clusters van SSI in India, waar 
nationaal milieubeleid verandering teweeg heeft gebracht in termen van de 
verspreiding van schonere technologie, en in die zin `verspreiding afdwingend  ' zijn. 
Dit helpt bij het lering trekken ten behoeve van het opstellen van internationaal 
milieubeleid en ook bij de bestudering van belemmeringen en aanjagers die dit beleid 
zouden kunnen beïnvloeden. Zo wordt ook de derde onderzoeksvraag benaderd.  

De case study van de metaalgieterij cluster in Howrah laat zien dat naleving van de 
gespecificeerde emissienorm in het cluster beperkt was totdat een gerechtelijk bevel, 
uitgevaardigd door de Hoge Raad van India, leidde tot versterkte krachtige 
uitvoering door locale autoriteiten en tot het door bijna alle eenheden installeren van 
de vereiste installaties voor beperking van emissies . Het le idde echter niet tot 
duurzame krachtige uitvoering. Veel emissiebeperkende installaties zijn inefficiënt, 
niet goed onderhouden en werken slechts gedurende de inspecties.  

De case study van het glas cluster in Firozabad laat zien dat het overstappen op 
andere brandstof in de cluster uitgelokt was door een uitspraak van de Hoge Raad om 
het gebruik van kolen te verbieden en de overstap op aardgas aan te bevelen, in 
antwoord op een proces voortkomend uit een PIL gericht op de bescherming van de 
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Taj Mahal. Stringente uitvoering van maatregelen door locale autoriteiten dwong 
menige glasfabriek over te stappen op aardgasovens. Vervolgens brachten de 
financiële voordelen van het gebruik van aardgas meer eenheden ertoe die overstap 
te maken. Echter, kolen worden nog steeds gebruikt in het cluster. Ook werd 
technische ondersteuning geboden in de vorm van het opzetten van een technisch 
instituut voor de bedrijfstak; door de geringe interactie met ondernemers heeft dit 
niet voldaan aan de behoeften van de cluster.  

De case study van de baksteencluster in Chandigarh laat zien dat het afdwingen van 
technologische vernieuwing  aangemoedigd werd door een emissienorm die 
uitbanning inhield van de conventionele technologie. De aanmoediging van de norm 
werd kracht bijgezet door een uitspraak van de Hoge Raad in antwoord op een PIL 
die de nadelige invloeden van het gebruik van kolen in deze SSI naar voren bracht. 
Echter, nakoming werd voornamelijk bereikt doordat technische instituten de 
alternatieve technologie aanboden als pakket. Deze technologie was geaccordeerd 
door lokale autoriteiten en hielp de SSIs in het verkrijgen van de benodigde 
vergunningen. Toch konden de operationele praktijken in de eenheden niet 
voldoende verbeterd worden, ondanks de bewustwording onder de ondernemers.  

Een vergelijkende analyse van de case studies laat zien dat er gedurende een lange 
periode weinig technologische verandering binnen de SSIs heeft plaatsgevonden. 
Een van de redenen is gelegen in de tegengestelde prikkels gecreëerd door het 
nationale beleid, gekenmerkt door regulerende instrumenten gericht op `end-of-pipe' 
oplossingen en een beschermende benadering vanwege sociaal-politieke motivaties. 
De andere reden was de eigen beperkte technologische vaardigheden van de SSIs 
(productie, vermogen tot innoveren en investeren), gekoppeld aan sociale (houding 
en cultuur) en technisch-economische ontmoediging (inclusief gebrek aan vraag uit 
de markt en toegang tot technologie en financiën). Het is het samenspel van 
contextuele factoren dat de effectiviteit van beleid op locaal niveau beïnvloedt en de 
technologische context vormt voor SSIs. Initiatieven om de status quo te veranderen 
zijn slechts in enkele gevallen succesvol geweest, daar waar de druk kwam van 
externe bronnen; vaker had de gevolgde stap-voor-stap benadering slechts voordeel 
voor een selectief groepje bedrijven. Een overgang naar een nieuw en duurzaam 
paradigma vereist daarom een geïntegreerde benadering, waarin verhoogde 
regulerende druk, effectieve capaciteitsopbouw, adequate financiële en 
technologische ondersteuning, mogelijke marktprikkels en netwerken worden 
bevorderd.  

De theorie biedt verschillende paden of handvatten voor verandering, inclusief 
private (per SSI-eenheid), gemeenschaps- (netwerken, verenigingen) en 
beleidsgedreven initiatieven. Ten gevolge van de heersende contextuele factoren is 
het moeilijk voor te stellen dat de kleinschalige industrieën zelf gezamenlijke 
pogingen zullen ondernemen voor verspreiding van schonere technologie. Alhoewel 
netwerken en verenigingen pro-actief of samenwerkend in sommige gevallen een 
verandering tot stand hebben gebracht, richten ze zich meestal niet op verspreiding 
van schonere technologieën. Het nationale beleid verschaft slechts beperkte prikkels 
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voor schonere technologieën. Daarbij verschaffen de CCIs prikkels voor schonere 
technologieën door het aanbieden van mogelijkheden voor opbouw van 
capaciteitsontwikkeling en toenemende toegang tot aanvullende fondsen, 
technologieën en markten. Het in kaart brengen van relaties tussen de behoeften van 
SSI met de doelstellingen van CCIs geeft aan dat de CCIs in principe bij kunnen 
dragen in de transitie, net als het nationale beleid. De vraag is, of CCIs de SSIs 
kunnen helpen en of de SSIs gebruik kunnen maken van de instrumenten voor CCIs 
en zo op hun beurt bijdragen aan de pogingen tot reductie van broeikasgasemissies.  

In principe kunnen de CCIs samen met nationaal beleid SSI in India ondersteunenen. 
CCIs kunnen doelgerichte capaciteitsopbouw vergemakkelijken, een premie zetten 
op schonere producten en processen, programma's ondersteunen om de basis 
infrastructuur te verbeteren en toegang te verschaffen tot schonere brandstoffen en 
ook bijdragen in het ontwikkelen van de bestaande initiatieven voor het verder 
verspreiden van schonere technologieën in SSIs. SSIs profiteren sterk van nationale 
en lokale duurzaamheidsvoordelen, evenals van additionele financiële impulsen, 
waar de sector op eigen kracht alleen inactief zou blijven in termen van beheersing 
van vervuiling en klimaatverandering. De ontwikkeling van SSIs is een nationale 
prioriteit, vooral omdat ze blijvend economische en bestaansmogelijkheden bieden 
aan een belangrijk deel van de Indiase bevolking. Zelfs wanneer het aandeel van 
SSIs in broeikasgasemissies niet zo duidelijk is als dat van de  grootschalige 
industrieën, zijn hun grote aantallen en hun energie -inefficiëntie vanuit milieu- en 
ontwikkelingspe rspectieven een zaak van zorg (de mogelijkheid tot energiebesparing 
gevonden in de case studie was meer dan 50%). Verspreiding van bepaalde schonere 
technologieën, van eenvoudige veranderingen in operationele praktijken tot moderne 
technologieën die energieconsumptie en daardoor broeikasgasemissies van de sector 
verlagen, samen met baten van economische aard (concurrentieverhoging), of 
milieukundige (verontreiniging reduceren) en sociale (betere werkomstandigheden), 
helpen mee te voldoen aan de milieunormen.  

Er zijn echter ook tegenargumenten. Momenteel zijn er slechts een paar voorbeelden 
van relevante activiteiten op het gebied van SSIs onde rnomen. Deze richten zich 
voornamelijk op capaciteitsopbouw en minder op werkelijke implementatie van 
schonere technologieën in de SSI-eenheden. In internationale en nationale debatten 
en discussies over klimaatverandering is vertegenwoordiging vanuit de Indiase 
industrie, maar daarbinnen zijn de SSIs praktisch afwezig. Op lokaal kleinschalig 
industrieniveau is weinig milieubewustzijn en bestaat een reeks van samenhangende 
hindernissen. Op nationaal niveau, hebben de SSIs weinig prioriteit binnen het 
milieu- en klimaatbeleid. Bekeken vanuit het oogpunt van de CCIs zijn de prikkels, 
op nationaal en internationaal niveau, zwak voor kleinschalige industrieën vanwege 
onzekerheden, transactiekosten en markteffecten. Hierop baserend, wordt in het 
onderzoek geconcludeerd dat de relatie tussen CCIs en SSIs duidelijk bestaat; echter, 
in het huidige voorbeeld is dit een z̀wakke relatie'. De C̀CI-signalen' in termen van 
aangeboden prikkels bereiken de locale niveaus op de een of andere manier niet, en 
het potentieel van CCIs is voorbehouden voor de hogere niveaus van bedrijvigheid, 
door een gebrek aan adequate beleidsmaatregelen en instrumenten.  
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Er is gesuggereerd dat de bestaande z̀wakke relatie' versterkt kan worden door 
adequate beleidsantwoorden in de vorm van : (a) versterken van de prikkel 
aangeleverd door de klimaatbeleidsmaatregelen en beleidsinstrumenten, (b) 
verbeteren van de contextuele factoren door de hindernissen aan te pakken en de 
aandrijvende factoren te versterken, en (c) versterken van de synergie tussen 
beleidsmaatregelen op internationale, nationale (inclusief staat, industrie) en locale 
niveaus. Op nationaal niveau, mogen de internationale beleidsinstrumenten vertaald 
worden in nationale instrume nten en mogen programma's opgesteld worden om 
wereldwijde milieudoelen in overweging te nemen. Op internationaal niveau, kunnen 
nationale beleidsdoelen geïntegreerd worden in bredere klimaatdoelen en 
instrumenten kunnen ook gebruikt worden om activiteiten in lopende programma's 
en organisaties te ondersteunen in de SSI-sector die zich inzetten voor 
broeikasgasreductie. Denkbare beleidsantwoorden zoals naar voren gebracht in dit 
proefschrift, omvatten vier stellingen:  

• Effectieve capaciteitsopbouw en verhogen van de kennisbasis van SSIs en 
verschillende belanghebbenden, en het vergemakkelijken van de interactie tussen 
hen. Participatie van SSIs in de verschillende fora voor klimaatverandering kan 
worden bevorderd ten behoeve van het maken van algemeen beleid voor 
schonere technologieën en uitvoering daarvan in het land.  

• Versterk beleidsprikkels – breng met name duurzaamheid en ‘additionaliteit’ 
van SSI projecten naar voren. Dit kan via het leggen van de nadruk op ‘host-
driven’. Een andere mogelijkheid is het verstrekken van een ‘premie op 
duurzame ontwikkeling ’ voor projecten en producten met duidelijk 
“additionaliteit” en hoge score op duurzame ontwikkeling. 

• Verklein beleidsonzekerheden, inclusief de onzekerheden die gerelateerd zijn 
aan het internatonale regime, het nationaal klimaatbeleid en CCI modaliteiten. 
Dit kan bereikt worden door het opzetten van vertegenwoordigingen 
(agentschappen) voor het ontwikkelen van SSI-projecten; hulp bij 
onderhandelingen over investeringen; en het introduceren van innovatieve 
methoden zoals een belasting op het goe dkeuren van CCI projecten die gebruikt 
worden voor SSI promotie, daarmee nadruk leggend op de sector en op een 
nationaal koolstoffonds gericht op SSI projecten op sectoraal of clusterniveau. 

• Verlaag transactiekosten voor SSIs op elk niveau en maak het hele proces 
transparanter. Dit kan door het opzetten van een apart CCI voor SSIs, of door het 
opzetten van een deel-CCI met lagere transactiekosten en gestroomlijnde 
procedures. Versterking van de collectieve efficiëntie van SSI clusters kan ook de 
transactiekosten verlagen. Procedures en trajecten kunnen worden ontwikkeld 
door bestaande netwerken en sectorale belangenverenigingen verder te 
ontwikkelen en tevens nieuwe verbanden te ontwikkelen door het versterken van 
netwerkorganisaties. 

Hoewel deze beleidsmaatregelen de noodzakelijke voorwaarden scheppen, is het 
mogelijk dat ze onvoldoende zijn om duurzaamheid en broeikasemissiereductie 
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stevig te verankeren in de sectoren. In geval van klimaatverandering, waarbij de 
opties om het probleem te benaderen sterk zijn ingebed in specifiek menselijke 
activiteiten, is de interactie met de instituten en het beleid op nationaal en locaal 
niveau bepalend voor het succes in het overbrengen van intenties tussen de sector en 
beleid en vice versa. Het is ook van groot belang dat de door de sector gehaalde 
milieudoelen gezamenlijk worden vastgesteld en dat de rol van de sector niet beperkt 
wordt tot die van werktuig voor politieke en economische doeleinden. Dit onderzoek 
is een van de analyses waarbij een poging wordt gedaan de macro-micro 
verbindingen te begr ijpen, zowel vanuit een theoretische als vanuit een praktische 
context. Uiteindelijk is een bredere benadering nodig dan wordt geboden door de 
standaard milieutheorie, hoewel wel noodzakelijk om mee te beginnen, om een 
holistisch inzicht te krijgen in de verbindingen tussen internationale instituten en 
locale acties.  


