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Samenvat t ing 

Milieubeleid en technologische verandering spelen een centrale rol in het oplos 
sen van milieuproblemen. Ten aanzien van het technologische aspect kunnen 
drie fasen worden onderscheiden: anuentae, annouatae en diffusae (Schumpeter, 
1939). De anuentae omvat de ontwikkeling van een nieuw technisch idee; anno- 

uatae behelst de daadwerkelijke toepassing van het idee in een product en/of 
productieproces en initieert de commercialisatiefase; daffusae omvat het ver- 
spreidingsproces waarbij het nieuwe product of productieproces door meerdere 
actoren wordt toegepast en gebruikt. Via milieubeleid kan de overheid deze 
drie fasen afzonderlijk stimuleren. Dit proefschrift concentreert zich op de 
derde fase: de diffusie van een nieuwe milieu-innovatieve productietechnologie. 

De overheid heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om de 
doelstellingen van haar milieubeleid te realiseren. Hierbij wordt veelal onder- 
scheid gemaakt tussen zogenoemde marktgeorienteerde instrumenten en directe 
regulering. Onder de eerste categorie vallen emissieheffingen, subsidies en ver- 
handelbare emissierechten; onder de tweede categorie onder andere emissie 
standaarden. Onder economen heerst consensus ten aanzien van de voorkeur 
voor rnarktgeorienteerde instrumenten boven directe regulering, omdat ze de 
individuele onderneming meer speelruimte geven bij beslissingen over de vervui- 
lingsbestrijding waardoor de emissiedoelstelling tegen de laagst mogelijke kosten 
wordt bereikt. 

De consensus over de instrumentvoorkeur heeft voornamelijk betrekking op 
de implementatie van milieubeleid bij volledige mededinging. Het is minder 
eenduidig in welke mate de verschillende instrumenten een stimulans vormen 
voor milieu-innovatie en diffusie binnen markten van onvolledige mededinging 
(Jaffe et al., 2000). Dit onderzoeksterreinligt nogvoor een groot deel braak. De 
doelstelling van dit proefschrift is dan ook om inzicht te krijgen in welke mate 
milieubeleid de diffusie van schone milieutechnologie bevordert. Hierbij concen- 
treert het onderzoek zich op ondernemingen die opereren op een productmarkt 



met een marktstructuur die wordt gekenmerkt door onvolledige mededinging. 
In het bijzonder richten we ons op de volgende instrumenten: emissieheffingen, 
subsidies per eenheid emissiereductie, verhandelbare emissierechten en verhan- 
delbare emissiereductiecredits. 

Om in de bovenstaande probleemstelling inzicht te krijgen passen we eve  
lutionaire speltheorie toe. Met behulp van deze theorie kan een beter inzicht 
worden verkregen in de economische dynamiek die ten grondslag ligt a m  dif- 
fusievraagstukken. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 2. Een evolutionair spel 
is een model dat dynamische strategische interactie analyseert. De oorsprong is 
te vinden in het vakgebied van de evolutionaire biologie, waar de theorie wordt 
gebruikt om de geschiktheid (ofwel 'fitness') van biologische eigenschappen of 
gedrag van individuen binnen populaties van diersoorten te bepalen. In dit 
geval vloeit strategische interactie voort uit het feit dat de geschiktheid van 
een bepaald type gedrag niet alleen afhankelijk is van de natuurlijke leefomge 
ving, maar ook van gedrag (en alternatief gedrag) dat binnen de populatie van 
individuen heerst. De geschiktheid bepaalt de overlevingskansen in het proces 
van natuurlijke selectie. 

De concepten van de evolutionaire speltheorie zoals die gelden binnen de 
biologische wetenschap, vinden hun weerslag op economische theorievorming. 
Evolutionaire speltheorie toegepast op economische vraagstukken moet vol- 
doen aan de volgende criteria (Friedman, 1991, 1998): monotoniciteit, inertie, 
en spelers nemen huidig en toekomstig gedrag van andere spelers als gegeven. 
De monotoniciteitseigenschap representeert het 'survival of the fittest' argu- 
ment zoals bekend in de evolutionaire biologie. De inertieeigenschap geeft 
het onderscheid weer tussen evolutie en revolutie. Het impliceert dat geag- 
gregeerd gedrag niet te abrupt verandert; het aanpassingsproces is gradueel. 
Dit principe is van toepassing op diffusie. Er kunnen ook radicale technole 
gische veranderingen plaatsvinden, echter deze vorm is niet het onderwerp van 
studie in dit proefschrift. De derde eigenschap heeft betrekking op de onzekere 
toekomst. Spelers kunnen niet vooruitzien en baseren zich op waarnemingen 
in het heden. Kortom, er is sprake van 'kortzichtig' gedrag. 

Bovenstaande drie eigenschappen leggen tezamen de basis voor natuur- 
lijke selectie. Kortzichtig gedrag dat succesvol blijkt te zijn, verdringt het 
kortzichtige onsuccesvolle gedragstype. Evolutionaire speltheorie geeft daar- 
door inzicht in de aard en het verloop van het aanpassingsproces van spelers 
aan de continu veranderende omstandigheden waarin zij verkeren. Gegeven de 
kenmerkende veronderstellingen van evolutionaire speltheorie, zoals hierboven 
geschetst, kan zij antwoord geven op hoe een eventueel evenwicht wordt bereikt. 



Dit in tegenstelling tot de neoklassieke evenwichtstheorie die uitdrukkelijk geen 
inzicht verschaft in de weg waarlangs het evenwicht tot stand komt. In de nee  
klassieke theorie is geen sprake van inertie en monotoniciteit, maar veelal van 
(een extreme vorm) van onbeperkte rationaliteit. De evolutionaire speltheorie 
verschilt ook van de conventionele theorie van de herhaalde spelen die veron- 
derstelt dat spelers perfect kunnen anticiperen en in de toekomst andere spelers 
systematisch trachten te belnvloeden. Vanwege deze verschillen kan de evolu- 
tionaire speltheorie meer adequate voorspellingen genereren dan de reguliere 
speltheorie (Friedman, 1998). 

De hoofdstukken 3, 4 en 5 geven een kritisch overzicht van de bestaande li- 
teratuur. Het betreft achtereenvolgens: diffusiemodellen, innovatie en diffusie 
effecten van milieubeleidsinstrumenten, en evolutionair-speltheoretische m e  
dellen van oligopolistische markten. De eigen bijdrage is te vinden in de hoofd- 
stukken 6 tot en met 9 waarin de evolutionaire speltheorie wordt toegepast om 
de effecten van milieubeleid op de diffusie van milieu-innovaties te analyseren. 

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de belangrijkste diffusiemodellen die 
in de afgelopen decennia zijn ontwikkeld om de verspreiding van innovaties te 
beschrijven en te analyseren. Hieronder vallen het epidemische, probib, eve  
lutionaire en speltheoretische model. Het epidemische model geeft een kwan- 
titatieve beschrijving van diffusie, maar geeft geen inzicht in de economische 
beslissingen waarop adoptie en vervolgens diffusie van innovaties zijn gebaseerd. 
In tegenstelling tot de epidemische modellen hebben probitmodellen we1 een 
economische onderbouwing. Een nadeel van deze twee typen modellen is echter 
dat ze geen rekening houdt met de strategische omgeving waarin de adop 
tiebeslissing plaatsvindt. Speltheoretische diffusiemodellen geven hier daar- 
entegen we1 expliciet inzicht in. Daar staat echter tegenover dat het spelthe 
oretische model de informatieverspreidingsfactoren negeert die diffusie bin- 
nen het epidemische model aandrijven. Evolutionaire, of zogenoemde nee  
Schumpeteriaanse diffusiemodellen, benadrukken het complexe netwerk van 
interacties tussen de econornie enerzijds en technologie anderzijds. Het voor- 
deel van dit model is de schat aan informatie die deze complexiteit genereert. 
Dit impliceert tegelijkertijd dat het raamwerk vooral kwalitatief van aard is. 
In tegenstelling tot de neoklassieke economische theorie geeft het de expliciete 
onderlinge afhankelijke relaties weer waardoor een econornie wordt gekenmerkt. 

Na het overzicht van de bestaande diffusiemodellen, worden in hoofdstuk 
3 de contouren geschetst van een evolutionair-speltheoretisch diffusiemodel, 
waarin de positieve elementen van de beschreven diffusiemodellen zijn samenge 
smolten. Een economisch evolutionair-speltheoretisch diffusiemodel heeft een 



synthetisch karakter en brengt bij elkaar zowel strategische interactie, econe 
mische orientatie en endogeniteit van de 'verspreidingsparameter' waarop dif- 
fusie is gebaseerd. 

Na de bespreking van evolutionaire speltheorie en diffusiemodellen, maakt 
het proefschrift de stap naar milieubeleid en de prikkels die van de verschillende 
vormen van milieubeleid uitgaan om te innoveren. Dit is het onderwerp van 
hoofdstuk 4. Het gros van de literatuur op het gebied van de adoptie en diffusie 
van milieuvriendelijke technologieen in relatie tot milieubeleid heeft zich tot nu 
toe met name gericht op een partiele en comparatief statische analyse. De 
neoklassieke analyses concentreren zich op een vergelijking van evenwichten 
na voltooiing van het diffusieproces en doen geen uitspraken over het aanpas 
singsproces dat tot de evenwichten leidt. 

Innovatieve milieutechnologieen worden gekenmerkt door lagere marginale 
bestrijdingskosten dan de oude conventionele bestrijdingstechnologieen. Daar- 
door belooft ze een kostenbesparing wat op zijn beurt de diffusie van de in- 
novatie aanjaagt. De vraag is nu welk milieubeleidsinstrument de grootste 
potentiele kostenbesparing genereert en daarmee dus ook de grootste prikkel 
bewerkstelligt om de schone innovatieve milieutechnologie te adopteren. De 
verschillende studies geven grote verschillen weer in de rangorde van instru- 
menten in termen van gegenereerde prikkels tot innovatie. Voor een deel zijn 
ze het gevolg van onjuiste aannames. Zo zien diverse studies over het hoofd 
dat oak aan vrij verkregen verhandelbare ernissierechten kosten zijn verbonden, 
namelijk de alternatieve kosten (opportunity costs) in de vorm van gemiste o p  
brengsten uit de verkoop van emissierechten. Daarnaast zijn er studies die de 
voordelen van een lagere prijs van emissierechten uitsluitend toewijzen a n  de 
ondernemingen die de schone milieutechnologie adopteren. Dit is echter een 
misvatting: alle ondernemingen binnen de industrie profiteren van een lagere 
emissierechtenprijs (Keohane, 1999; Requate en Unold, 2003). 

Een van de conclusies uit hoofdstuk 4 is dat een puur comparatief sta- 
tische analyse ontoereikend is om te achterhalen welk instrument de diffusie 
van schone technologieen het meest bevordert. Een dynamische analyse die 
aangeeft hoe de stimulus evolueert tijdens het diffusieproces tussen evenwichten 
zou een nuttige aanvulling en bijdrage zijn aan de discussie. Dit geldt in het 
bijzonder voor de instrumenten verhandelbare emissierechten en verhandelbare 
emissie-reductiecredits, aangezien de prijs van emissies onder deze vormen van 
beleid aan verandering onderhevig is als gevolg van het diffusieproces. Alleen 
met behulp van een dynamische analyse, zoals de evolutionaire speltheorie 
biedt, valt het prijsverloop en de weerslag daarvan op de diffusie van de in- 



novatieve milieutechnologie te achterhalen. De andere conclusie is dat zowel op 
ondernemings- als industrieniveau de analyse van de stimulus van milieubeleid 
op innovatie en diffusie zich niet alleen moet richten op de beslissing hoeveel te 
investeren in emissiereductie, maar ook op de effecten daarvan op de product- 
markt. 

Hoofdstuk 5 completeert het overzicht van relevante theorieen. In dit hoofd- 
stuk wordt beschreven hoe evolutionaire speltheorie is toegepast op markten die 
gekarakteriseerd worden door onvolledige mededinging. Het geeft een beschrij- 
ving vdn de relevdnte literatuur die ingaat op de vraag of een populatie van 
economische agenten die hun gedrag baseren op imitatie op lange termijn kan 
overleven en dus kan bestaan naast een populatie die bestaat uit optimali- 
serende economische agenten. Een andere relevante vraag is of het aanpas 
singsproces (selectiemechanisme) in imperfecte competitieve markten leidt tot 
een zogenoemd Walrasiaans evenwicht, dus identiek aan het marktevenwicht 
bij volledige mededinging, of tot een klassiek Cournot-Nash evenwicht. De 
uitkomst blijkt veelal Walrasiaans van karakter te zijn indien de hoeveelheids 
en prijsaanpassingen gebaseerd zijn op het imiteren van de meest succesvolle 
ondernemingen. 

De hoofdstukken 6 tot en met 9 concentreren zich op de ontwikkeling van 
een evolutionair-speltheoretisch model dat de diffusie beschrijft van een schone 
milieutechnologie waarmee milieuvriendelijke producten kunnen worden gepre 
duceerd. Deze moet concurreren met een oude 'vuile' technologie die vuile 
producten voortbrengt. Dit alles op een markt die wordt gekenmerkt door 
onvolledige mededinging. De kernvraag is hoe de onderscheiden instrumenten 
van milieubeleid doorwerken op zowel het diffusieproces als de lange termijn 
diffusiegraad van de schone milieutechnologie. In hoofdstuk 6 wordt het basis 
model uiteengezet. Deze modelversie houdt nog geen rekening met milieubeleid 
en verwijst naar een zogenoemd 'laissez faire' beleid. Een dergelijk beleids 
regime dient als benchmark voor de instrumenten emissieheffingen en subsi- 
dies (hoofdstuk 7) en verhandelbare emissierechten en emissiereductiecredits 
(hoofdstuk 8). Hoofdstuk 9 geeft een totaaloverzicht van de vier onderscheiden 
instrumenten. 

Het model in hoofdstuk 6 beschrijft de diffusie van technologieen als een 
evolutionair proces. Een industrie bestaat uit een vast aantal ondernemingen 
en elke onderneming kan kiezen of het de producten produceert via de vuile 
technologie of door middel van de schone milieutechnologie. In vergelijking 
met de vuile technologie genereert de schone technologie minder emissies per 
eenheid product. Het product dat is voortgebracht via de schone technologie 



heeft voor de consument een milieuvriendelijk imago. Door dit verschil zijn de 
twee productvarianten voor de consument imperfecte substituten. Er is sprake 
van productdifferentiatie. Het proefschrift richt zich in het bijzonder hierop. 
Productdifferentiatie komt tot uitdrukking in twee onderscheiden vraagcurven 
waarbij de prijsniveaus een functie zijn van de geaggregeerde productie van de 
ondernemingen die het betreffende product voortbrengen. 

Het model maakt een onderscheid tussen de korte termijn beslissing over de 
omvang van de productie en de lange termijn beslissing betreffende de keuze 
tussen de twee onderscheiden productietechnologieen. Bij de korte termijn 
beslissing ten aanzien van de productieomvang is het aandeel van de onderne 
mingen die het schone milieu-innovatieve product voortbrengen (de fractie s) 
gegeven. Deze fractie s geeft de diffusiegraad van de schone milieutechnole 
gie weer. Verder beschikken de ondernemingen over alle overige korte termijn 
informatie die nodig is om hun winst te maximaliseren. Ze concurreren met 
elkaar op de twee deelmarkten voor het schone en vuile product als Cournot 
oligopolisten. Cournot oligopolistisch gedrag impliceert dat bij de bepaling 
van het optimale productievolume het aanbod van de concurrenten bekend is 
en zodanig als gegeven wordt beschouwd. Simultaan met de winstmaxima- 
lisatie brengt de markt via momentane prijsaanpassing het evenwicht tussen 
vraag en aanbod tot stand. De optimale productieniveaus van zowel de vuile 
als milieu-innovatieve onderneming zijn afhankelijk van de diffusiegraad s. 

De keuze voor de schone of vuile productietechnologie is een lange termijn 
beslissing en berust op het imiteren van succesvolle ondernemingen. Indien 
de winst van de ondernemingen die het milieuvriendelijke product produceren 
groter (kleiner) is dan die van de ondernemingen die het vuile product voort- 
brengen, neemt s toe (af). De ondernemingen gebruiken dus de informatie 
van vandaag als leidraad voor beslissingen die hen committeren aan een onbe 
kende toekomst. Zij moeten immers maar afwachten of na de omschakeling het 
oorspronkelijke positieve voordeel nog bestaat. 

Met de analyse van het diffusieproces wordt de evolutionaire speltheorie 
in het model opgenomen. In de verandering van de diffusiegraad s komt het 
eerder genoemde monotoniciteitsprincipe tot uitdrukking. In hoofdstuk 6 wordt 
aangegeven wanneer de winstdifferentiaal zoals hierboven gedefinieerd dalend 
of stijgend is in diffusie s (bijv. McGinty, 2001). In het model is de winst- 
differentiaal normaliter dalend in s. Dit impliceert dat bij een lage penetratie 
van de schone technologie de winstdifferentiaal positief is en bij een hoge pene 
tratiegraad negatief. Met andere woorden: bij een gering aantal aanbieders van 
het schone product kunnen deze ondernemingen elk afzonderlijk een hoge winst 



rnaken. Naarmate het aantal aanbieders van het schone product toeneemt (de 
diffusiegraad s stijgt), daalt de prijs van het schone product en stijgen de prijs 
en productie van het vuile product per onderneming. Bijgevolg slinkt het posi- 
tieve winstverschil en slaat vervolgens om in een negatief winstverschil. Wan- 
neer het winstverschil nihil is, bestaat er voor de ondernemingen geen prikkel 
meer om te veranderen van technologie. De 'interne' graad van diffusie waar- 
bij dit het geval is, is dan een Nash-evenwicht. Het dalende karakter van de 
winstdifferentiaal betekent in zo'n geval ook dat het evenwicht een zogenoemd 
evolutionair evenwicht, hetgeen impliceert dat beide productvarianten op de 
lange termijn naast elkaar bestaan. 

Een ander resultaat is dat diffusie van schone technologie onder een lais 
sez faire regime niet per se tot lagere emissies hoeft te leiden. In de eerste 
fase van het diffusieproces kunnen de totale emissies zelfs toenemen. Wanneer 
beide productvarianten door meerdere ondernemingen wordt voortgebracht, 
vallen de evenwichtsprijzen via het mechanisme van prijscompetitie lager uit 
en zal de consumptie toenemen. Dit productie-effect van diffusie domineert het 
substitutie-effect van vuile naar schone productie. Een dergelijk nadelig effect 
treedt niet op indien de emissiecoefficient van de schone technologie voldoende 
lager is dan de emissiecoefficient van de vuile technologie. De vraag is nu wat 
de effecten van milieubeleid zijn op het diffusieproces, vertaald in termen van 
geaggregeerde productie, emissies, en de lange termijn evenwichtsgraad van 
diffusie. 

Hoofdstuk 7 introduceert emissieheffingen en subsidies per eenheid emissie 
reductie; hoofdstuk 8 richt zich op verhandelbare emissierechten en verhandel- 
bare credits. Het verschil tussen de laatste twee instrumenten is dat onder 
een systeem vdn verhandelbare emissierechten het emissieplafond vast ligt, ter- 
wijl onder credits de emissiedoelstelling gekoppeld is aan de totale productie. 
De doelstelling impliceert een vooraf gespecificeerde restrictie op de hoeveel- 
heid emissies per eenheid voortgebracht product. Een systeem van verhan- 
delbare credits is in feite een vorm van directe regulering door middel van 
emissiestandaarden in combinatie met credithandel. De verhandelbaarheid 
creeert flexibiliteit voor de onderneming in die zin dat zij een hogere of lagere 
emissie/output ratio kan kiezen dan de voorgeschreven emissiestandaard. 

Niet verwonderlijk stimuleren alle vier milieubeleidsinstrumenten de g r a d  
van diffusie op de lange termijn positief. Dat wil zeggen: de evenwichtsgraad 
van diffusie stijgt ten opzichte van het laissez faire regime, hetgeen betekent dat 
op lange termijn meer ondernemingen binnen de industrie de schone technole 
gie toepassen. Net als onder een laissez faire regime geldt bij emissieheffingen 



en subsidies dat de totale emissies bij een toenemende diffusiegraad dalen in- 
dien de emissiecoefficienten in voldoende mate van elkaar verschillen. Onder 
verhandelbare emissierechten leidt een lager emissieplafond tot meer diffusie 
op de lange termijn onder de voorwaarde dat de onderneming die het schone 
product voortbrengt een netto absoluut voordeel heeft dat groter of gelijk is 
aan het netto absolute voordeel van de vuile onderneming. Het netto abse  
lute voordeel is hier gedefinieerd als het verschil tussen het prijsintercept en de 
variabele kosten van de onderneming, gegeven de technologiekeuze. Een strin- 
genter milieubeleid onder credits, geformuleerd in termen van een strengere 
emissiestandaard, leidt ook tot meer diffusie. 

Het emissiepatroon tijdens het diffusieproces verschilt sterk tussen een sys  
teem van verhandelbare emissierechten en emissiereductiecredits. Onder een 
systeem van verhandelbare emissierechten liggen de totale emissies constant op 
het niveau van het emissieplafond gedurende het gehele diffusieproces. De prijs 
van emissierechten zorgt voor afstemming van de vraag naar emissierechten op 
het beschikbare aanbod. Mochten de emissies tijdens de eerste fase van het 
diffusieproces de neiging hebben toe te nemen, dan wordt dit tegengehouden 
door een stijging van de prijs van emissierechten welke doorwerkt in een hogere 
productprijs en zo de stijging van het productievolume en de gegenereerde hoe  
veelheid emissies in toom houdt. In de latere fase van diffusie daalt de prijs 
van emissierechten en voorkomt zo dat de emissies beneden het emissieplafond 
zakken. Onder een systeem van verhandelbare credits gaat de introductie van 
een emissiestandaard tijdens de beginfase van diffusie gepaard met een enorme 
terugval in productie (ten opzichte van een laissez faire regime) als gevolg van 
een tekort aan credits. Dit tekort neemt af als de diffusie van de schone tech- 
nologie toeneemt. Door het toenemende aanbod van credits kunnen de emissies 
stijgen totdat het diffusieevenwicht is bereikt. Een uitvloeisel is dat de credit- 
prijs initieel in de eerste fase van diffusie extreem hoog is en daalt naarmate de 
diffusie van schone technologie toeneemt. 

Een ander verschil tussen verhandelbare emissierechten en verhandelbare 
emissiereductiecredits heeft betrekking op de handelsstromen van emissierech- 
ten, respectievelijk credits. Onder emissierechten zijn de ondernemingen die 
het schone product produceren (niet alle) kopers van emissierechten. Dit conti- 
nueert totdat een bepaalde diffusiegraad is bereikt die kleiner is dan de even- 
wichtsgraad van diffusie. In het diffusie-evenwicht zijn ze dus verkopers. Onder 
een credit systeem zijn de schone ondernemingen altijd verkopers van credits 
en de vuile ondernemingen kopers. De schone bedrijven zijn verkopers omdat 
alleen zij credits kunnen creeren door minder te emitteren dan de emissiestan- 





handelbare emissierechten en heffingen zijn dus 'first-best'. Credit handel is 
'second-best' door de te lage prijs voor emissies, en subsidies 'third-best' van- 
wege de sterkere prijsdistorsies in vergelijking met credits. Bij een toename van 
de heterogeniteit tussen producten zal het verschil tussen de prijs en marginale 
kosten ook toenemen en resulteren in een hogere 'deadweight loss'; de productie 
komt bij een toenemende productheterogeniteit dan meer en meer beneden de 
welvaartsmaximaliserende omvang. In tegenstelling tot de andere instrumenten 
drukken subsidies de productprijs en stuwen zo de productie in de richting 
van het welvaartsmaximum. Verhandelbare emissierechten en emissieheffingen 
doen juist het tegendeel en credits zitten er tussenin. Vandaar dat bij product- 
heterogeniteit de volgorde op basis van het efficientiecriterium als volgt is: (1) 
subsidies, (2) credits, (3) verhandelbare emissierechten en heffingen. 

Zoals eerder aangegeven is er in het welvaartsmaximum geen aanbod van 
vuile producten en dus geen ruimte voor de toepassing van de oude vuile tech- 
nologie. Omdat er nu alleen maar schone producten worden aangeboden kan 
men concluderen dat onder een oligopolistische marktvorm naast het alom b e  
kende kenmerk van te weinig productie, er tevens teveel vuile producten worden 
geproduceerd. Gegeven het gebrek aan specifieke adequate informatie omtrent 
de exacte mate van productdifferentiatie en de competitieve voordelen die on- 
dernemingen ten opzichte van elkaar bezitten, zal het moeilijk zijn om in de 
beleidspraktijk aan 'fine tuning' te doen bij het toepassen van milieubeleids 
instrumenten. In dat geval kan een algemeen concurrentiebevorderend mede 
dingingsbeleid gevoerd worden, onder andere gericht op het elimineren van 
toetredingsbarrieres en het streven naar first-best oplossingen bij de inzet van 
milieubeleidsinstrumenten. Een dergelijk perspectief pleit voor een systeem 
van verhandelbare emissierechten of de implementatie van emissieheffingen. 


