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1 Het 'succes' van windenergie in Californie en Denemarken kan alleen vanuit een 
internationaal perspectief worden verklaard. De omvangrijke Californische markt 
bood de Deense windturbine-industrie de mogelijkheid zich te ontwikkelen. De 
degelijke Deense technologie stelde Californische ontwikkelaars in staat windparken 
op te zetten. De onstuimige hielp zodoende de voorzichtige en omgekeerd. 

2. Beleid is het resultaat van politieke strijd, maar vooral van politieke samenwerking. 

3. Politieke tradities inspireren ideologische coalities tot toekomstbeelden. Binnen 
leerallianties (dit proefschrift § 4.2.5) kunnen deze op het verleden gebaseerde 
toekomstbeelden samenkomen en actief en creatief omgevormd worden tot een 
gedeelde pragmatische toekomstvisie (beleidsverhaal) om hedendaagse problemen 
aan te pakken. 

4. Zoals radioactief materiaal haar activiteit verliest, kent ook de effectiviteit van beleid 
een halfwaardetijd. 

5. De mogelijkheid om technologie-ontwikkeling door middel van simpele regelgeving 
aan te sturen, wordt op dit moment schromelijk onderschat. Dit is mede het gevolg 
van een groot gebrek aan kennis over de relatie tussen technologie-ontwikkeling en 
overheidsbeleid, waardoor de discussie over sturing van technologie vooral op een 
ideologisch niveau blijft steken. 
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