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Het belang van energie voor onze samenleving is evident. De energietransitie – de
overstap van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen, het efficiënter omgaan
met energie en een verdere decentralisatie van energiesystemen – brengt grote
veranderingen met zich mee voor de energiesector. Deze veranderingen zijn dus‐
danig groot dat het functioneren van de energiesector onder druk komt te staan.
Factoren als leveringszekerheid en prijsstabiliteit van brandstoffen, van belang
voor een concurrerende economie, zijn niet langer vanzelfsprekend.

De Nederlandse energiesector vormt een complex geheel van technische, sociale
en institutionele componenten, die onderling in sterke wisselwerking staan. In dit
systeem heeft de rijksoverheid een belangrijke rol. Zij definieert de taken, verant‐
woordelijkheden en bevoegdheden van energieproducten, energieleveranciers en
netbeheerders en geeft prikkels om het gedrag van consumenten te beïnvloeden.
Gelet op het belang van energie voor onze welvaart hoeft het geen verbazing te
wekken dat energiemarkten tot de meest gereguleerde van onze economie beho‐
ren (Arentsen, 2009).

De bestudering van de transitie van de energievoorziening was lange tijd het
domein van technische, economische en transitiekundige disciplines, en in veel
mindere mate een vraagstuk waar bestuurskundigen en beleidswetenschappers
zich over bogen. De weerbarstige werkelijkheid van de energietransitie laat echter
zien dat er wel degelijk een rol is weggelegd om vanuit de kennis en de kunde van
bestuurswetenschappelijke disciplines naar dit vraagstuk te kijken. Het blijkt
ingewikkeld om oplossingen voor schone energie op grote schaal in de praktijk te
brengen. Anno 2015 was het aandeel hernieuwbare energie in Nederland slechts
5,8%. Daarmee behoort Nederland tot de ‘slechtste jongetjes in de klas’ van
Europa.

Dat de rijksoverheid er niet in geslaagd is om hernieuwbare energie te stimuleren,
betekent echter nog niet dat men in Nederland met de pakken neer gaat zitten.
Zo wijzen steeds meer signalen erop dat burgers enthousiaster worden voor
lokaal opgewekte hernieuwbare energie. Zij wensen een energiesysteem dat gede‐
centraliseerd is en waarbij op grote schaal gebruik wordt gemaakt van hernieuw‐
bare energiebronnen. Dit hangt onder meer samen met innovaties in hernieuw‐
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bare energieopwekkingstechnieken, waardoor deze technieken beter betaalbaar
en inpasbaar worden voor burgers. Daarmee lijkt het mogelijk om op veel grotere
schaal lokaal schone energie op te gaan wekken. Mede door deze ontwikkelingen
bepleiten steeds meer burgers de overstap naar een schoner en gedecentraliseerd
energiesysteem. Maar om deze transitie mogelijk te maken is er meer nodig dan
te wachten op initiatief vanuit de markt en (verkapte) stimulering door de rijks‐
overheid. Bovendien kunnen progressieve burgers het niet alleen. Steeds meer
aandacht richt zich (in positieve en negatieve zin) op de faciliterende rol van
decentraal bestuur (zie Verbong & Loorbach, 2012; Hoppe e.a., 2013; Karré e.a.,
2015). Dit vraagstuk staat centraal bij het NIG-onderzoekscolloquium ‘Energy
and Climate Governance’, dat in 2013 onder auspiciën van het NIG (Netherlands
Institute of Government) is gestart.

Drie jaar geleden publiceerde Bestuurswetenschappen een themanummer
(2013/2) waarin werd stilgestaan bij bestuurlijke vraagstukken die spelen bij
energie en klimaatmitigatie. Het themanummer volgde op een panelsessie tijdens
het NIG-congres 2012 te Leuven, van een gezelschap dat later het NIG-onder‐
zoekscolloquium ‘Energy and Climate Governance’ zou vormen. De papers van de
panelsessie vormden de basis van het themanummer (Hoppe e.a., 2013). Zij
gaven de leden van het onderzoekscolloquium aanleiding om gemeenschappelijke
thema’s verder uit te wisselen en op zoek te gaan naar samenhang in de theoreti‐
sche inzichten opgedaan in hun onderzoek. Drie jaar later, met de betrokkenheid
van meer dan twintig onderzoekers van uiteenlopende universiteiten, hogescho‐
len en kennisinstellingen, drie gepubliceerde themanummers in erkende weten‐
schappelijke tijdschriften, tien panelsessies en 74 papers op wetenschappelijke
congressen in vijf verschillende landen, en menig promotieonderzoek (onder
meer Sanders, 2013) verder, willen wij met het voorliggende themanummer
reflecteren op wat drie jaar uitwisseling van bestuurskundig en beleidsweten‐
schappelijk onderzoek rondom de energietransitie teweeg heeft gebracht.

Wij hebben veel onderzoeksresultaten gezien, papers behandeld en adviezen aan
de publieke sector verstrekt. Hoewel er een grote verscheidenheid in thematische,
methodologische en theoretische invalshoeken bestaat, is inmiddels een klein
aantal kennisclusters geïdentificeerd (zie voor meer informatie hieromtrent
Hoppe e.a., 2016). In de eerste plaats is er veel onderzoek met een overwegend
lokaal karakter (zie bijvoorbeeld Van Bueren & Steenhuisen, 2013; Warbroek &
Hoppe, 2015). Dit mag geen verwondering wekken, omdat energie- en klimaat‐
projecten zonder meer een lokale en ruimtelijke impact hebben. Binnen deze
lokale onderzoekfocus bleek er meer specifiek aandacht voor: energievraagstuk‐
ken in een complexe stedelijke omgeving (het themanummer van Hoppe & Van
Bueren, 2014; De Jong, 2013), energietransitie in de regio (themanummer Arent‐
sen e.a., 2015); en institutionele en juridisch-bestuurlijke vraagstukken bij ont‐
wikkeling en beheer van energie-infrastructuur (Sanders e.a., 2014; Heldeweg
e.a., 2015; en het nog te verschijnen themanummer van Heldeweg e.a., 2017).
Daarnaast zijn er vraagstukken rond ondersteuning van burger-energie-initiatie‐
ven (Arentsen & Bellekom, 2014; Oteman e.a., 2014; Hufen & Koppenjan, 2015;
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Hoppe e.a., 2015; Warbroek e.a., 2015), de ambigue rol van wet- en regelgeving
met betrekking tot experimenteren en de opschaling van innovatieve duurzame
energieprojecten (Sanders e.a., 2014; Heldeweg e.a., 2015), en innovatie in decen‐
traal bestuur teneinde actoren die duurzame energie- en ‘low carbon’-systemen
een kans te geven (Warbroek & Hoppe, 2015; Sanders e.a., 2014).

In dit themanummer worden deze thema’s behandeld in een vijftal empirische
bijdragen. Simon Goess, Ellen van Bueren en Martin de Jong gaan in op complexe
sturingsvraagstukken bij verduurzaming van energiesystemen in stadsregio’s.
Hierna besteden Imke Lammers en Maarten Arentsen in hun bijdrage aandacht aan
sturingsvraagstukken en institutionele arrangementen van slimme en duurzame
lokale energienetten (de zogenaamde ‘smart grids’). Vervolgens gaat Hans Hufen
in op bestuurlijke rolneming van gemeenten ten opzichte van burger-energie-ini‐
tiatieven. Daarna verdiepen Maurits Sanders, Anne Veerle Brunnekreef en Michiel
Heldeweg zich in de weerbarstige rol van wet- en regelgeving in relatie tot de aan‐
leg en verduurzaming van warmtenetten. Zonder aanpassing van het bestaande
wetgevingskader zijn belangrijke modellen voor duurzame decentrale energiesys‐
temen simpelweg onmogelijk. Dit vraagt om wijziging van bestaande kaders en de
ontwikkeling van innovatieve beleidsinstrumenten en innovatieve arrangemen‐
ten. Op het laatstgenoemde thema gaan Beau Warbroek en Thomas Hoppe verder
in. Zij richten zich op de beleidsinnovaties van decentrale overheden en reflecte‐
ren op ervaringen met implementatie van dergelijke beleidsinstrumenten. Tot
slot resumeren wij als gastredacteuren de ‘opbrengst’ van de bijdragen aan dit
themanummer. Er worden lessen getrokken en er wordt een aanzet gegeven tot
formulering van een nieuwe onderzoeksagenda over bestuurswetenschappelijke
vraagstukken die spelen rond energietransitie en lokaal bestuur. De gastreactie
wenst u veel plezier bij het lezen van het voorliggende themanummer!
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