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Samenvatting.

De activiteiten van de mens hebben de laatste decennia zo'n omvang gekregen dat
de invloed ervan wereldwijd zichtbaar is. Het besef is gegroeid dat een tocname van
de intensiteit en schaal van de druk van menselijk handelen op het milieu kan leiden
tot ernstige schade aan menselijk welzijn. Vanuit beleidsoogpunt is hierop
gereageerd door internationaal een duurzamc ontwikkeling na te streven. Er is geen
eenduidige definitie van duurzame ontwikkeling. Een veel gebruikte interpretatie is
cchter: "een ontwikkeling waarbij de behoeften van dc huidige bcvolkmg kan
worden bevredigd zonder dat dit ten koste gaat van de mogeUjkheden van
toekomstige generates'. Om zicht tc krijgen op de consequenties van het menselijk
handelen in rclatie tot duurzame ontwikkeling wordt steeds meer gebruik gemaakt
van computersimulatiemodellen, hct onderwerp van dit proefschnft.

Integrated assessment' is een multi- en interdisciplinair proces dat tot doel
heeft vanuit een geintegreerd perspectief op een transparante wijze
wetenschappelijke kennis vanuit diverse gebieden te combineren, interpreteren en
verduidelijken. Een instrument in dit streven is het ontwikkelen en gebruiken van
integrated assessment modellen welke vereenvoudigde versies van diverse expert
modellen integreren in een model om zo op een mteractieve wijzc mogclijke
toekomstige scenario's te analyseren.

Integrated assessment modellering is een jonge wetenschappelijke stroming
die nog sterk leunt op andere disciplines. De methoden en technieken die worden
gebruikt voor deze modellen zijn niet alle de meest geschikte om de problcmatiek te
beschrijven. In het onderzoek dat ten grondslag lag aan dit proefschnft zijn enkele
nieuwe methoden en technieken ontwikkeld en toegepast binnen integrated
assessment modellen. Deze methoden en technieken zijn gebruikt voor de volgende
kwesties:

- o/rt»»a/K3/7f: Veel (economische) integrated assessment modellen maken gebruik
van optimalisatie, waarbij vergaande simpliflcatie van het mens-milieu systeem is
aangebracht om de klassieke optimalisatietechnieken toe te kunnen passen. In dit
proefschnt't worden consequenties van deze vereenvoudigingen onderzocht en een
altematieve benadering verkend.
- wereA#>«.7</«j: Onzekerheid wordt vaak beschouwd als een statistisch artefact,
hoewel een groot deel van onzekerheden veroorzaakt wordt door verschillende
interpretaties van de wereld om ons heen. In dit proefschnft worden verschillende
perspectieven c.q. wereldbeelden gebruikt om een consistente en kwalitatieve
analyse te maken van subjectieve meaingen omtrent het functioneren van het
mondiale systeem en de consequenties hiervan voor geprefereerd beleid. Hierbij

' Er is gecn goedc Nederlandsc vertaling voor //7fc#73/«/J5$ew/77CT7f.
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wordt gcbruik gemaakt van de Culturele Theorie van Thompson era/. (1990) welke
onder andere een onderscheid maakt tussen een egalitair, hierarchistisch en
individualistisch wereldbceld.
- cvo/urw/7j//if /7w«/f//c/7>;̂ : de huidige generatie integrated assessment modellen
worden gedomineerd door een mechanistisch wereldbeeld. Een andere benadering
is die vanuit een evolutionair perspectief waarbij het systeem gezien wordt als een
verandcrend en aanpassend geheel van een heterogene verzameling van actoren. In
dit proelschrift worden evolutionaire modelleertechnieken toegepast om de
meerwaardc van het evolutionair perspectief te illustreren.

Het proefschrift is als volgt opgebouwd. Na een inleidend hoofdstuk wordt in
hoofdstuk 2 een beknopt overzicht gegeven van het brede terrein van mondiale
veranderingen, waarna een inleiding volgt van integrated assessment, en in het
bijzonder integrated assessment modellering. In dit hoofdstuk wordt ook een
overzicht gegeven van de belangrijkste integrated assessment modelien voor
klimaatverandering. In hoofdstuk 3 worden de methodologische aspecten besproken
rond optimalisatie, perspectieven en evolutionaire modellering. Deze methoden
worden toegepast in de hoofdstukken 4 tot en met 9.

In hoofdstuk 4 wordt het model OMEGA (Optimization Model for
Economic and Greenhouse Assessment) besproken. Dit model is een combinatie
van het economisch gedeelte van het bekende optimalisatie model DICE (Dynamic
Integrated model of Climate and the Economy) van de econoom Nordhaus (1992)
en het klimaatsysteemgedeelte van het natuurwetenschappelijk georienteerd
simulatiemodel IMAGE 1.0 (Integrated Model to Assess the Greenhouse Effect)
(Rotmans, 1990). Door experimenteren met het oorspronkelijke DICE model en het
verkregen OMEGA model kunnen de consequenties van een zeer vereenvoudigde
beschrijving van hei klimaatsysteem zoals in DICE gebruikt wordt, worden
geanalyseerd. Doordat het klimaatsysteem in DICE niet veel meer beschrijft dan
een trendextrapolatie van historische veranderingen in de atmosfeer is het model
niet geschrikt om trendbreuken in emissies voldoende bevredigend te beschrijven.
Om het optimalisatieprobleem met OMEGA op te lossen zijn vier soorten
optimalisatietechniekcn, gebruikt waaronder een nieuw ontwikkelde techniek SRSP
(Sequential Reduced-System Programming) waarvan convergentie eigenschappen
worden bewezen. Dit hoofdstuk illustreert dat optimale oplossingen kunnen worden
verkregen voor modellen met een procesgeorienteerde beschrijving van het
klimaatsysteem en dat de verkregen oplossingen aanzienlijk kunnen verschillen met
modellen met een trend georienteerde beschrijving van het klimaatsysteem.

Een beknopte beschrijving van de achtergronden filosofie en modules van
het mondiale, integrated assessment model TARGETS (Tool to Assess Regional
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and Global Environmental and health Targets for Sustainability) wordt gegeven in
hoofdstuk 5. TARGETS integrcert op ecn hoog aggregatieniveau het mens-milieu
systeem. waarbij zowel verticale (oorzaak-gevolg) als honzontale (subsystemen)
integratic wordt onderscheiden. TARGETS bestaat uit 5 modules: cen bevolking en
gezondheidsmodel; een energiemodel; een element-cycli-model, een watermodcl en
een landmodel. Geintegreerd beschnjven ze op abstract niveau de consequcnties
van economische en technologische ontwikkelingen op de toestand van het milieu
en de gezondheid van de mens. De energie module en dc element cycli module van
het TARGETS model zijn in hoofdstuk 6 gebruikt voor een aantal optimalisaiie
georienteerde expenmenten. Gebruikmakend van een genetisch algontme (wclke
probleemoplossingen met elkaar laat concurreren) wordt geanalysecrd wat koslcn-
effectieve maatregelen zijn om klimaatverandenngsdoelstellingen te bereiken.
Daarnaasi wordt de invloed van technologische ontwikkelmg op de aard en omvang
van de maatregelen bekeken. Aan de hand van vier verschillcnde scenario's voor
technologische ontwikkelmg blijkt dat onzekerheid in de voortgang van
technologische ontwikkeling zecr grote invloed heeft op het lange termijn
klimaatbeleid. Echter, een forse beleidsimpuls op korte termijn is kosteneffecticf om
het energiesysteem zuiniger te laten zijn en het gebruik van alternative
brandstoflen te laten toenemen. In de expenmenten wordt expliciet dc verzurende
en koelende effecten van SOj emissies meegenomen.

Dc verdcling van CO2 emissierechten russen de verschillende wereldregio's is
het onderwerp van hoofdstuk 7. Wanneer handel van emissierechten als instrument
zal worden gebruikt om emissies van CO; te reduceren, dan bepaalt de mitiele
verdeling van die rechten de stromen van middelen tussen de regio's. Gezien de
huidige ongelijkheid in economische ontwikkeling, bevolking en historische
bijdrage aan CO; emissies kunnen verschillende perspectieven losgelaten worden op
zo'n verdeling. Een egalitaire verdeelsleutel is een gelijke hocveelheid
emissierechten per persoon in het verleden, heden en de toekomst. Gegeven ecn
toekomstig scenario of strategic van CO2 emissies kunnen de huidige
emissieschulden alswel de toekomstige emissierechten berekend worden. Noord
Amerika en West Europa hebben de hoogste emissieschulden terwijl emissierechten
in ontwikkelingslanden niet in elk scenario boven het huidige ruveau uitkomen. Het
gebruik van diverse perspcctieven (egalitair, hierarchistisch en individualistisch) om
verdeelsleutels en toekomstige emissiepaden te bepalen, sluitcn aan bij de kwestie
dat er geen eenduidige oplossing is van dit probleem.

In hoofdstuk 8 wordt een modelbenadering gepresenteerd waarbij actoren
verondersteld worden verschillende perspcctieven tc hebben wclkc kunnen
veranderen als informatie over het systeem daar aanleiding toe zal geven: The Battle
of Perspectives. Verondersteld wordt dat actoren overeenkomstig hun wereldbeeld
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handelen. Gebruikmakend van een eenvoudig klimaat-economie model en een
genetisch algoritme om de (verandering in) perspectieven te simuleren is een case-
studie uitgewerkt. Experimenten zijn uitgevoerd voor drie mogelijke systemen:
wcrkend zoals verondersteld door de egalitair, hierarchist en de individualist.
Athankclnk van dc bcginsituatie en het succes van actoren te leren wordt voor ieder
systeem een spectrum verkregen van mogelijke toekomstscenario's. Deze
toekomsten zijn consistent vanuit het idee dat de mens zijn beleid zal bijstellen
wannccr steeds vcrrassingen optreden (= informatie komt niet overeen met de
verwachtingen). Stel, bijvoorbeeld, dat verkregen informatie
(temperatuurverandering) gcmaskeerd wordt door een onbekend fenomeen (koeling
door sull'a.il acrosolen). Een late ontdekking van dit koeleffect zou kunnen leiden
lot lid nuM halen van beleidsdoelen. Kortom, het meenemen van leergedrag geeft
toekomstprojecties van een wereld van actoren met variatie in perspectieven en
beperkti' informatie.

In hoofdstuk 9 wordt een model gepresenteerd dat het aanpassend gedrag
van de malariamuskieten en -parasieten simuleert. Hiertoe wordt een systeem-
dynamisch model dat de transmissie-dynamiek van parasieten fussen mens en mug
bcschrijft, gekoppeld met een genetisch algoritme welke de adaptatie van muskieten
en parasieten simuleert. Malariamuskieten en -parasieten passen zich aan aan het
gebruik van insekticiden en medicijnen zodat malaria in veel gebieden moeilijk
bestrijdbaar is. Samen met een mogelijke toename van malaria door
klimaatvcrandering blijft malaria een van de belangrijkste infectieziekten. Dit
heuristisch model is getest aan de hand van een aantal kwesties uit de literatuur
zoals de invloed van migratie, initiate resistentie en het percentage muskieten en
parasieten die niet door insekticiden en medicijnen bereikt worden. Het blijkt dat in
laag-endemische gebieden malaria efFectief bestreden kan worden, ook wanneer
klimaatverandering optreedt. Echter in hoog endemische gebieden is geen effectieve
bestrijding van malaria gevonden.
In hoofdstuk 10 tenslotte, worden de bevindingen uit het onderhavige proefschrift
samengt'vat en gecvalueerd en mogelijk toekomstig onderzoek aangestipt. Hierbij
wordt nadruk gelegd op het gebruik van verschillende modelleerparadigma's om de
aspecten van mondiale veranderingen tot zijn recht te laten komen.
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