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SAMENVATTING 

Wind der verandering 
Een vergelijkende studie van de politiek 
van windenergie-innovatie in Californie en Denemarken 

Inleiding 

Dit boek is een bescheiden zoektocht naar mogelijke antwoorden op de vraag: Hoe 
kunnen beleidsmakers techno-economische innovatie in democratisch gelegitimeerde 
banen leiden? Deze vraag wordt behandeld op basis van een gedetailleerde en omvat
tende vergelijkende studie naar de rol die beleidsmakers hebben gespeeld in de ontwik
keling van windenergie in Californie en Denemarken. 

Het boek bestaat uit vier delen. Deel Een Het verhaal van windenergie geeft een 
uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling van windenergie in Californie en Dene
marken. Deel twee Het politieke spel geeft een analyse van het politieke debat rondom 
windenergie en plaatst dit in een historische perspectief. Deel drie Het innovatiespel 

analyseert de interactie tussen het politieke veld, de technologische wereld en het 
bedrijfsleven op het gebied van windenergie. Deel vier Conclusies beziet de betekenis 
van de bevindingen op het gebied van windenergie voor de algemene uitdaging van 
politieke sturing van techno-economische innovatieprocessen. Het boek eindigt met 
een discussie over de toekomst van windenergie in Californie en Denemarken. 

Deel een: Het verhaal van windenergie 

De twee oliecrises in de jaren zeventig brachten een heftige politieke discussie op gang 
over de toekomst van het energievoorzieningsysteem. Met betrekking tot de elektrici
teitssector zagen sommigen de oplossing in het gebruik van kernenergie. Anderen 
wezen op het belang van energiebesparing en stonden het gebruik van alternatieve 
energiebronnen voor. In Californie en Denemarken werd de kernenergieoptie na vele 
jaren van maatschappelijk debat op een zijspoor gezet. Alternatieve elektriciteitsopwek-
kers, waaronder windmolens, kregen in beide staten een zekere politieke steun. Zowel 
de aard van deze politieke steun als ook de aard van de resulterende techno-economi
sche ontwikkeling verschilden sterk. 

Californie: 'Common Sense'windenergie 

In Californie' kon windenergie profiteren van een verzameling van beleidsinstrumenten, 
die erop gericht was marktwerking te introduceren binnen de monopolistische elektrici
teitssector. In de Verenigde Staten brak de federale overheid in 1977 een lans voor de 
private opwekking van elektriciteit door de invoering van PURPA. Deze wet verplichtte 
de gevestigde elektriciteitsbedrijven voor een redelijk bedrag stroom in te kopen van 



3 3 2 W I N D S O F C H A N C E 

onafhankelijke elektriciteitsproducenten. De Californische overheid pakte, via het 
opstellen van een aantal standaard contracten, de implementatie van PURPA voortva
rend aan. Dit beleid leidde echter pas tot een succes na de invoering in september 1983 
van het zogenaamde i s04 contract dat aanbieders van elektriciteit voor een periode van 
tien jaar inkomsten uit elektriciteitsproductie garandeerde. 

Dit had een hause aan decentrale projecten tot gevolg. In twee jaar werd voor meer 
dan 10.000 MW aan contracten getekend. Het leeuwendeel kwam voor rekening van 
wamte-kracht centrales. Gestimuleerd door gunstige belastingaftrekmogelijkheden op 
federaal en staatsniveau namen windprojecten ongeveer een vijfde deel voor hun reke
ning. Commerciële ontwikkelaars plaatsten, gegroepeerd in grote windparken, duizen
den windmolens op de heuvels in Californie. Deze onstuimige ontwikkeling leidde tot 
overcapaciteit binnen de energievoorziening en derhalve werd besloten tot de afschaf
fing van dit 1S04 contract in april 1985. Aan het einde van dat jaar werd tevens het 
nationale belastingkrediet opgeheven. Een overgangsregeling zorgde er voor dat het 
merendeel van de reeds getekende contracten nog steeds in aanmerking kwam voor dit 
krediet. Zodoende kon tachtig procent van de projecten, die elektriciteit leverden op 
basis van het IS04 contract, ook na 1985 worden gerealiseerd. Pas in het begin van de 
jaren negentig werden de laatste projecten voltooid. In totaal zo'n 1700 MW aan 
windvermogen. 

Sinds de afschaffing van de standaard contracten werd op een laag pitje gediscus
sieerd over de vraag op welke wijze nieuw te bouwen vermogen op een controleerbare 
manier aanbesteed zou moeten worden, CEERT speelt binnen deze discussie een 
belangrijke rol. De lobby-activiteiten van deze coalitie van milieuorganisaties en 
ontwikkelaars van duurzame energie leidden in 1991 tot een wet die stelde dat een 
bepaald gedeelte van het nieuwe vermogen diende te bestaan uit duurzame energiebron
nen. Tijdens het eerste biedproces in 1994 werd hiervoor een vijfde deel gereserveerd. 
De windparkontwikkelaars maakten volledig gebruik van dir aanbod. In een rechtszaak, 
aangespannen door de zuidelijke elektriciteitsbedrijven SCE en SDG&E, besliste het 
machtige federale bureau, de Federal Energy Regulatory Commission, dat de wijze waarop 
het biedproces (bekend onder het acronym BRPU) was opgezet in strijd was met de 
nationale wetgeving. 

Omdat inmiddels ook het debat rondom de herstructurering van de elektriciteitssec
tor was opgelaaid stierf de BRPU een langzame dood en de gouden bergen, die lange tijd 
voor de windindustrie aan de horizon gloorden, verdwenen als sneeuw voor de zon. De 
invoering van 'volledige' marktwerking binnen de elektriciteitssector eind 1995 legde de 
markt voor windenergie in Californie volledig stil en verplichtte de industrie tot het 
vinden van nieuwe wegen. 

Denemarken: Levende windenergie 

In Denemarken onstond in de tweede helft van de jaren zeventig, in nauwe samenhang 
met een levendige alternatieve-energiebeweging waarin stevig geëxperimenteerd werd 
met het zelf bouwen en gebruiken van windmolens, een klein industrieel potentieel op 
het gebied van windenergie. Om deze bedrijvigheid te stimuleren voerde de overheid in 
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1979 e e n investeringssubsidie in op duurzame elektriciteitsgeneratoren. De regeling was 
aanleiding voor bedrijven als Bonus, Vestas en Nordtank windturbines te gaan assem
bleren. Zij verkochten hun molens vooral aan buurtgroepen, georganiseerd in windmo
lencoöperaties. In 1982 zakte de thuismarkt in en gingen de fabrikanten naarstig op 
zoek naar nieuwe markten en vonden deze in Californie. De export naar deze staat 
groeide van 40 turbines in 1982 naar een maximum van 3000 turbines in 1985. 

In 1984 trok de thuismarkt sterk aan, nadat de elektriciteitsbedrijven (DEF) - onder 
druk van de politiek - een 10-jarige overeenkomst hadden gesloten met de particuliere 
windmoleneigenaren. Deze regelde goede teruglevertarieven en hief tevens grotendeels 
de bestaande rigide particuliere plaatsings- en productiebeperkingen op. Dit laatste 
bood institutionele beleggers de mogelijkheid gesubsidieerd windparken op te zetten. 
Verrast door deze ontwikkeling sloot de overheid in 1985 in het diepste geheim een 
convenant met D E F . De productie- en plaatsingseisen werden weer verscherpt om de 
speculatieve ontwikkeling van windparken tegen te gaan. Ook verplichtte deze zoge
naamde 'ioo-Mw afspraak' de elektriciteitssector in de komende vijfjaar 100 MW aan 
windvermogen te installeren. 

Na 1986 leidde het wegvallen van de Californische markt tot zware concurrentie op 
de windturbinemarkt. Slechts één bedrijf ging niet failliet, anderen werden overgeno
men of gingen verder met nieuw kapitaal. De herstructurering van de industrie, de snel 
teruglopende subsidie en het vooruitzicht op een nieuwe markt voor grote molens, 
dwongen de windturbine-industrie enerzijds tot herstructurering en anderzijds tot een 
snelle opschaling van de windmolens. In Denemarken werden tussen 1985 en 1991 
ongeveer 300 molens per jaar geplaatst. Het gemiddelde turbinevermogen nam in deze 
periode toe van 80 tot 200 kW. 

In april 1990 publiceerde de regering de nota Energie 2000 waarin het streven naar 
een duurzaam energievoorzieningssysteem centraal stond. Als onderdeel van dit plan 
werd een tweede IOO-MW overeenkomst gesloten. Desondanks stagneerde de markt 
voor windturbines van elektricteitsbedrijven in de eerste helft van de jaren negentig. 
Lokaal verzet tegen windparken en gebrek aan ruimte speelden de elektriciteitssector 
parten. Ook de markt voor particuliere windmolens zakte in deze periode in, ondanks 
de Windturbine Wet van 1992, waarin de opvolging van de 1984-overeenkomst geregeld 
werd. De stagnerende thuismarkt leverde echter geen echte problemen meer op voor de 
sterk op de exportgerichte Deense industrie. 

Deel twee: Het politieke spel 

Aan de hand van een theoretische raamwerk voor beleidsverandering, -traditie en 
beleidsgericht leren (hoofdstuk 4) wordt het politieke debat rondom windenergie 
geanalyseerd en in een historisch perspectief geplaatst. Het scala aan argumenten wordt 
met behulp van de methode voor politieke evaluatie van Fischer bestudeerd. Deze 
methode onderscheidt eerste orde argumentaties, die betrekking hebben op de inhoud 
en effectiviteit van beleid, en tweede orde argumentaties - de 'harde kern' van de 
beleidstheorie - die betrekking hebben op de normatieve rechtvaardiging van het 
beleid. Het beleidsproces wordt geconceptualiseerd in termen van interacterende 
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ideologische coalities, waarvan de leden gemeenschappelijke harde kern beleidsopvattin
gen hebben. Deze harde kern opvattingen komen niet uit de lucht vallen, maar passen 
binnen zogenaamde ideologische tradities, die hun oorsprong hebben in de specifieke 
politieke geschiedenis van een land. 

Om zich te handhaven onder steeds veranderende (politieke) omstandigheden, om 
politiek relevant te blijven en zodoende de eigen opvattingen om te kunnen zetten in 
beleid, zijn ideologische coalities veroordeeld tot een eeuwigdurend proces van beleids

gericht leren. Daar harde kern opvattingen niet leiden tot eensluidende beleidsvoorstel
len, kan binnen één coalitie verschil van mening bestaan met betrekking tot de preciese 
invulling van het beleid. Om de diversiteit in gedrag binnen een coalitie te beschrijven 
maken we een onderscheid tussen sektariërs en pragmatici. Dit onderscheid hangt nauw 
samen met het onderscheid tussen twee vormen van beleidsgericht leren. Een competi

tieve vorm, die er op gericht is de eigen positie binnen het debat te verstevigen door het 
versterken van de eigen beleidsopvattingen of het verzwakken van de argumenten van 
de tegenstander. Daarnaast een coöperatieve vorm, die gericht is op het integreren van 
verschillende visies binnen het beleid. Daar waar sektariërs de nadruk leggen op compe
titieve vormen van leren, staan pragmatici vaak open voor coöperatieve vormen van 
leren tussen coalities. Wanneer er sprake is van leren tussen coalities spreken we van een 
alliantie. Indien er sprake is van een langdurige coöperatieve leerrelatie spreken we van 
een beleidsgerichte leeralliantie. Dergelijke leerallianties vormen zich rondom beleidsver-

halen (story lines of policy narratives) en construeren deze tevens. 

Beleidsverandering en beleidsgericht leren 

Vier ideologische coalities speelden een rol binnen het energiedebat in Californie: de 
corporate capitalist coalition, de public interest coalition, de libertarian coalition en de 
communitarian coalition. De beleidstheorieën van deze coalities staan samengevat in 
Figuur 5-2 (p. 121) en 5-3 (p. 122). De wisselwerking tussen deze coalities bepaalde de 
dynamiek van het Californische debat. Deze is schematisch weergegeven in Figuur 5-1 
(p. 118). 

De public interest coalition, bestaande uit voornamelijk consumenten- en milieuorga
nisaties, zette zich — vanuit een gevoel van wantrouwen ten opzichte van de politieke en 
economische rol van grote bedrijven - in voor de economische en sociale belangen van 
de gewone burger. Techno-economische innovatie diende ingezet te worden voor het 
algemene belang. De corporate capitalist coalition, waarbinnen de grote Californische 
elektriciteitsbedrijven een prominente rol speelden, zagen daarentegen grote bedrijven 
als de onbetwiste aanjagers van techno-economische en maatschappelijke vooruitgang. 
Een alliantie van deze twee coalities domineerde het energiedebat vanaf de Tweede 
Wereldoorlog tot en met het midden van de jaren zestig. De basis voor deze alliantie 
was een beleid gericht op groei van de productie en het gebruik van elektriciteit, die 
gekoppeld aan technologische vernieuwing, leidde tot lagere stroomtarieven voor de 
burger en goede winstmarges voor de gereguleerde monopolistische elektriciteitsbedrij
ven. 

De energiecrises, de strijd rondom kernenergie en een verhoogd milieubewustzijn 
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zette bovengenoemde alliantie ondet druk en bood ruimte aan de alternatieve visies van 
de libertarian coalition en de communitarian coalition. De libertarian coalition, bestaan
de uit onder andere onafhankelijke stroomproducenten, zag de vrije markt als de 
perfecte wijze om welzijn te creëren en te verdelen, beschouwde de monopolistische 
marktstructuur van de elektriciteitssector als de oorzaak van het energieprobleem en 
wilde deze openen voor kleine ondernemers. De communitarian coalition tenslotte, 
geworteld in de appropriate technology beweging, zag de monopoliepositie van de grote 
elektriciteitsbedrijven vooral als een democratisch probleem. Deze coalitie geloofde in 
directe democratie en zag lokale productie van elektriciteit als een manier om politieke 
macht te decentraliseren en gemeenschapszin te stimuleren. De opkomst van deze 
nieuwe visies leidde tot een tweede alliantie. 

Beide allianties bleven tot het midden van de jaren negentig naast elkaar bestaan en 
vormden ieder een basis voor coöperatief leren tussen de deelnemende coalities. De 
corporate capitalist coalition en de public interest coalition vormden een leeralliantie 
rondom het beleidsverhaal van ecologische modernisering. De 'ecologische modernise-
ring'-alliantie dacht dat via juiste regulering de bestaande elektriciteitssector in staat zou 
zijn om op den duur goedkoop en betrouwbaar schone stroom te leveren. De andere 
alliantie (bestaande uit de libertarian coalition, de communitarian coalition en een deel 
van at public interest coalition) was gebaseerd op het 'ondernemers'-beleidsverhaal 
{entrepreneurial modernization), waarbinnen gepleit werd voor deregulering en markt
werking. 

In het midden van de jaren negentig viel de 'ecologische modernisering'-alliantie uit 
elkaar doordat de corporate capitalist coalition zich aansloot bij de libertarian coalition. 
Door dit nieuwe verbond domineerde de 'ondernemers'-alliantie het energiebeleid en 
werd de weg naar deregulering van de Californische elektriciteitsproductiemarkt 
geopend. 

In Denemarken speelden slechts twee coalities een relevante rol: de established coalition 

en de cooperative coalition. Figuur 5-5 (p. 135) vat de beleidsopvattingen van deze 
coalities samen. De dynamiek van het Deense debat is schematisch weergegeven in 
Figuur 5-4 (p. 133). 

De established coalition voelde zich de grondlegger en de beschermer van de Deense 
welvaartstaat (het zogenaamde Deense model). Economische groei en technologische 
vooruitgang diende de welvaartstaat te faciliteren. Elektriciteit werd beschouwd als de 
motor van economische groei en als een welvaartverhogend product. De cooperative 

coalition voorzag grenzen aan de economische groei. Ze stond een ecologisch duurzame 
maatschappij voor. Daar waar de één het bestaande representatieve politieke stelsel en 
een centraal gereguleerd elektriciteitssysteem ondersteunde, was de ander voor een 
actieve lokale democratie en een gedecentraliseerd systeem. 

Binnen het Deense energiedebat vormden de established &t\ cooperative coalition vanaf 
het einde van de jaren zeventig een stabiele leeralliantie rondom het beleidsverhaal van 
ecologische modernisering, waarbinnen duurzame ontwikkeling - als strategie om 
economische groei te bestendigen - werd omhelst. 
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Beleidstraditie en beleidsgericht leren 

In hoofdstuk 6 wordt onderzocht op welke wijze de mix van nationale politieke cultu
ren beleidsgericht leren binnen het energiebeleid mogelijk heeft gemaakt en beperkt 
heeft. Nadat de politieke tradities binnen Californie en Denemarken zijn beschreven, 
wordt geconcludeerd dat de harde kern opvattingen van de ideologische coalities die de 
afgelopen drie decennia binnen het energiebeleid een relevante rol speelden in sterke 
mate verbonden zijn met de onderscheiden politieke tradities. Ideologische coalities 
blijken vertegenwoordigers van politieke tradities. 

De ideologie van de communitarian coalition is verbonden met de ideeën van Jeffer
son en het ideaal van onafhankelijkheid en individuele verantwoordelijkheid. De liberta

rian coalition is geïnspireerd door het klassieke liberalisme van de tweede helft van de 
19de eeuw. Binnen beide 'klassieke' Amerikaanse politieke tradities verkondigt men de 
stelling dat minder overheid beter is. De corporate capitalist coalition is ideologisch ver
bonden met het institutionele grootkapitalisme, dat aan het begin van deze eeuw op
komt. Bezorgheid over de politieke en economische macht van de grote bedrijven leidde 
in Amerika tot een sterke opleving van het consumentenbewustzijn. De public interest 

coalition past binnen deze traditie van het opkomen voor het belang van de consument. 
Pas sinds de tweede helft van de jaren zestig wordt het Deense model van de wel

vaartstaat, dat centraal staat binnen het gedachtengoed van de established coalition, 

breed ondersteund. Dit model bracht verscheidene politieke stromingen (conservatis
me, liberalisme en socialisme) samen en ontdeed ze van hun oorspronkelijke bedoelin
gen. De ideeën van de cooperative coalition zijn te herleiden tot de filosofie achter de 
succesvolle agrarische coöperatieve beweging aan het einde van de 19de eeuw. Deze 
filosofie was sterk geënt op Grundtvig's inzichten omtrent de relatie tussen leken en 
experts, tussen solidariteit en persoonlijke vrijheid, en democratie als dialoog. 

Nadat ideologische coalities zijn onthuld als dragers van politieke tradities, wordt 
bezien op welke wijze de afgelopen drie decennia verschuivingen zijn opgetreden binnen 
de nationale mix van tradities. Zowel in Californie als in Denemarken groeide na de 
Tweede Wereldoorlog langzaam een brede consensus rondom het concept van de wel-
vaattstaat en het nut van overheidsbemoeienis met de economie. In Denemarken beli
chaamde de established coalition deze naoorlogse consensus. In Amerika gaf de alliantie 
tussen de corporate capitalist coalition en de public interest coalition hieraan vorm. Deze 
alliantie vertegenwoordigde het zogenaamde liberal establishment zn. bepaalde het poli
tieke klimaat in de jaren zestig. Gedurende de jaren zeventig slonk het publieke vertrou
wen in het establishment sterk. Dit bood ruimte voor de opkomst van twee vormen van 
populisme. De Californische communitarian coalition en de Deense cooperative coalition 

vertegenwoordigden de zogenaamde zachte kant van het populisme, die voor meer 
democratie pleitte. De libertarian coalition vertegenwoordigde de harde kant van het 
Amerikaanse populisme, die pleitte voor minder overheidsbemoeienis. Terwijl in Cali
fornie de zachte kant van het populisme alras zijn aanhang verloor, werd de harde kant 
onthaald als typisch Amerikaans en ging geleidelijk het politieke klimaat domineren. 
Hierdoor veranderde de politieke cultuur in Amerika sterk en werd het liberal establish-

ment vervangen door het conservative establishment. In Denemarken gebeurde totaal iets 
anders. De harde kant van het populisme werd als zijnde on-Deens in de ban gedaan, 
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terwijl de zachte kant door het establishment werd gezien als een kritisch correctief om 
de eigen crisis te bezweren en de Deense maatschappij te moderniseren. 

Uit bovenstaande volgt dat de twee Californische leerallianties de liberalen conser
vative establishment vertegenwoordigde binnen het energiebeleidssubsysteem. Leeral
lianties kunnen getypeerd worden als zogenaamde establishment allianties. Het conser
vatieve politieke klimaat bemoeilijkte beleidsgericht Ieren binnen de liberal establish
ment alliance en ondersteunde leren binnen de conservative establishment alliance, die 
tenslotte in de jaren negentig binnen het energiebeleid dominant werd. De Deense 
politieke cultuur bood slechts plaats voor één leeralliantie. Leren binnen deze alliantie 
werd ondersteund door een goedgezinde, stabiele politieke omgeving. 

Deel drie: Het innovatiespel 

Aan de hand van een theoretisch raamwerk voor innovatie, innovatietraditie en innova
tiegericht leren (hoofdstuk 7) wordt het windenergie-innovatieproces geanalyseerd 
vanuit een historisch perspectief. Dit geschiedt aan de hand van het innovatienetwerk
concept. Innovatienetwerken worden beschreven door middel van vijf polen: een 
wetenschaps-, een technologie-, een productie-, een consumptie- en een politieke pool. 
Wetenschappers en technologen spelen een dominante rol binnen de wetenschaps- en 
technologiepolen, ondernemers en managers zijn de belangrijkste spelers binnen de 
productiepool, gebruikers spelen een rol binnen de consumptiepool en beleidsmakers 
bezetten de politieke pool. Binnen een innovatienetwerk zijn zodoende allerlei typen 
actoren actief, met verschillende belangen en (professionele) visies en inzichten. Voor 
succesvolle innovatie is het nodig dat alle polen binnen een netwerk ontwikkeld zijn en 
dat de activiteiten binnen de verschillende innovatiepolen bij elkaar aansluiten. Het 
completeren en convergeren van een netwerk via beleidsmaatregelen vereist gezamenlijk 
innovatiegericht leren (joint innovation learning) tussen beleidsmakers en andere 
innovatieactoren. 

Nationale innovatietradities 

In hoofdstuk 8 wordt eerst een beschrijving gegeven van de gezamenlijke historische 
ontwikkeling van techno-economische en politieke tradities in Amerika en Denemar
ken. Deze beschrijving laat zien dat er langdurige relaties bestaan tussen specifieke 
politieke en techno-economische tradities. Techno-economische tradities zijn afhanke
lijk van de steun van politieke tradities en omgekeerd. Om deze wederzijdse afhanke
lijkheid aan te geven wordt de term innovatietraditie ingevoerd. Verbonden met 
bepaalde innovatietradities wordt in Californie en Denemarken een aantal ideaaltypi-
sche politiek gewenste windenergie-innovatienetwerken (WEIN) onderscheiden. 

De liberal establishment alliance in Californie stond een zogenaamd civilian!corporate 

WEIN voor. Deze alliantie wilde de ontwikkeling van windenergiecentrales bestaande 
uit zeer grote multimegawatt windmolens, die een bijdrage moesten leveren aan het 
bestaande gecentraliseerde elektriciteitssysteem. Hoog-technologische kennis - aanwe-
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zig binnen nationale onderzoeksinstituten, universiteiten en onderzoeksafdelingen van 
grote bedrijven - diende aangewend te worden voor het maken van dergelijke grote 
molens. Deze molens dienden door grote bedrijven (uit de vliegtuigindustrie) geprodu
ceerd te worden en door de monopolistische elektriciteitsbedrijven gebruikt te worden. 
De libertarian coalition trok de monopoliepositie van de grote elektriciteitsbedrijven in 
twijfel en wilde dat het midden- en kleinbedrijf gebruik zou maken van nieuwe klein
schalige alternatieve elektriciteitsproductietechnieken, zoals warmte/krachtinstallaties 
en windmolens, om een positie te verwerven binnen de elektriciteitsproductiesector. 
Deze coalitie stond een entrepreneurial WEIN voor, waarin onafhankelijke elektriciteits
producenten de belangrijkste gebruikers van windenergietechnologie waren. Hoog
technologische, kleine of middel-grote bedrijven in coöperatie met universiteitsgroepen 
werden in staat geacht om deze technologie op korte termijn te commercialiseren. De 
communitarian coalition tenslotte prefereerde zogenaamde lokale communal WEIN's. 

Windenergie werd als middel gezien om de controle over de productie van elektriciteit 
te decentraliseren. Boeren en kleine gemeenschappen zouden windmolens, gemaakt 
door vakmensen binnen kleine, lokale, niet-winstgeoriènteerde bedrijfjes, gaan gebrui
ken voor de lokale stroomproductie. 

De ideeën van de Deense established coalition rondom de implementatie van wind
energie leken sterk op die van de liberal establishment in Amerika. Een consortium van 
grote Deense bedrijven zou windmolens bouwen voor windturbineparken van de elek
triciteitsbedrijven. Het nationale energieonderzoekscentrum in Riso - in samenwerking 
met de Technische Universiteit van Denemarken - zou de kennis leveren voor het bou
wen van grote multimegawatt molens. Het door de established coalition gewenste net
werk wordtflexible WEIN genoemd. Evenals de communitarian coalition in Californie 
hoopte de cooperative coalition dat er her en der lokale windenergieinnovatienetwerken 
zouden ontstaan. Coöperaties zouden windmolens gaan produceren voor gemeenschap
pen of consumentencoöperaties. Dit ideaaltypische netwerk noemen we het cooperative 

WEIN. 

Windenergie-innovatie ontrafeld 

In hoofdstuk 9 wordt de dynamiek van windenergieinnovatie onder de loep genomen 
door zowel de interactie van beleidsmakers met andere innovatieactoren als de wissel
werking tussen verschillende WEIN's te onderzoeken. 

Tijdens de ambtsperiode van gouverneur Brown werden de bovengenoemde drie 
typen WEIN's simultaan gestimuleerd (zie Figuur 9-2, p. 222). De inspanningen van de 
Californische overheid om een corporate/civilian en communal WEIN op te zetten 
mislukte vanwege een gebrek aan politieke steun, gebrek aan steun uit het bedrijfsleven, 
gebrek aan vraag (zowel van private gebruikers als elektriciteitsbedrijven) en gebrek aan 
betrouwbare en efficiënte technologie. Met andere woorden, ondanks de inspanningen 
bleven de polen van deze twee WEIN's onderontwikkeld. 

Als resultaat van een verzameling van maatregelen (PURPA, belastingkredieten, 
Wind Resource Center) - oorspronkelijk bedoeld om andere technologieën (zonneboi-
lers en warmte/kracht-gascentrales) en innovatienetwerken te stimuleren — ontwikkelde 
het entrepreneurial WEIN zich wel onverwacht sterk. Ondernemers ontdekten dat de 
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bonte set van beleidsinstrumenten de mogelijkheid bood om, door particuliere beleg
gers gefinancierde, windparken op te zetten. De entrepreneurial innovation aanpak was 
reeds met succes beproefd op het gebied van warmte/kracht-gascentrales en werd 
omarmd door de regering Brown. De sterke groei van de vraag leidde echter tot veel 
(soms frauduleuze) windparkontwikkelaars en veel zwakke fabrikanten, die veel armzali
ge windmolens maakten. Een belangrijke reden was het gebrek aan betrouwbare 
productinformatie. Het Californische beleid leidde tot een ontwikkeling waarin de 
bestaande zwakke technologie vervangen werd door nieuwe armzalige technologie. Dit 
proces wordt gekarakteriseerd als 'destructieve creatie.' In de markt ontwikkelden zich 
twee strategieën om dit proces te omzeilen, u . s . Windpower volgde de strategie van 
verticale integratie. Door zelf windmolens te ontwikkelen en deze te gebruiken in de 
eigen windparken maakte het bedrijf zich immuun voor de afstemmingsproblemen 
binnen het entrepreneurial WEIN. Het kopen van Deense windmolens, waarvan wel 
betrouwbare informatie aanwezig was, was de tweede strategie die ervoor zorgde dat het 
innovatieproces binnen het entrepreneurial WEIN zichzelf niet opblies. 

In het midden van de jaren tachtig verdween het reguleringsregime, dat geleid had 
tot de onstuimige groei van het aantal windmolens in Californie. Belastingkredieten op 
het gebied van windenergie en het lucratieve lange termijn standaardcontract werden 
afgeschaft. Terwijl beleidsmakers zich gingen beraden over de wijze waarop nieuw te 
installeren vermogen op een controleerbare manier aanbesteed zou moeten worden, 
verliet u . s . Windpower zijn strategie van verticale integratie en begon met de ontwik
keling van een nieuwe windturbine speciaal voor de grote elektriciteitsbedrijven. Het 
bedrijf verschoof zijn activiteiten aldus van het entrepreneurial WEIN (zoals voorgestaan 
door de naar 'ondernemers'-leeralliantie) naar het corporate WEIN (zoals voorgestaan 
door de 'ecologische modernisering'-alliantie). In het begin van de jaren negentig was er 
veel activiteit binnen de techniek- en bedrijvenpool van dit nieuwe coporate WEIN. Op 
dat moment was de overheid klaar met de voorbereidingen van het nieuwe aanbeste
dingsproces. Dit sloot niet aan bij de ontwikkelingen van het corporate WEIN, maar 
bood het entrepreneurial WEIN mogelijkheden voor een verse start. Doordat het aanbe
stedingsproces een mislukking werd en het herstructureringsdebat de interesse in 
windenergie sterk deed verminderen, bleef de windenergie-industrie in het midden van 
de jaren negentig met lege handen staan. 

De ontwikkeling van windenergie in Denemarken werd bepaald door de interactie 
tussen het flexible WEIN en het cooperative WEIN (zie Figuur 9-3, p. 240). 

In de jaren zeventig concentreerde het beleid zich op het tot stand brengen van een 
flexible WEIN. Het Deense windenergieprogramma richtte zich zowel op de ontwikke
ling van, als op de wisselwerking tussen de verschillende polen. Zo werd het programma 
gecoördineerd door de toekomstige gebruiker, de elektriciteitsbedrijven, en werd 
geprobeerd een consortium van grote bedrijven te interesseren voor de windturbine-
markt. Dit laatste mislukte en bedreigde in het begin van de jaren tachtig het voortbe
staan van het flexible WEIN. De overheid inititieerde hierop de oprichting van het 
bedrijf DWT om windturbines voor de elektriciteitssector te ontwikkelen. Tegen die tijd 
was er al een bloeiende windturbine-industrie ontstaan, die middelgrote molens 
produceerde voor de thuismarkt, maar vooral voor de export naar Californie. Deze 
industrie had zijn oorsprong binnen het cooperative WEIN. 
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De cooperative coalition probeerde niet alleen het energiebeleid te beïnvloeden, maar 
probeerde zijn ideeën ook direct in praktijk te brengen door het opzetten van een 
cooperative WEIN. Dit gebeurde onder andere door gemeenschappelijke zelfbouwexperi-
menten, het organiseren van bijeenkomsten om technologische kennis uit te wisselen, 
de oprichting van een vereniging voor windmoleneigenaren en - niet te vergeten - het 
kopen, vaak om ideoloische motieven, van een windmolen. De actoren die zich inzetten 
voor de ontwikkeling van het cooperative WEIN worden 'ecologische practici' {ecological 

practitioners) genoemd. 
Tot aan het einde van de jaren zeventig werd de ontwikkeling van het cooperative 

WEIN bepaald door de filosofie van de cooperative coalition. Vanaf die tijd begon de 
overheid zich met deze ontwikkeling bezig houden en gingen de ideeën van de estab

lished coalition de ontwikkeling van het netwerk mede bepalen. De oprichting van het 
Test Station voor Kleine Windmolens, de instelling van een investeringssubsidie en de 
invoering van een nieuwe set van plaatsings- en consumptiecriteria, leidde in het begin 
van de jaren tachtig tot de ontwikkeling van een nieuw type innovatienetwerk, het 
zogenaamde flexible/cooperative WEIN, met nieuwe typen van actoren en relaties. In de 
productiepool traden - later succesvolle - bedrijven binnen en windcoöperaties gingen 
de gebruikerspool typeren. De gecontroleerde stimulatie van windenergie zorgde ervoor 
dat de samenhang tussen de verschillende activiteiten binnen het nieuwe netwerk 
behouden bleef. Hoewel de gereguleerde thuismarkt een ideale voedingsbodem vormde 
voor de ontwikkeling van technologie, bood zij te weinig voor een bloeiende industrie. 
Gesteund door de overheid ging men op zoek naar exportmarkten en vond deze in 
Californie. Dit leidde tot een exponentiële groei van de Deense windmolenproductie in 
de eerste helft van de jaren tachtig. De technologie ontwikkelde zich ook onstuimig. 

Het succes van het flexible/'cooperative WEIN bood de established coalition de moge
lijkheid om het zeer zwakke flexible WEIN te versterken. Men realiseerde zich namelijk 
dat de productiepool van de flexible/'cooperative WEIN een rol kon spelen binnen het 
flexible WEIN. In 1985, creërde de regering, door middel van de ' IOO-MW' afspraak, een 
gegarandeerde afzetmarkt voor windturbines voor de elektriciteitssector. Dit stimuleer
de de fabrikanten hun strategie te veranderen in de richting van het ontwikkelen en 
maken van grote windturbines voor de elektriciteitsbedrijven. De bedrijven hadden 
echter vooralsnog hun handen vol aan de export. In steeds sneller tempo vervingen 
nieuwe efficiëntere Deense turbines 'oude' types op de Californische markt. Dit 
oververhitte proces van 'creatieve destructie' verkleinde de winstmarges sterk en veroor
zaakte, tesamen met het inzakken van de export, het failliet van bijna alle Deense 
fabrikanten. Het vertrouwen in Deense technologie zorgde echter voor een snelle 
herstructurering van de industrie, hetgeen er voor zorgde dat de opgebouwde kennis en 
ervaring behouden bleef. Het vooruitzicht van een nieuwe (Europese) markt voor grote 
molens was ook aantrekkelijk voor de geldschieters. De nieuwe bedrijven professionali
seerden hun productieproces en zette nieuwe R&D afdelingen op, die in staat waren om 
de wetenschappelijke kennis, ontwikkeld binnen hex. flexible WEIN, te gebruiken bij het 
ontwerpen van nieuwe megawatt windturbines voor de elektriciteitssectot. Het innova
tienetwerk veranderde zo in het flexible WEIN dat de established coalition in de jaren 
zeventig voor ogen had gehad. Echter, als gevolg van beleidsgericht leren met de 
cooperative coalition rondom het beleidsverhaal van ecologische modernisering had de 
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established coalition inmiddels het concept van duurzame ontwikkeling omarmd. Om 
aan te geven dat de politieke visie achter dit type W E I N is veranderd, wordt van een 
flexible ecological WEIN gesproken. 

In Denemarken ging een langdurig leerproces rondom het beleidsverhaal van ecologi
sche modernisering hand in hand met innovatiegericht leren op het gebied van wind
energie, waarbij de 'grassroots' technologie werd aangepast aan de normen van de 
elektriciteitssector en een internationaal toonaangevende windturbineindustrie ont
stond. De Deense casus laat zien dat ecologische modernisering niet slechts een beleids
verhaal, maar meeromvattend, een innovatieverhaal is. Daarom wordt gesproken van 
het innovatieverhaal van ecologische innovatie. Windenergie-innovatie is het symbool 
geworden van deze manier van innoveren. 

In Californie werden twee competitieve beleidsverhalen onderscheiden. Het leren 
rondom ecologische modernisering werd slechts in geringe mate ondersteund door 
innovatieactiviteit. Er was duidelijk een gebrek aan innovatiegericht leren tussen 
beleidsmakers, managers uit de elektriciteitssector en technologen. Het 'ondernemers'-
beleidsverhaal werd sterk ondersteund door techno-economische ontwikkeling. De 
activiteiten van de onafhankelijke stroomproducenten pasten perfect binnen dit 
beleidsverhaal. Het 'ondernemers'-verhaal blijkt eveneens een breed innovatieverhaal. 
Het boegbeeld van dit innovatieverhaal werd gevormd door de kleinschalige warm-
te/kracht-gascentrales, die economisch konden concurreren met de grote centrales van 
de elektriciteitsbedrijven. Dit gold niet voor windparken. In tegenstelling tot de Deense 
windturbineindustrie, die het symbool van ecologische innovatie was, was de Californi-
sche windparkindustrie het lelijke eendje binnen het 'ondernemers'-innovatieverhaal. 

Deel vier: Conclusies 

De intelligentie van innovatie 

Het concluderende hoofdstuk 10 zet alle bevindingen nog eens op een rijtje en beant
woordt vervolgens de centrale vraagstelling. Om techno-economische innovatie in een 
democratisch gelegitimeerde richting te leiden dienen beleidsmakers serieus aandacht te 
besteden aan drie met elkaar verbonden processen (zie Figuur io-l, p. 283). 

Ten eerste dient het democratische gehalte van het politieke debat rondom innovatie 
gewaarborgd te worden. Politiek pluralisme wordt alom genoemd als de essentie van 
democratische besluitvorming. In het geval ideologische coalities op een vijandige 
manier ten opzichte van elkaar staan, blijft politiek pluralisme echter een leeg begrip. 
De gevalsstudies laten zien dat integrerend gedrag de basis vormt voor lange termijn 
beleidsgerichte leerprocessen tussen ideologische coalities, die nodig zijn om gezamen
lijk nieuwe politieke betekenis te geven aan techno-economische innovatie. Kortom, 
integrerend coalitiegedrag effectueert, op constructieve wijze, politiek pluralisme en is 
daarom een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van het democratische debat 
rondom techno-economische ontwikkelingen. 
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Ten tweede dient het democratische gehalte van het implementatieproces geoptima
liseerd te worden. De gevalsstudies laten zien dat de ontwikkeling van windmolens niet 
gesimplificeerd kan of mag worden tot een technisch probleem. Bij de invoering van 
windenergie zijn talloze aspecten, actoren en visies aan de orde. Implementatie van 
innovatie vereist zodoende een continu leerproces tussen beleidsmakers en andere 
actoren binnen het innovatienetwerk. De studie toont aan dat er verschillende politiek 
geprefereerde innovatienetwerken zijn. Als politiek pluralisme de essentie van democra
tische besluitvorming is, dient men dit principe niet slechts binnen het politieke debat, 
maar ook binnen de implementatie van innovatiebeleid centraal te stellen en effectief te 
maken. Politiek pluralisme leidt tot innovatie pluralisme, wat kan leiden tot een 
politiek diverse set van innovatienetwerken of, als resultaat van lange termijn beleidsge
richt leren tussen coalities, tot een innovatienetwerk waarbinnen verschillende politieke 
waarden geïntegreerd zijn (zie de Deense casus). 

Ten derde dienen beleidsmakers toezicht te houden op de politieke betekenis van 
techno-economische innovatie. Omdat techno-economische innovatie een relatief 
autonoom proces is, legt ook optimale politieke sturing de richting van deze ontwikke
ling niet volledig vast. De beleidsmaker kan op ieder moment een beentje gelicht 
worden. Met andere woorden, terwijl de beleidsmaker denkt het techno-economisch 
proces naar links te sturen, gaat het de andere kant uit. Bijvoorbeeld in Denemarken gaf 
in 1985 het beleid gericht op de stimulatie van het lokale, particuliere gebruik van 
windenergie, institutionele beleggers de kans om op een lucratieve wijze windparken 
aan de noord-west kust van Jutland te ontwikkelen. Deense beleidsmakers grepen 
echter snel in en maakten deze politiek ongewenste ontwikkeling onmogelijk. Dit 
voorbeeld geeft aan dat techno-economische ontwikkeling de beleidsmakers, juist 
vanwege haar politieke implicaties, continu uitdaagt. Het is aan de beleidsmaker zich 
steeds uitgedaagd te voelen om techno-economische ontwikkelingen politiek te inter
preteren en deze aan te passen aan de maatschappelijke wensen en politieke voorkeuren. 

Windenergietoekomstbeelden 

Bij wijze van nawoord biedt hoofdstuk 11 een beredeneerde blik in de toekomst van 
windenergie. De uitdaging in Californie is om binnen een gedereguleerde competitieve 
elektriciteitssector kansen te creëren voor duurzame vormen van elektriciteitsopwek
king. Een door de communitarian coalition voorgestane manier is het aanbieden van 
groene stroom aan groepen en individuele burgers. De public interest coalition pleit voor 
het instellen van een wettelijke bepaling, die garandeert dat een bepaald minimum 
percentage van de verkochte elektriciteit in Californie wordt gegenereerd door alterna
tieve energiebronnen. Een combinatie van beide oplossingsrichtingen ligt voor de hand. 

In Denemarken is het ideaal van een duurzame elektriciteitsvoorziening wijd 
verspreid. Hierdoor ligt een geleidelijke, maar gestage, uitbreiding van het gebruik van 
windmolens (al dan niet in zee) in de toekomst in het verschiet. Grootschaligheid zet 
het coöperatieve bezit en beheer van windmolens echter onder druk. Pragmatici binnen 
de cooperative coalition zien de verdere institutionalisering van de coöperatieve beweging 
rondom windenergie als een oplossing voor dit dilemma. Anderen bepleiten een 
toekomst waarin op grote schaal windmolens bij of op het huis geplaatst worden. 


