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Stellingen 

(behorend bij het proefschrift "Planhiërarchische oplossingen: Een bron voor 

maatschappelijk verzet", Van Baren, 2001). 

1. Als bestuurders en ambtenaren zich in een besluitvormingsproces zonder meer 
"boven" de kritische burger plaatsen, dan onderschatten zij de rol die zij zichzelf 
als burger toekennen. 

2. Het is de mens eigen om personen die er niet hetzelfde handelings- en denkpa
troon op nahouden in een hokje te plaatsen. Op die manier wordt getracht het ei
gen handelen en denken te rechtvaardigen. Zeer creatief bedachte labels 
(NIMBY, PIMBY, NIVEA etc.) zijn het resultaat. 

3. Besluitvormingsprocessen zullen nooit soepeler verlopen als bestuurders en 
ambtenaren blijven steken in de gedachte de besluitvorming sneller te kunnen 
laten verlopen door andere betrokkenen gemakshalve van de gesprekstafel uit te 
sluiten. 

4. Het versterken van planhiërarchische bevoegdheden doet afbreuk aan de inhoud 
van het debat in een besluitvormingsproces en daarmee aan de kwaliteit van het 
gehele besluitvormingsproces. 

5. Een cursus "Hoe moet ik naar anderen luisteren" zou in de overheidswereld tot 
verrassende effecten kunnen leiden. 

6. Het uitvoeren van een promotieonderzoek zou vaker in multidisciplinaire onder
zoeksteams moeten plaatsvinden. Dit levert zeker meerwaarde op. 

7. De Universiteit van Amsterdam mag zichzelf gelukkig prijzen dat er in de afgelo
pen jaren nog promovendi aanwezig waren die, ondanks een zeer schamele 
beurs en het ontbreken van een ordentelijke werknemersstatus, met gedreven
heid promotieonderzoek hebben gedaan. 

8. De kwaliteit van een universitaire opleiding kan positief worden beïnvloed als er 
een goede verbinding gelegd wordt tussen onderzoek van promovendi en het on
derwijs, maar tegen dergelijke verbindingen worden in toenemende mate instituti
onele barrières opgeworpen. 

9. Het is ronduit triest dat asielzoekers die zich al langer dan 5 jaar in Nederland 
bevinden en inmiddels door eigen inzet zijn ingeburgerd, absoluut geen duidelijk
heid wordt verschaft over wanneer zij ook daadwerkelijk in Nederland mogen blij
ven. 

10. Het gezegde "Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd" zou bij meer men
sen 'boven de schoorsteen' moeten hangen. 
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Voor- en dankwoord 

Voor- en dankwoord 

In de periode dat ik net begon met dit promotieonderzoek maakten collega's die ook net 

met hun onderzoeken begonnen waren en ik grapjes over het schrijven van een voor- en 

dankwoord. We hadden nog niks gepresteerd maar we konden natuurlijk altijd alvast 

beginnen met het schrijven van dit inhoudelijk, hoogwaardig stukje tekst. Achteraf gezien 

denk ik dat deze grappen voortkwamen uit een soort nervositeit, we hadden namelijk nog 

een behoorlijk pittig traject voor de boeg. En nu, ruim 4 jaar later, is het toch zover. Het 

moment is gekomen dat ik me echt mag (en moet) bezighouden met het schrijven van 

een voor- en dankwoord. 

Het schrijven van een proefschrift is een hele klus. Voor personen die in een ver

gelijkbare positie hebben gezeten is dit heel goed te begrijpen. Voor anderen bleek het 

soms moeilijk uit te leggen wat het doen van een promotieonderzoek nou eigenlijk in

houdt. Je gedurende een periode van minimaal 4 jaar ergens in verdiepen, dat is toch erg 

moeilijk voor te stellen. Velen zien promovendi als een soort eeuwige studenten en vra

gen dan ook wanneer het moment van afstuderen is. Ze luisteren naar de verhalen dat je 

hard werkt en dat je over behoorlijk wat discipline en doorzettingsvermogen dient te be

schikken. Tegelijkertijd horen ze dat er soms dagen tussen zitten waarop je geen inspira

tie hebt en het het beste is om maar gewoon naar huis te gaan omdat er toch niks uit je 

vingers komt. Natuurlijk probeer je als promovenda zo goed mogelijk uit te leggen wat 

"promoveren" inhoudt, maar dan nog is voor velen niet zichtbaar wat je nou precies doet. 

Ik ben dan ook ontzettend blij dat het moment daar is dat ik kan laten zien wat ik in de 

afgelopen jaren heb gedaan. Er ligt nu een proefschrift, een wetenschappelijke ver

slaglegging van een onderzoek naar de problematiek rondom het plaatsen van voorzie

ningen voor de verwerking en/of bewerking van afval. 

Voordat ik met dit onderzoek begon wist ik weinig van afvalverwerkingsinstallaties, 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, van milieu en van NIMBY-vraagstukken (NIMBY 

staat voor Not In My Backyard), om maar eens wat termen te noemen. Het eerste jaar 

heb ik me dan ook vooral beziggehouden met het lezen van literatuur. Met mijn bestuurs

kundige achtergrond en een gezonde dosis logisch nadenken heb ik mij geprobeerd de 

materie eigen te maken. Al snel bleek dit een zeer boeiende materie. Toen ik na een jaar 

lezen eindelijk de empirie in kon duiken om zo de vraag te beantwoorden hoe besluitvor

mingsprocessen rondom het plaatsen van afvalinstallaties in werkelijkheid verliepen, be

gon het voor mij te leven. Het bestuderen van dossiers en vooral het doen van interviews 

met de mensen die in de besluitvormingsprocessen betrokken waren geweest, stelden 

mij in staat inzichtelijk te maken wat zich in deze processen had afgespeeld. Het meest 

uitdagende en tegelijk het meest moeilijke na deze verzamelperiode was het vanuit theo-
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retisch kader onderling vergelijken van deze processen. De gegevens, verzameld in twee 

jaar tijd weer terugbrengen naar een analyse die duidelijk van structuur en to the point is, 

heeft behoorlijk wat zweetdruppels gekost. Naarmate er zich een duidelijke lijn in de re

sultaten begon af te steken werden deze zweetdruppels al snel omgezet in heel veel po

sitieve energie, waardoor ik in staat was dit proefschrift af te ronden. Positieve energie 

kreeg ik ook van het begeleiden van studenten. 

Een proefschrift schrijven kan een heel solistische aangelegenheid zijn. Dit was het voor 

mij gelukkig niet. Mijn onderzoek maakte deel uit van een groter geheel, waar ook het 

sociaal-psychologische onderzoek van Jeroen Devilee deel van uitmaakte. Daar waar ik 

vanuit bestuurskundige bril de besluitvormingsprocessen bekeek, bestudeerde Jeroen de 

besluitvormingsprocessen vooral door de bril van omwonenden en hun attituden. Ik raad 

u aan vooral ook zijn proefschrift te lezen! Het bijna tegelijkertijd beginnen aan onze 

onderzoeken, tussentijds samenwerken aan diverse activiteiten, het van eikaars onder

zoeksresultaten op de hoogte blijven en daar bovendien afhankelijk van zijn waren voor 

mij elementen om gemotiveerd door te blijven gaan met het onderzoek. Bovendien heb ik 

het delen van momenten van voor- en tegenspoed met Jeroen altijd als zeer prettig 

ervaren! Ook de gezelligheid op de kamer was van groot belang, mijn dank dus daarvoor. 

Een groot woord van dank gaat uit naar Maarten Wolsink. Dat ik dit proefschrift 

heb afgerond is voor een groot deel afhankelijk van zijn geweldige inzet. Wat een fantas

tische begeleider. Tussen het inleveren van stukken en het bespreken daarvan zat nooit 

langer dan een week en ook voor "spoedeisende" vragen en besprekingen kon ik altijd bij 

hem terecht. Van belang voor mij was ook dat hij altijd oprecht geïnteresseerd was in 

bijvoorbeeld privé getinte aangelegenheden en daar waar nodig zijn steun gaf. 

Een woord van dank gaat uiteraard ook uit naar Rob Hoppe. Toen ik net begon 

vertelde hij me dat hij in het eerste jaar vooral een stimulerende rol zou vervullen, die in 

de loop der tijd zou veranderen in meer een rol van "advocaat van de duivel". Dit heeft 

zich mijns inziens ook voorgedaan. Was ik in het eerste jaar nog een beetje huiverig voor 

deze laatste rol, inmiddels weet ik dat de inbreng van Rob een zeer positief effect heeft 

gehad op de versie van het proefschrift zoals het er nu ligt. Daar waar ik al tevreden was 

over het resultaat maakte Rob mij duidelijk dat er veel meer winst te boeken was. Afstand 

nemen om vervolgens met zijn commentaar in termen van "to think book", zoals hij het 

noemt, een geheel te schrijven heeft duidelijke positieve resultaten opgeleverd! Dank je 

wel daarvoor! 

Ik schat in dat ik nog pagina's vol kan schrijven met dankwoorden, aangezien ik 

bij het schrijven van dit proefschrift hulp van velen heb gekregen. Dit lijkt me echter niet 
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de bedoeling. Toch wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een beperkt aantal 

mensen nog even persoonlijk te bedanken. 

Mark Huijbregts. Ik heb onze jaren op de UvA altijd als zeer bijzonder ervaren. 

Samen keten en samen serieus kunnen zijn, echt top! Je weet als geen ander wat er 

allemaal aan een promotie voorafgaat. Fijn datje mijn paranimf wilt zijn. 

Ook de oud-collega's van de voormalige IVAM en van het onderzoeksinstituut 

AME wil ik bedanken voor de tijd dat ik onderdeel mocht uitmaken van deze vakgroep/dit 

instituut. 

Roel Meertens wil ik bedanken voor zijn begeleiding en betrokkenheid bij mijn 

onderzoek. Ik waardeer overigens ook de bereidheid van de overige commissieleden om 

deel te nemen in mijn promotiecommissie. 

Een pluim verdienen ook mijn nieuwe collega's van met name de afdeling Beleid 

en Ruimtelijke Ordening van het Stadsdeel Oud-West. Met name door jullie belangstel

ling en enthousiasme werd het makkelijker om de laatste loodjes echt af te ronden. 

Grote waardering gaat uit naar Agnes. Wat is er mooier dan dat je zus tevens je 

beste vriendin is. Dat je tijdens mijn promotie mijn paranimf wilt zijn betekent enorm veel 

voor me. Bovendien is het heerlijk dat ik altijd met alles bij je terecht kan!! Hetzelfde geldt 

voor Frank wiens oprechte belangstelling ik erg waardeer. Jullie Joost is echt een won

der. Hij beseft het zelf niet, maar zijn aanwezigheid heeft mij nog meer doen beseffen dat 

hard werken op z'n tijd goed en best leuk kan zijn, maar dat dit niet ten koste moet gaan 

van het volop genieten van de mooie en bijzondere aspecten van het leven! 

Ik wil ook Bienvenue bedanken. Jij bent voor mij echt een voorbeeld als het gaat 

om het hebben van doorzettingsvermogen. Geweldig dat je mijn broertje bent! 

Dit proefschrift heb ik opgedragen aan mijn ouders. Door dit te doen heb ik gepro

beerd aan te geven hoeveel zij voor mij betekenen en hoe zeer ik respecteer wat zij in de 

afgelopen jaren allemaal voor mij hebben gedaan. De support die ik van jullie in alle fa

cetten van het leven heb gekregen is met geen pen te beschrijven. Bedankt! 

Tot slot wil ik mijn lieve Antonio bedanken. Wat was en is het toch heerlijk om na 

een dag hard werken weer naar huis te gaan! Een thuis gekenmerkt door gezelligheid, 

ontspanning (Nintendo!!) en vooral bijzonder veel liefde. Dank je wel voor alle liefs en 

steun in verleden en heden, hopelijk mag ik er in de toekomst even veel op blijven leu

nen. 
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Context en probleemstelling onderzoek 

Hoofdstuk 1 
Context en probleemstelling onderzoek 

1.1 Inleiding 

"De kwaliteit van de besluitvorming over grote infrastructurele projecten in Nederland 

dient te worden verbeterd". Met deze zin begint de Wetenschappelijke Raad voor het Re

geringsbeleid (WRR) het rapport "Besluiten over grote projecten" waarin antwoord wordt 

gegeven op een adviesvraag van de regering (WRR, 1994: 7). De aanleiding voor dit rap

port was het idee dat met besluitvorming over grote projecten steeds meer tijd is ge

moeid. Besluitvormingsprocessen lopen veelal traag en moeizaam. Er wordt gesproken 

van 'stroperigheid' in Nederlandse besluitvormingsprocessen (Hendriks en Toonen, 1998; 

Van Zundert, 1999). Neem bijvoorbeeld besluitvorming over de aanleg van de Betuwelijn, 

de Hogesnelheidslijn, of besluitvorming over het plaatsen van afvalverwerkingsinstalla

ties. Aangezien dit veelal projecten van een hoger, nationaal belang geacht worden te 

zijn, zijn moeizaam verlopende besluitvormingsprocessen een doorn in het oog van nati

onale beleidsmakers. 

Ondanks dat de WRR (1994) aangaf dat de kwaliteit van de besluitvorming een 

essentiëler probleem was dan het gebrek aan snelheid, resulteerde de frustratie van na

tionale overheden toch in een aantal wetswijzigingen in de Wet op de Ruimtelijke Orde

ning in 1994 (Wolsink, 1999), die gericht waren op het versnellen van de besluitvorming 

door de planhiërarchische bevoegdheden van de centrale overheid te vergroten. Eén van 

deze wijzigingen in de WRO was de introductie van het NIMBY-instrument. NIMBY staat 

voor 'Not in My Backyard'. Deze wetgeving gaat ervan uit dat de vertraging en het veelal 

moeizame verloop van besluitvormingsprocessen veroorzaakt worden door het verzet 

van omwonenden en lokale bestuurders. Nationale overheden gaan ervan uit dat bewo

ners en lokale bestuurders een zogeheten 'NIMBY-attitude' aannemen, waarin zij op basis 

van rationele en egoïstische motieven een bepaalde voorziening van de hand wijzen. 

Een afvalverwerkingsinstallatie bijvoorbeeld, is gewenst zolang deze maar niet in een 'ei

gen' achtertuin wordt geplaatst. 

In de afgelopen jaren is er veel kritiek gekomen op de (impliciete) veronderstellingen ach

ter deze wet. Er worden zelfs metaforen gegeven voor de problematiek rondNlMBY-pro-

jecten. Ten Heuvelhof spreekt over NIMBY als fantoom, een spook dat sinds een paar 
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jaar rondwaart in het openbaar bestuur. "Maar zoals wel meer met spoken het geval is", 

zo zegt hij, "is ook dit exemplaar slechts een hersenschim, een door ons zelf verzonnen 

constructie. Niets meer en niets minder" (Ten Heuvelhof, 1995: 22). Een ander voorbeeld 

geeft Van Zundert (1992) die spreekt van een "wurgwet" en een "botte-bijlmethode". De 

titel van het artikel "Het NlMBY-wetsvoorstel: une danse macabre?" van Van Geest en 

Janssen (1993) geeft ook goed aan hoe over de NlMBY-wet wordt gedacht. 

De kritiek op de veronderstellingen achter hetNIMBY-wetje leidt ertoe dat ook de veel ge

bruikte verklaring voor de vaak moeizaam en traag verlopende besluitvorming bij infra

structurele projecten van nationaal belang ter discussie komt te staan. Er dient op kriti

sche wijze gekeken te worden naar de beleidstheorie die schuil gaat achter dit instru

ment. Op basis van beperkt of zelfs geen duidelijk aanwijsbaar empirisch onderzoek wor

den uitspraken door verschillende overheidsinstanties gedaan over de kwaliteit van de 

besluitvorming (Wolsink, 1995: 77) en over de mogelijke oorzaken voor de moeizaam 

verlopende besluitvorming. Het is dan ook van belang om te onderzoeken ôf en waarom 

besluitvorming vertraging ondervindt, of dit wel aan lokaal verzet ligt en zo ja, waarom lo

kale bestuurders en omwonenden in verzet komen bij dit soort besluitvorming. 

De beschreven kritiek heeft vooral betrekking op de consequenties die het gebruik van 

het NlMBY-instrument voor de Nederlandse bestuurspraktijk kan hebben. In internationale 

literatuur is vergelijkbaar geschreven over het fenomeen NIMBY en de gevolgen daarvan 

voor de implementatie van infrastructurele voorzieningen in zogenaamde facility siting' 

processen. Het is veelvuldig onderwerp van analyse en de term NIMBY komt in dergelijke 

analyses bijna altijd naar voren (O'Hare et al.. 1983; Dear, 1992). NIMBY-verzet wordt ge

koppeld aan besluitvorming over ruimtelijke inpassingen voor bijvoorbeeld psychiatrische 

inrichtingen (Repper en Brooker, 1996; Takahashi, 1997; Takahaski en Gaber, 1998), 

nieuwe woningbouw (Pendall, 1999) en voorzieningen voor afvalverwerking (Armour, 

1991; 1996; Kraft en Clary, 1991; Kuhn en Ballard, 1998; Lidskog en Elander, 1992; Lo

ber, 1993; McAvoy, 1998; 1999; Petts, 1992). 

In de afgelopen jaren is er echter ook veel kritiek gekomen op het "lukraak" gebruik van 

de term NIMBY. Deze kritiek richt zich meer op de theoretische achtergronden achter het 

NlMBY-concept. In wetenschappelijke literatuur is op verschillende manieren aangetoond 

dat de inhoud van het NIMBY-begrip allesbehalve eenduidig is (Freudenburg en Pastor, 

1992; Lake, 1993). Opmerkelijk is dat in bijna alle literatuur waarin het begrip aan de orde 

komt, het concept slecht is beschreven en gedefinieerd. Regelmatig wordt geconstateerd 

dat er bepaald geen eenduidigheid bestaat over wat het NIMBY-fenomeen daadwerkelijk 
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inhoudt (Bumingham, 2000; Hunter en Leyden, 1995; Luloff et al., 1998; Wolsink, 1994). 

De neiging bestaat ook in internationale literatuur om alle lokale oppositie tegen nationaal 

beleid NIMBY-verzet te noemen. 

In het voorgaande is heel kort ingegaan op de context van dit onderzoek. Moeizame be

sluitvormingsprocessen, ruimtelijke ordening, infrastructuur en NIMBY-verzet zijn een 

aantal termen die reeds in deze korte schets veelvuldig zijn voorgekomen. In dit hoofd

stuk zal langer bij deze termen worden stilgestaan. Allereerst zal in dit hoofdstuk uitge

legd worden wat in dit onderzoek onder "infrastructurele projecten" (1.2) wordt verstaan. 

Vervolgens zullen de wijzigingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (1.3) worden be

sproken. Het zijn met name deze wijzigingen geweest die, vanwege de hieraan ten 

grondslag liggende veronderstellingen (1.4), aanleiding hebben gegeven voor het doen 

van dit onderzoek. Niet alleen zijn er over de veronderstellingen grote twijfels, ook kun

nen vraagtekens geplaatst worden bij het daadwerkelijk behalen van de gewenste effec

ten van de wijzigingen in de WRO, zoals het versnellen van de besluitvorming. Dit wordt 

besproken in de paragraaf "De snelheidsparadox" (1.5). Na een kort resumé (1.6) wordt 

ingegaan op "Afval in Nederland" (1.7). Daarin worden de afvalgegevens voor de Neder

landse situatie besproken (1.7.1) en wordt vervolgens dieper ingegaan op hoe het afval

beleid in Nederland is vormgegeven (1.7.2). De relevantie van de bespreking van de af

valgegevens en het Nederlandse afvalbeleid alsmede de keuze voor de afvalsector in de 

bestudering van besluitvormingsprocessen over infrastructurele projecten in dit onder

zoek, worden besproken in 1.7.3. Tot slot worden de doelstelling van dit onderzoek (1.8) 

en de daaruit volgende centrale vragen en deelonderzoeksvragen (1.9) behandeld. 

1.2 Wat zijn grote infrastructurele projecten? 

Allereerst een uitwerking van wat onder 'grote infrastructurele projecten' kan worden ver

staan. Over de aanduiding 'groot' kan worden getwist. Vaak wordt gesproken over grote 

werken of grote projecten, maar wat dan de omvang van zo'n project is is meestal niet 

duidelijk. Zo hanteren De Bruijn et al. (1996: 18-19) liever de term 'technisch-complexe 

projecten'. Een kenmerk van dergelijke projecten is bijvoorbeeld het bestaan, of in de 

loop der tijd ontstaan van een zekere mate van maatschappelijke en/of politieke urgentie. 

Tevens is met dergelijke projecten een investeringsimpuls voor de economie en de werk

gelegenheid verbonden. Omdat het object van deze projecten veelal omstreden is, spe

len zich dikwijls maatschappelijke en politieke debatten af. De projecten zijn onder an

dere omstreden omdat ze risico's met zich mee brengen, bijvoorbeeld voor de veiligheid, 

gezondheid en het milieu (Tellegen en Wolsink, 1992; 1998). Daarnaast zijn zij vaak 
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geldverslindend, duurt het lang voordat ze gerealiseerd zijn en is het maatschappelijk nut 

dat ze voortbrengen niet altijd even duidelijk. Grote infrastructurele projecten zijn dan ook 

niet zo maar projecten; ze zijn zowel technisch als organisatorisch complex. Technisch 

complex, omdat deskundigen veel tijd moeten steken in bijvoorbeeld ontwerpactiviteiten. 

Organisatorisch complex, omdat er sprake is van veel betrokken actoren met verschil

lende doelstellingen en belangen. Wanneer niet tijdig rekening wordt gehouden met deze 

doelstellingen en belangen, is de kans groot dat er zich conflicten zullen voordoen en 

"hindermacht" wordt uitgeoefend. Belanghebbenden komen bijvoorbeeld in verzet en 

proberen alsnog hun belangen in het besluitvormingsproces in te brengen. 

Ook de WRR geeft haar visie op wat onder grote infrastructurele projecten kan worden 

verstaan. In het rapport "Besluiten over grote projecten" van de WRR (1994) wordt aange

geven dat de afbakening van 'grote projecten' niet objectief gegeven kan worden. Tot 

grote infrastructurele projecten rekent de WRR in ieder geval: de Betuweroute en de Ho

gesnelheidslijn, maar ook grote uitbreidings- en ontwikkelingsprojecten zoals de Mainport 

Schiphol, alsmede "grote plaatsgebonden voorzieningen, zoals verbrandingsinstallaties, 

grote electriciteitsvoorzieningen of grote voorzieningen van natuur en milieu" (WRR, 1994: 

21). Bij grote infrastructurele projecten gaat het in essentie om ingrijpende veranderingen 

die fundamentele keuzen inhouden omtrent de ontwikkeling van de economie en/of de 

samenleving en daarbij gaat het doorgaans om het gebruik van ruimte met een verstrek

kende beïnvloeding van de omgeving. Wat ais een 'groot project' wordt aangeduid is dan 

ook veelal een resultante van een politieke kwalificatie. 

In dit onderzoek wordt gekozen voor de door de WRR onderscheiden categorie 

"Locatiegebonden projecten", waarbij sprake is van een enkelvoudige voorziening met 

een ruimtelijk geconcentreerd karakter. Bij besluitvorming over een dergelijk project is 

één productieve operator aanwijsbaar, dat wil zeggen een overheidsdienst of een parti

culier bedrijf, waarvan de productieve taak wordt aangestuurd door de overheid. De pro

ductie van de te bouwen voorziening dient daarbij in overeenstemming te zijn met be

paalde condities, waaronder milieu- en ruimtelijke voorwaarden. Een voorbeeld hiervan is 

een voorziening voor het bewerken en/of verwerken van afval. 

1.3 Wijzigingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) 

Zoals uit de introductie al naar voren kwam, is de aanleiding voor dit onderzoek de ver

andering in de Wet op de Ruimtelijke Ordening begin 1994. Enkele 'oude' regels uit de 

Wet op de Ruimtelijke Ordening werden vervangen en aangevuld met een tweetal 

nieuwe nationale dan wel provinciale interventie-instrumenten, de Tracéwet en de in de 
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WRO opgenomen zogenaamde NIMBY-procedure, in de wandelgangen ook wel het 

NIMBY-wetje genoemd (Van Zundert, 1999). 

Teneinde bij de ontwikkeling en realisering van plannen voor belangrijke infra

structurele werken niet te worden gehinderd door Vertragende' besluitvormingsprocedu

res op lokaal niveau biedt de Tracéwet een afwijkende (snellere) procedure voor de aan

leg of de wijziging van hoofdwegen, van landelijke railwegen en van hoofdvaarwegen 

(Van Zundert, 1999: 69-72). Op basis van een trajectnota en de daaraan gekoppelde Mi

lieueffectrapportage (deze zal in hoofdstuk 4 nader worden besproken) stelt de minister 

van Verkeer en Waterstaat (V&W), in overleg met de minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) een voorkeurstracé vast. Dit wordt vervolgens 

voorgelegd aan provincie(s) en gemeente(n), die moeten aangeven of zij bereid zijn om 

aan dit voorkeurstracé planologische medewerking te verlenen. Wordt deze bereidverkla-

ring niet of niet tijdig gegeven, dan vindt gelijktijdig met de tracévaststelling een recht

streekse ministeriële aanwijzing plaats. 

De tweede wijziging in de WRO betreft het NIMBY-instrument. Dit instrument heeft 

gevolgen voor het verloop van de besluitvorming. Zo maakt deze wet het mogelijk om de 

normale (gemeentelijke) besluitvorming voor urgente projecten van bovengemeentelijk 

belang te vervangen door een ministeriële of provinciale interventie (Korsten et al., 1996: 

80). Het NIMBY-instrument kan worden ingezet als er sprake is van twee voorwaarden 

(MEMORIE van TOELICHTING, 1992: 12-13): 

1. In de eerste plaats moet er sprake zijn van een bestuurlijke impasse. Dit wil zeg

gen dat er een ernstig verschil van mening is ontstaan tussen een gemeente enerzijds en 

Gedeputeerde Staten (GS) of de minister van VROM anderzijds over de ruimtelijke inrich

ting van een gedeelte van het gemeentelijke grondgebied. Tussen partijen heeft veelvul

dig overleg plaatsgehad, maar dat heeft niet geleid tot een uitkomst. Op een bepaald 

moment moet worden geconstateerd dat de zaak zodanig is vastgelopen, dat niet meer 

gesproken kan worden van een conflict, maar van een impasse: "De zaak zit muurvast". 

In een dergelijke situatie heeft het voeren van overleg geen zin meer en met het zoeken 

naar alternatieven wordt geen enkel doel meer gediend. Deze impasse zorgt voor vertra

ging, terwijl besluitvorming uitblijft. "Bij het voortduren van een dergelijke impasse en 

daarmee van onduidelijkheid over de vraag of het gewraakte project er nu wel of niet 

komt, is uiteindelijk niemand gebaat" (MEMORIE van TOELICHTING, 1992: 12-13). De re

denering achter de NIMBY-wet luidt dat wanneer iedereen wel begrip voor een voorzie

ning kan opbrengen, maar deze niet in de eigen achtertuin wenst te hebben, er nergens 

een voorziening als bijvoorbeeld een afvalverwerkingsinstallatie geplaatst kan worden. 

Ergens dient een achtertuin vrij te komen, maar zolang gemeentebesturen elkaar de 'tuin' 

toeschuiven dient een hogere overheid in te grijpen en te beslissen (Korsten et al., 1996: 
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80; zie ook Van Zundert, 1992). Wanneer van een zodanige situatie sprake is, moeten 

knopen kunnen worden doorgehakt en besluitvorming kunnen worden geforceerd. Het 

NIMBY-instrument kan op zo'n moment worden ingezet. Met de introductie van deze 

NlMBY-wet beoogt men dus om de efficiency van besluitvorming te verbeteren, desnoods 

in strijd met gemeentelijke bestemmingsplannen. Op deze manier hebben de Minister en 

GS meer mogelijkheden om gemeenten te laten meewerken aan een voorziening, die de 

Minister en GS gerealiseerd willen zien. 

2. De tweede voorwaarde is dat er sprake moet zijn van de noodzaak om tot realise

ring van een project te komen, dat uitvoeringsgereed is. Dit houdt in dat alle in het geding 

zijnde belangen moeten zijn afgewogen. Dat geldt niet alleen in de planologische lijn, ook 

in de sectorale lijn dient sprake te zijn van uitvoeringsgereedheid. Naast de keuze voor 

een locatie, dient ook de bouwaanvraag klaar te zijn en de procedure ten behoeve van 

het Milieueffectrapport (MER) te zijn afgerond. "Het is niet goed denkbaar dat GS of de 

minister van VROM toepassing zullen geven aan het NIMBY-instrument, als de benodigde 

MER-procedure nog loopt" (MEMORIE van TOELICHTING, 1992: 2). 

Het verschil tussen de Tracéwet en het NlMBY-wetje is dat bij de Tracéwet het accent is 

komen te liggen bij de sectorale trajectnota en het daaropvolgende integrale trajectbe-

sluit, waarbij alle gemeentelijke en provinciale besluitvorming wordt uitgesloten. De 

NIMBY-procedure daarentegen kan een wijziging van een bestemmingsplan forceren ten 

behoeve van het in een impasse geraakte project, eventueel door de indeplaatstreding 

door GS of de minister van VROM. De Tracéwet is dus een lex specialis ten opzichte van 

de WRO, terwijl de NlMBY-regeling een bijzondere procedurele voorziening is voor de 

ruimtelijke sturing van een vastgelopen urgent bovengemeentelijk project (Van Zundert, 

1999: 71-72). In tegenstelling tot de Tracéwet, die reeds in diverse procedures is toege

past (bijvoorbeeld omtrent de Betuweroute), is de NIMBY-procedure nog niet eerder toe

gepast. Tot aan 21 juni 2000, toen Provinciale Staten van Gelderland met 36 stemmen 

vóór en met 35 stemmen tegen besloten om de NIMBY-procedure toe te passen. De pro

cedure werd ingezet om de besluitvorming omtrent het winnen van zand ten noorden van 

Maasbommel uit de impasse te trekken om vervolgens daadwerkelijk met een grootscha

lige ontgronding te kunnen beginnen (NRC-Handelsblad, 20-9-2000). Maasbommel was 

een eerste testcase waarbij bestuurders, juristen en ruimtelijke ordenaars met spanning 

uitkeken naar de afloop van het proces. Zij hoefden niet lang te wachten op een vervolg, 

want al op 16 januari 2001 volgde een persbericht van de provincie Gelderland. Daarin 

gaf de provincie aan de NIMBY-procedure stop te zetten, omdat zij voldoende alternatie

ven had gevonden voor zandwinning. Afspraken met de provincie Noord-Brabant, het 

ontwikkelen van de locatie Over de Maas, verdieping en uitbreiding van een aantal regio-
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nale zandwinningen, en zandwinning in de uiterwaarden moeten zoveel zand opleveren, 

dat de provincie daarmee aan haar taakstelling van 2008 kan voldoen. De locatie Maas

bommel wordt echter nog twee jaar achter de hand gehouden, als de gevonden alterna

tieven niet de benodigde hoeveelheid zand kunnen opleveren. De argumentatie voor het 

voortzetten van de NlMBY-procedure is met het vinden van deze alternatieven komen te 

vervallen (NRC-Handelsblad, 17-1-2001; Arnhemse Courant, 18-1-2001). 

1.4 Kritiek op de wijzigingen in de WRO: de veronderstellingen deugen 

niet 

De kritiek die in de afgelopen jaren is gekomen op de wijziging van de WRO met de intro

ductie van het NlMBY-instrument is veelal gericht op de (impliciete) veronderstellingen die 

ten grondslag liggen aan dit instrument. De argumentatie achter het wetsvoorstel deugt 

niet (Van Zundert, 1992:3). 

Volgens Wolsink (1993; 1994) is een zestal veronderstellingen te onderscheiden, die 

voornamelijk impliciet zijn. Een eerste veronderstelling is dat de nationale beleidsmakers 

ervan uitgaan dat altijd sprake is van moeizame besluitvorming. Het is weliswaar niet de 

term 'moeizaam' die in discussies, wettelijke regelingen en kamerstukken wordt gehan

teerd, men heeft het veelal over de 'stroperigheid' van besluitvorming (Hendriks, 1998). 

Over het verloop van besluitvormingsprocedures wordt het volgende gezegd: "Gebleken 

is dat, wanneer het noodzakelijk is dat door provincie of rijk interventie plaatsvindt in het 

gemeentelijk ruimtelijk beleid, nog steeds sprake is van 'stroperigheid' van procedures" 

(MEMORIE van TOELICHTING, 1992: 2). Toch hoeft hier in de praktijk niet altijd sprake van 

te zijn. Sommige projecten verlopen namelijk niet traag en een besluitvormingsproces 

waar lange tijd in gaat zitten hoeft niet altijd als negatief te worden bestempeld. Teisman 

(1995; 1998) concludeert aan de hand van de casus Spoortunnel onder de Nieuwe Maas 

in Rotterdam, dat stroperigheid geen synoniem is voor falen en snelheid geen garantie is 

voor succes. Wat in de ogen van de beleidsmakers als moeizaam en vertragend wordt 

gezien kan in de ogen van andere partijen juist een uiting zijn van zorgvuldigheid. Daar

naast kunnen vertragingen ook veroorzaakt worden door andere factoren dan het verzet 

van omwonenden en lokale bestuurders doordat bijvoorbeeld nieuwe onderzoeksver-

plichtingen moeten worden aangegaan, zoals het doorlopen van een Milieueffectrappor

tage. De bestuurscultuur kan ook van invloed zijn op de snelheid van de besluitvorming. 

"In de consensusdemocratie die ons land is gaan we nu eenmaal niet over één nacht ijs. 

Als er tevoren geen overleg geweest is, wordt er niet beslist", aldus Noordanus (1994: 

10). Wanneer vertraging op wordt gelopen dan is dat, volgens deRARO (1992: 8), niet 
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zelden te wijten aan de verschillende overheden zelf, als gevolg van bijvoorbeeld onge

structureerd interbestuurlijk (voor-)overleg, de onaanvaardbare lange duur van de be

handeling van beroepen en de ontoereikende en onvoldoende gecoördineerde voorbe

reiding van de projectbeslissing. 

Een tweede veronderstelling luidt dat belangen die verdedigd worden door de 

landelijke of provinciale overheid van een 'hoger' belang zijn dan belangen van lokale 

gemeenschappen. Het is de vraag of dit altijd een juist uitgangspunt is. Dit betekent na

melijk dat het aanleggen van bijvoorbeeld een Hogesnelheidslijn altijd boven gemeente

lijke belangen als veiligheid en rust gaan. Deze veronderstelling is impliciet en daarom 

niet terug te vinden in discussiestukken, kamerstukken of de wetsartikelen. Het is een ge-

dachteconstructie van Wolsink (1993: 145) die hierop gebaseerd de vraag stelt: Is het 

werkelijk zo dat geografisch geconcentreerde belangen vanzelfsprekend minder zwaar

wegend zijn? Wolsink koppelt de hierboven genoemde vraag aan een tweede vraag, na

melijk: of een project in het 'algemeen' belang ook een 'hoger' belang dient dan het lo

kale. Hierbij kan worden opgemerkt dat wat van lokaal belang is ook kan bijdragen aan 

het algemene belang. Soms wordt op nationaal niveau echter een te eenzijdige nadruk 

gelegd op wat onder 'nationaal' belang moet worden verstaan. Andere aspecten van na

tionaal belang kunnen in het nationale politieke debat en de nationale belangenafweging 

dan onderbelicht raken, waardoor alleen nog regionale en/of lokale actoren dergelijke 

onderbelichte belangen kunnen vertegenwoordigen. Dit leidt ertoe dat al snel gedacht 

wordt dat zij ook alleen louter regionale en/of lokale belangen vertegenwoordigen (Wol

sink, 1997). Nationale belangen per definitie van een hoger belang verklaren is typerend 

voor de hiërarchische stijl, die in het Nederlandse ruimtelijke ordenings- en afvalbeleid 

dominant is. Het is logisch dat individualisten en egalitaristen hier anders tegenaan kij

ken: de individualisten vanuit een zeker belangenpluralisme, de egalitaristen vanuit een 

systeemkritische houding (Van de Heuvel en Hoppe, 1993). 

Een derde veronderstelling is dat iedereen het nut van een bepaalde voorziening 

inziet en er publiek draagvlak voor het te volgen beleid bestaat. Wolsink (1993) haalt in 

zijn artikel een passage aan uit de aankondiging van een studiedag over deNlMBY-wet 

waarin letterlijk wordt gesteld: "De laatste jaren is er sprake van moeizame besluitvor

ming rond allerlei projecten die een hoger belang vertegenwoordigen dan puur het ge

meentelijke. Voorbeelden zijn: afvalverbrandingsovens ( ) en woonwagenlocaties. Ie

dereen ziet het nut van deze projecten wel in, maar wil ze liever niet gerealiseerd zien in 

'de eigen achtertuin'1." In de Memorie van Toelichting bij de Wijziging van deWRO komt 

een zelfde type passage voor: "Het gaat daarbij om maatregelen waarvan in het alge

meen de noodzaak wel wordt onderkend, maar die men niet in zijn eigen achtertuin 

wenst. In dit verband wordt gewezen op de noodzaak van de realisering van locaties voor 
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afvalverwerking, de vestiging van mestverwerkingsinrichtingen, e.d. [curs.NvB]". Uit deze 

passages komt deze expliciet gemaakte veronderstelling duidelijk naar voren. Toch blijkt 

in de praktijk dat bij het nemen van politieke beslissingen maar al te gemakkelijk van het 

bestaan van publieke steun voor dit soort projecten wordt uitgegaan. Een voorbeeld van 

een project waar weinig tot geen publieke steun voor bestaat is de bouw van kerncentra

les. Kerncentrales worden, zeker na het Tsjemobyl-ongeluk in 1986, in meerderheid on

gewenst geacht, op welke plek dan ook (Blowers, 1988; Korsten et al., 1996: 82; Wolsink, 

1987). Er kan hier gesproken worden van een zogenaamde "NlABY-houding": een Not in 

Any Backyard-houding (Wolsink, 1990: 176). 

Rijnveld en Koppenjan (1997) gaan in een artikel dieper in op draagvlakvorming 

bij grote projecten. Draagvlak wordt in de beleidspraktijk vaak in één adem genoemd met 

zaken als politieke haalbaarheid, legitimiteit, consensus en maatschappelijke steun. Deze 

noties verwijzen echter naar verschillende aspecten van het begrip draagvlak en hebben 

daarom betrekking op verschillende delen van de omgeving van een project, met uiteen

lopende consequenties voor draagvlakvorming. Doordat deze aspecten van draagvlak 

noch in de praktijk noch in de bestuurskundige theorievorming systematisch worden on

derscheiden, ontbreken volgens Rijnveld en Koppenjan in de praktijk vaak mogelijkheden 

tot draagvlakvorming. Dit gemis kan een oorzaak zijn voor het niet moeiteloos verlopen 

van besluitvormingsprocedures. Het is dan ook te simpel dat nationale beleidsmakers er 

impliciet van uitgaan dat er publieke steun bestaat voor grote, infrastructurele projecten. 

Rijnveld en Koppenjan (1997: 103) komen, na bestudering van de besluitvorming over de 

Hogesnelheidslijn-zuid, tot de conclusie dat het voor nationale beleidsmakers gemakkelijk 

was te roepen dat er voldoende aan draagvlakvorming was gedaan en dat er knopen 

doorgehakt moesten worden. De prijs van dit 'roepen' was echter hoog aangezien lagere 

overheden, maatschappelijke organisaties en burgers zich tegen de plannen keerden, 

waardoor de besluitvorming aanzienlijk werd bemoeilijkt. 

De vierde veronderstelling wil ik direct koppelen aan een vijfde, namelijk: Iedereen 

ziet de voorzieningen liever niet in de eigen achtertuin, maar wel graag in andermans 

achtertuin. Dat dit wordt verondersteld blijkt al enigszins uit het hierboven gegeven citaat 

uit de Memorie van Toelichting, maar ook uit de zin die aan deze uitspraak vooraf gaat, 

waarin wordt gesteld dat de maatregelen die genomen moeten worden veelal een zoge

noemd 'NIMBY-karakter' hebben. Hiermee wordt verondersteld dat burgers vanuit rationa

listische en egocentrische motieven tegen een bepaalde voorziening zijn. Er wordt name

lijk geredeneerd dat zij wel gebruik willen maken van bijvoorbeeld een afvalverwerkings

installatie (zij moeten immers hun afval ergens kwijt), maar deze voorziening in geen ge

val in hun eigen tuin willen. Bovendien komt daar een zekere mate van cynisme bij, na

melijk dat burgers de lasten graag zouden willen afwentelen op bewoners van andere lo-
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caties. Deze veronderstelling sluit nauw aan bij wat Wolsink (1993: 150) definieert als 

een zuivere NlMBY-attitude, namelijk "een positieve attitude met betrekking tot het ver

branden van afval in verbrandingsinstallaties, maar het tegelijk afwijzen van en verzet 

plegen tegen de bouw van een verbrandingsinstallatie waar dan ook in de eigen omge

ving". De houding van de burgers is vervolgens van invloed op de manier waarop lokale 

overheden zich opstellen. "( ) De realisering van dit -gewraakte- project is naar het 

oordeel van GS of de Minister onontkoombaar. De gemeente weigert stelselmatig mede

werking te verlenen aan de realisering van het desbetreffende project. De houding van de 

gemeente heeft veelal te maken met zware protesten vanuit de bevolking. Het zal daarbij 

immers vaak gaan om de realisering van 'Not in My Backyard'-projecten [curs. NvB]" 

(MEMORIE van TOELICHTING, 1992: 12). 

Het is mogelijk dat omwonenden wel degelijk een idee hebben over hun eigen be

lang, hun eigen tuin, maar dit hoeft niet altijd te leiden tot een afwijzing van een bepaalde 

voorziening. Ook de vijfde veronderstelling komt niet expliciet naar voren in discussie-

en/of kamerstukken dan wel in wetsartikelen. Wel kan deze veronderstelling (het liever 

zien van voorzieningen in andermans achtertuin), waarbij het afwentelen van de lasten 

centraal staat, gerelativeerd worden. Zo blijkt uit onderzoek naar maatschappelijke ac

ceptatie van windenergie (Wolsink, 1990) dat het zwaarder laten wegen van lokaal 'eigen' 

belang ten koste van het 'algemene' belang of belangen van mensen op andere locaties 

uiteindelijk een zeer geringe bijdrage levert aan de verklaring van daadwerkelijk verzet 

tegen een windturbinepark. Men is niet direct tegen de bouw van een windturbinepark, 

hoogstens tegen de bouw op de geplande locatie, en men zegt zeker niet bij voorbaat dat 

een dergelijke voorziening in een andermans achtertuin geplaatst moet worden. 

Ten zesde wordt verondersteld dat de houdingen en oordelen waaruit hetNIMBY-

verschijnsel bestaat statisch zijn. Bij deze veronderstelling kunnen vraagtekens geplaatst 

worden. In geen enkel kamerstuk of wetsartikel komt naar voren dat nationale beleids

makers kennis hebben opgedaan van verschillende onderzoeken die aantonen dat be

langen, houdingen, denkbeelden en opinies in de tijd veranderlijk zijn. Veelal blijkt dat 

inzichten en de publieke opinie van burgers variabel zijn in de tijd (Healey, 1998). De 

houdingen van mensen kunnen variëren bijvoorbeeld als gevolg van het type voorziening 

dat gerealiseerd dient te worden, of wanneer men anders gaat denken over bijvoorbeeld 

de noodzaak van de installatie. Het oordeel over een te realiseren project ontwikkelt zich 

veelal pas naarmate plannen concreter en meer zichtbaar worden in de omgeving van de 

omwonenden (Galetzka, 1998; Woltjer, 2000). Zoals hierboven duidelijk werd kan ook 

verzet ontstaan tegen de te gebruiken techniek of wanneer men het gevoel krijgt dat alles 

al is beslist en er geen mogelijkheden meer voor beïnvloeding van de agenda zijn (Duc-

sik, 1987). Vaak begint een denkproces over een dergelijk item pas wanneer in een be-
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sluitvormingsproces bepaalde alternatieven aan bod komen en een confrontatie plaats

vindt met verschillende mogelijke technieken (Wolsink, 1993: 148-149). 

1.5 De snelheidsparadox 

Wanneer men deze twijfels bij en kritiek op de veronderstellingen achter het NlMBY-in-

strument in acht neemt, dan dient geconcludeerd te worden dat de beleidstheorie ver

moedelijk niet houdbaar is. Er kan niet geconcludeerd worden dat in elk van de gevallen 

waarin het besluitvormingsproces vertraging oploopt het verzet van burgers en lokale be

stuurders als oorzaak aan te wijzen is. En nog minder houdbaar is het argument dat dit 

verzet voortkomt alleen uit eigenbelang, zelfzuchtigheid en (ir)rationaliteit. Ook al wordt 

het NIMBY-wetje wel "begrijpelijke krachtpatserij die bij de bestuurlijke tijdsgeest past" ge

noemd, duidelijk is dat de wet op vele manieren bekritiseerd kan worden. "De wet deugt 

niet omdat de doelstellingen niet bereikt zullen worden. Vertraging van de besluitvorming 

heeft allerlei andere oorzaken dan de NIMBY-houding van burgers en bestuurders" (Kor

sten et al., 1996: 83; Van Zundert, 1992). 

De wet deugt tevens niet gezien de neveneffecten die het (mogelijke) gebruik van het in

strument met zich meebrengt (Aarts et al., 1995). Eén van de neveneffecten is de kans 

op pervertering van de verhouding tussen Rijksoverheid en medeoverheden door het feit 

dat lokale overheden zich strategisch zullen gaan opstellen in besluitvormingsprocessen. 

Gingen nationale beleidsmakers nog voor de wijziging van de WRO er ten onrechte vanuit 

dat gemeenten alleen vanuit rationeel oogpunt strategisch in verzet kwamen, door de in

troductie van het NlMBY-instrument is het voor gemeenten, wanneer zij tegen het plaat

sen van een bepaalde voorziening zijn, zelfs verstandiger zich strategisch op te stellen. 

Dit wordt hieronder verduidelijkt. 

De Rijksoverheid gaat ervan uit dat wanneer besluitvorming in een zekere im

passe dreigt te geraken, het NlMBY-instrument kan worden ingezet. De snelheid van de 

besluitvorming kan hierdoor aanzienlijk toenemen, zo wordt gesteld. Deze versnelling kan 

echter alleen bewerkstelligd worden als gemeenten eventuele medewerking direct te

genwerken. Wanneer gemeenten in een vroeg stadium van een besluitvormingstraject 

aangeven niet bereidwillig te zijn dan zal de Minister of Gedeputeerde Staten een aanwij

zing kunnen geven op basis van artikel 37 WRO. Na deze aanwijzing kunnen gemeenten 

binnen zes weken alsnog besluiten medewerking te verlenen. Blijven gemeenten na de 

periode van zes weken bij hun besluit tot niet-meewerken dan gaat de bevoegdheid tot 

het opstellen van een bestemmingsplan over op de minister van VROM. Wanneer ge

meenten na deze zes weken er toch toe overgaan mee te werken dan krijgen zij een jaar 
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de tijd om een bestemmingsplan vast te stellen. Is er na een jaar toch nog geen bestem

mingsplan voorhanden dan gaat deze bevoegdheid alsnog over op de minister van 

VROM. Wanneer deze procedures gevolgd worden dan zal de 'knoop' doorgehakt worden 

en het bestemmingsplan er vrij snel liggen. De Minister heeft namelijk nog maximaal een 

jaar de tijd om dit plan vast te stellen. Het is voor het Rijk dus het meest interessant als 

gemeenten de plannen consistent tegenwerken. Dan wordt de vertraging tot een mini

mum beperkt en houdt de centrale overheid alles in eigen hand. Strategisch handelen 

van gemeenten haalt weinig uit. In het ongunstigste geval van medewerking door ge

meenten na aanvankelijke tegenwerking is er twee jaar na het tracébesluit een bestem

mingsplan gereed, waarbij de bestemmingsplanbevoegdheid direct overgaat op de mi

nistervan VROM (Aarts et al., 1995: 281-282). 

Uit de analyse van Aarts et al. (1995) blijkt echter dat lokale overheden in besluit

vormingstrajecten zich beter strategisch op kunnen stellen. Dit houdt in dat wanneer zij 

tegen het plaatsen van een bepaald project zijn, zij beter eerst de indruk kunnen wekken 

mee te willen werken aan de plannen die van hogerhand zijn bedacht. Het direct tegen

werken werkt immers onmiddellijk tegen hen. Bij schijnbare medewerking krijgen ge

meenten een jaar de tijd een bestemmingsplan vast te stellen dan wel te herzien of er 

kan vooruitlopend op het vast te stellen bestemmingsplan vrijstelling worden verleend via 

artikel 19 WRO2. Wanneer een gemeente, ondanks de eerder toegezegde te verlenen 

medewerking, toch weigert mee te werken dan kan gebruik gemaakt worden van artikel 

40 WRO, het zogenaamde NIMBY-instrument. In deze situatie vindt indeplaatstreding 

plaats: de Minister of GS kunnen interveniëren in de besluitvormingsprocedure en het be

stemmingsplan vaststellen en mogelijk andere vergunningen verlenen. Het is de vraag of 

het inzetten van dit instrument daadwerkelijk zal leiden tot de beoogde versnelling. Er is 

immers geen termijn verbonden aan de vrijstelling op basis van artikel 19 WRO. Boven

dien zal de toepassing van het NlMBY-wetje moeilijker worden naarmate gemeenten uit 

strategisch oogpunt medewerking toezeggen. De mogelijkheid om gebruik te maken van 

een aanwijzing gebaseerd op artikel 40 WRO kan dan niet worden benut. In beginsel zul

len gemeenten toestemmen maar dan wel onder door hen bepaalde voorwaarden, door 

Noordanus (1994: 12) de "kunst van het ja-maar en ja-mits redeneren" genoemd. Deze 

kunst van het redeneren zal veel overlegtijd met zich meebrengen. 

Daarnaast is het nog maar de vraag of de minister van VROM "terecht naar het 

wapen van toepassing van artikel 40 WRO" (Aarts et al., 1995: 283) heeft gegrepen. Het 

is aan de administratieve rechter bij de toetsing van de bouw- en aanlegvergunningen, 

verleend op basis van dit artikel, om te bepalen of de Minister terecht gebruik heeft ge

maakt van dit instrument3. Er dient immers aangetoond te worden dat sprake is van een 

impasse tussen Rijk en gemeente. De eerste jurisprudentie over het correct toepassen 
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van het NIMBY-wetje zal verschijnen naar aanleiding van de casus Maasbommel in Gel

derland. 

Dit alles overziend wordt duidelijk dat de beste strategie die gemeenten kunnen hanteren, 

wanneer zij tegen een bepaald project zijn, het toezeggen van medewerking is. Voor het 

Rijk en de beoogde snelle besluitvormingsprocedure is het echter noodzakelijk aan te 

sturen op een direct conflict waarop zij een aanwijzing kan geven op basis van artikel 37 

WRO. Aarts et al. (1995: 279) signaleren dan ook een tweetal paradoxen. Ten eerste is 

een snelheidsparadox te onderscheiden. Om in de uitvoeringsfase van beleid snelheid te 

kunnen behouden is het voor de Rijksoverheid min of meer noodzaak om conflicten op te 

roepen, te 'organiseren'. Dit is een paradox aangezien het aannemelijker lijkt consensus 

en medewerking te bevorderen wanneer de snelheid in het oog gehouden moet worden. 

Een tweede paradox is dat waar de Rijksoverheid met het oog op snelheid moet aanstu

ren op conflicten, gemeenten juist moeten zeggen mee te zullen werken, ook alszij dat in 

feite niet van plan zijn. Het zeggen mee te werken wordt hiermee een handelingsstrate

gie: men werkt in strikt juridische zin mee ten einde later in praktische zin te kunnen te

genwerken. Wanneer dit werkelijk de gang van zaken zal worden in de toekomst dan is 

de pervertering van de verhoudingen tussen Rijksoverheid en medeoverheden een dui

delijk ongewenst neveneffect van de introductie van hetNIMBY-instrument. Men kan zich 

zelfs afvragen of deze conclusie niet in zijn algemeenheid te trekken is over het "polder

model" of de "consensusdemocratie". Zwijgen of zelfs (formele) instemming betekent 

voor de huidige praktijk van de implementatie vrijwel niets. 

1.6 Besluitvorming over infrastructuur: de noodzaak van nader onder

zoek 

De reden voor de tegenwerking in verschillende besluitvormingsprocessen wordt tot op 

heden door de nationale overheid vaak gezocht in de economische rationaliteit van bur

gers en gemeenten. Er wordt uitgegaan van het concept van "de calculerende burger". 

Zoals hierboven al werd uitgelegd is het te simplistisch te veronderstellen dat een verschil 

in individuele kosten en baten het enig denkbare motief is om tegen een bepaalde voor

ziening te zijn. Dat niet alle burgers op basis van een soort kosten-baten analyse in ver

zet komen blijkt uit het volgende. Het in twijfel trekken van het nut en de noodzaak van 

een te bouwen installatie kan ook een reden zijn om in verzet te komen. Dit was onder 

meer het geval bij de plannen om de Geïntegreerde afvalverwerkingsinstallatie (GAVl) 

Ypenburg te realiseren. Keer op keer wezen tegenstanders erop dat de bouw van de af

valverbrandingsinstallatie niet nodig was. En de tegenstanders kregen gelijk. De bouw 
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van dit project ging niet door vanwege een bijstelling in de prognoses in het Afvalstoffen

beleid door het Afval Overleg Orgaan (AOO), waarbij op basis van een optimistische ra

ming van de reductie van het huishoudelijke afval de noodzaak van de inrichting ter dis

cussie kwam te staan. Het niet doorgaan kwam dus niet voort uit het feit dat er geen wil 

was om tot een ruimtelijke inpassing in het bestemmingsplan te komen (Noordanus, 

1994: 11). Tegenstanders kunnen in dit concrete voorbeeld niet beticht worden van ver

zet dat voortkomt uit op calculatie gebaseerde overwegingen ten gunste van hun eigen 

individuele posities. 

De belangrijkste conclusie die uit de vorige paragrafen getrokken kan worden is dat het 

veel gehanteerde begrip NIMBY en de daarbij behorende beleidstheorie te simplistisch is. 

We weten dat de redenen die aangegeven worden voor de 'stroperigheid' in en het 

'moeizaam' verlopen van besluitvormingsprocessen discutabel zijn. Het is zelfs maar de 

vraag of besluitvormingsprocessen over infrastructuur moeizaam verlopen. Probleemde

finities spelen hierin een grote rol. Voor de ene actor verloopt het besluitvormingsproces 

niet snel genoeg en als gevolg daarvan definieert deze het proces als moeizaam, een 

andere actor ziet de 'stroperigheid' juist als een uiting van effectiviteit en het correct af

wegen van verschillende belangen. Daarnaast wordt er bij verzet maar al te snel uitge

gaan van een NIMBY-motivatie, terwijl er geen eenduidigheid bestaat over wat daadwer

kelijk met de term NIMBY wordt aangeduid. 

De introductie van het NIMBY-wetje is dan ook een aanleiding om nader te bestu

deren wat daadwerkelijk in besluitvormingsprocessen rond infrastructurele projecten ge

beurt. Er dient onderzocht te worden of er vertraging in dergelijke besluitvormingsproces

sen wordt opgelopen en zo ja, welke oorzaken tot de vertraging hebben geleid. Kan dit 

alleen toegeschreven worden aan het in opstand komen van omwonenden en lokale be

stuurders tegen de nieuwe plannen? Om hier uitspraken over te kunnen doen moet in

zicht worden verkregen in het verloop van besluitvormingsprocessen over infrastructurele 

projecten in Nederland. 

1.7 Afval in Nederland 

1.7.1 Afvalgegevens voor de Nederlandse situatie 

In vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen produceert Nederland een relatief 

grote hoeveelheid afval per hoofd van de Nederlandse bevolking. De gemiddelde jaar

lijkse hoeveelheid Nederlands afval per capita in 1991 was 504 kg in vergelijking tot een 

gemiddelde productie van 370 kg per capita van de Europese OECD deelnemers (OECD, 
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1995). De productie van niet-chemisch afval in Nederland is in de afgelopen jaren toege

nomen. De toename kan gekoppeld worden aan de toename van het Bruto Nationaal 

Product in Nederland. De hoeveelheid afval die in 1998 voor verwerking in aanmerking 

kwam bedroeg ongeveer 57 miljoen ton. Circa 15% hiervan bestond uit huishoudelijk af

val (CBS, RIVM, 1999). 

Tabel 1.1 Productie en verwerking van afval door consumenten (CBS, RIVM, 1999) 

Jaar 

verkingswijze 1985 | 1990 1995 § 1996. 1997 'i 1998 

; Miljoen kg 
990 985 2925 i 3210 3450 | 3815 
1665 | 1925 1865 - 2600 3335 | 3370 
2730 3285 2530 ' 1750 1155 1035 
5385 I 6195 7315 : 7560 7945 1 8215 

Hergebruik ; 
Verbranden 
Storten 
Totaal 

In tabel 1.1 is af te lezen dat de hoeveelheid gestort afval is afgenomen en dat de hoe

veelheden verbrand en gerecycled afval zijn toegenomen. Sinds januari 1996 mag er 

geen brandbaar afval meer gestort worden. Hogere tarieven voor het storten van afval 

werden ingesteld in januari 1999. Als gevolg van deze maatregelen werd een verdere af

name van te storten afval verwacht. De meest recente data geven echter een toename 

van gestort afval met 4% in 1999 aan ten opzichte van het totaal gestorte afval in 1998 

(Werkgroep Afvalregistratie, 2000). Het aantal stortplaatsen is in de afgelopen decennia 

wel drastisch afgenomen. Bestonden er in 1970 nog ongeveer 1000 stortplaatsen, in 

1990 was dit totaal afgenomen tot circa 120 stortplaatsen (Wolsink et al., 1998). In de

cember 1999 waren er 38 grote stortplaatsen operatief (Werkgroep Afvalregistratie, 

2000). 

In 1989 werd een verdubbeling van de totale hoeveelheid te verbranden afval in 

de komende tien jaar verwacht (Langeweg, 1988). De daadwerkelijke groei van 84% in 

1999 ten opzichte van 1989 was substantieel, maar minder dan verwacht. De eerste re

den daarvoor is dat het plaatsen van nieuwe afvalverbrandingsinstallaties werd bemoei

lijkt door oppositie tegen de plannen. Een tweede reden is het toenemende succes van 

andere wijzen van afvalverwerking en afvalbewerking, zoals recycling en het daaronder 

vallende composteren van afval (Wolsink et al., 1998). In 1994 werden gemeenten ver

plicht om groente-, fruit- en tuinafval gescheiden in te zamelen, hetgeen redelijk succes

vol is verlopen. De hoeveelheid GFT-afval groeide van 0,3 miljoen ton in 1991 naar 1,5 

miljoen ton in 1996. Sinds 1996 is deze hoeveelheid tot aan 1999 redelijk stabiel geble

ven (Werkgroep Afvalregistratie, 2000). Het gescheiden inzamelen van papier en glas is 
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ook succesvol gebleken; ongeveer 50% van al het papierafval werd gescheiden ingeza

meld in 1993 en ongeveer 80% van het glas werd in de daarvoor bestemde glasbakken 

teruggevonden (AOO, 1995a). 

De totale hoeveelheid afval dat in 1988 verbrand werd bedroeg ongeveer 2,8 mil

joen ton per jaar en in 1996 bedroeg dit circa 4 miljoen ton per jaar (Eberg, 1997). In 

1997 nam deze hoeveelheid aanzienlijk toe en in 1999 was sprake van een totale ver

brandingscapaciteit van ongeveer 5 miljoen ton per jaar (Werkgroep Afvalregistratie, 

2000). 

1.7.2 Afvalbeleid in Nederland 

Tot voor enkele jaren werd het wettelijk kader van het afvalstoffenbeleid, voor zover het 

huishoudelijk afval betreft, gevormd door de Afvalstoffenwet (AW; 1977). Hoofddoelstel

ling van de AW was het beperken van de belasting van het milieu door afvalstoffen. Dit 

moest worden bereikt door het beperken van het ontstaan van afvalstoffen, het bevorde

ren van hergebruik en het stimuleren van een milieuhygiënisch verantwoorde en doelma

tige verwijdering van afvalstoffen. 

De Afvalstoffenwet was een kaderwet. Het creëerde instrumenten om de beoogde 

doelstellingen te realiseren en gaf in het algemeen de spelregels aan die daarbij in acht 

moesten worden genomen. De inhoud en betekenis van de AW konden bij Algemene 

Maatregel van Bestuur (AMvB) en door verordeningen van lagere overheden worden in

gevuld. Nadere regels omtrent de beperking van de afvalstoffenproductie, de bevordering 

van hergebruik en de wijze van de verwijdering van afval, konden door de Rijksoverheid 

bij AMvB worden gesteld (Van der Heijden, 1998). 

De wet kende een gedecentraliseerde opzet waarbij de nadruk lag op de activitei

ten van de provincie. Elke provincie diende namelijk, eens per vijf jaar, één of meerdere 

afvalstoffenplannen vast te stellen. Het Rijk vervulde daarentegen vooral een coördine

rende, stimulerende en toezichthoudende taak, terwijl de gemeenten vooral een toezicht

houdende en uitvoerende taak hadden. In hoofdstuk 4 zal dieper worden ingegaan op de 

verhoudingen tussen het Rijk, provincies en gemeenten in het kader van deWRO en de 

Afvalstoffenwet/Wet Milieubeheer. 

Bij de inwerkingtreding van de Wet Milieubeheer (WM) op 1 maart 1993 zijn grote delen 

van de Afvalstoffenwet en de Wet Chemische Afvalstoffen (WCA; 1976) vervangen door 

regelgeving in de WM. De AW en de WCA zijn op 1 januari 1994 ingetrokken. Met het op

nemen van het hoofdstuk "Afvalstoffen" in de Wet Milieubeheer is de afvalstoffenwetge

ving voor een groot deel geïntegreerd binnen één wettelijke regeling. De Wet Milieube-
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heer kan, net als de AW, als een kaderwet met normatieve elementen worden geken

schetst (Van der Heijden, 1998: 51-53). Het normatieve karakter blijkt bijvoorbeeld uit de 

actualiseringsplicht voor bestaande vergunningen (het bevoegd gezag moet regelmatig 

nagaan of de vergunning nog wel bij de tijd is) en een zorgplicht voor het bevoegd gezag 

op het gebied van de handhaving (Michiels, 1998: 5). Met het opnemen van het hoofd

stuk "Afvalstoffen" is deze normatieve kant aanzienlijk versterkt (Michiels, 1994: 95). Zo is 

er een plicht om groente-, fruit- en tuinafval gescheiden in te zamelen en geldt er een 

stortverbod buiten inrichtingen. Als gevolg van de vaststelling van Europese richtlijnen in 

het Europese "4th Action Programme on the Environment" in 1987, moeten de landen 

van de Europese Unie een prioriteit aanbrengen in de volgorde van de afhandeling van 

het verwijderd afval. Deze beleidsprioritering voor afvalmanagement is achtereenvolgens: 

vermijden, minimaliseren, recyclen, bewerken, en dan pas storten of verbranden (De 

Jong en Wolsink, 1999). Het voorkómen van afvalstoffen (afvalpreventie) heeft dus de 

hoogste prioriteit. Is het voorkomen niet mogelijk dan moet het afval zoveel mogelijk wor

den hergebruikt. Pas na afvalpreventie en hergebruik van afval dient het afval met ener

gieterugwinning te worden verbrand. Storten van afval mag pas als er niets anders meer 

mogelijk is. 

Eind jaren tachtig werd het probleem gesignaleerd dat de bestaande organisatie van de 

afvalverwijdering ondoelmatig en inefficiënt was (Van der Heijden, 1998: 58; Siersma, 

1993). Duidelijk werd dat het door de overheid voorgestane doelmatige en milieuhygiëni

sche verantwoorde afvalverwijderingsbeleid en het bereiken van integraal ketenbeheer 

mede werden tegengehouden door de versnippering van de afvalverwijdering. Afvalver

wijdering werd steeds meer gezien als een nutsfunctie, vergelijkbaar met de elektriciteits

voorziening. De taakverdeling tussen Rijksoverheid, provincies en gemeenten volgens de 

toen geldende Afvalstoffenwet kon niet meer beantwoorden aan de veranderingen in de 

afvalstoffenproblematiek. De problemen richtten zich op de toename van het afvalvolume 

en het ruimtebeslag, grootschalige afvalverwerking of -verbranding, toenemende verwer

kingskosten en milieuproblemen (Houben en Leroy, 1993a: 21-22). 

De samenwerking tussen de verschillende overheden werd steeds noodzakelijker. 

Daarom werd in 1988 de Landelijke Coördinatie Commissie Afvalbeleid (LCCA) ingesteld 

door het overleg tussen het Directoraat-Generaal Milieubeheer van het ministerie van 

VROM (DGM), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Ge

meenten (VNG). Deze hield zich vervolgens bezig met de vraag hoe er tot schaalvergro

ting van de verwijderingsfaciliteiten gekomen kon worden en hoe de organisatiestructuur 

verbeterd kon worden. In haar advies (LCCA, 1989: 41) werd onder andere voorgesteld 

om een nieuwe organisatiestructuur voor afvalverwijdering op te richten, met nadruk op 
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de samenwerking tussen de verschillende overheden. Een omvattend verwijderingsbeleid 

vereiste namelijk dat de overheden één verwerkingsstrategie zouden hanteren. Dit advies 

leidde er in 1990 toe, dat het Rijk, provincies en gemeenten het Afval Overleg Orgaan 

(AOO) instelden. De belangrijkste taak van het AOO was te zorgen voor een samenhan

gende en gezamenlijke aanpak van de afvalverwijdering (AOO, 1992b: 25). Het AOO 

diende te fungeren als katalysator voor het ombouwen van de toen versnipperde organi

satie van het afvalbeleid naar een situatie waarin landelijk en regionaal goed gecoördi

neerd reductie zou worden toegepast en doelmatig zou worden verbrand en gestort. Als 

politiek kristallisatiepunt zouden in de nieuwe "Afvalraad" waarin werd voorgesteld naast 

vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies en gemeenten ook onafhankelijke des

kundigen uit de sfeer van het bedrijfsleven, de wetenschap, milieu- en consumentenor

ganisaties en een onafhankelijke voorzitter te laten deelnemen, de landelijke strategie in 

uitgangspunten moeten worden geformuleerd (LCCA, 1989: 41). Een voortschrijdend 

Tienjarenprogramma Afval diende daartoe te worden vastgesteld en om de drie jaar te 

worden herzien. Voor de formulering en de ontwikkeling van het afvalbeleid blijkt hetAOO 

de meest belangrijke actor te zijn, terwijl de formele bevoegdheden bij het ministerie van 

VROM, afdeling Afval, liggen (De Jong, 1999). 

Door middel van overleg, onderlinge afstemming en advisering werden de organi

satie en de coördinatie van de afvalverwijdering in Nederland dus gestalte gegeven. Op

vallend daarbij was dat er een verschuiving plaatsvond in de overlegstructuur: de lagere 

overheden konden nu ook meedenken op strategisch niveau en de hogere overheden 

(Rijk en provincies) waren in staat meer controle uit te oefenen op het uitvoeringsniveau 

(Van der Heijden, 1998: 60). 

Eind jaren negentig vond opnieuw een discussie plaats over de structuur van de afval

verwijdering in Nederland. Paste de schaal waarop de afvalverwijdering bestuurlijk was 

georganiseerd nog wel bij de schaal waarop de afvalverwijdering werd uitgevoerd? De 

schaal van de afvalverwijderingsactiviteiten nam steeds verder toe en oversteeg daarbij 

veelal de provinciale en regionale schaal. De Commissie Toekomstige Organisatie Afval

verwijdering (CTOA), in februari 1996 ingesteld door de minister van VROM, concludeerde 

dat de huidige organisatie hier niet meer bij aan sloot. De aanleiding voor de instelling 

voor de Commissie was een motie van de Tweede Kamer, waarin onder meer werd ge

vraagd om een visie over de toekomstige organisatie van de afvalverwijdering (Tweede 

Kamer, 1995-1996, nr. 28). De Commissie adviseerde de provincie- en regiogrenzen 

voor afvalverwijdering op te heffen. Nederland werd hiermee één afvalregio, waarbinnen 

de verdeling van afvalstromen in principe via marktwerking tot stand kon komen (CTOA, 
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1996: 15). Afvalsturingsorganisaties4 hoefden hierdoor niet langer een sturingsfunctie te 

vervullen en konden worden opgeheven. 

Het tweede advies van de CTOA betrof het aanpassen van de wet- en regelgeving 

op afvalstoffengebied. Het ging hier om de provinciale regelgeving die gerelateerd was 

aan de sturing van afval op basis van de provinciegrenzen en de regels in het hoofdstuk 

'Afvalstoffen' in de Wet Milieubeheer. Te denken viel aan aanpassingen van de regels 

voor im- en export van afval tussen provincies en van de bijbehorende administratieve 

procedures voor afvaltransporten die de provinciegrens overschreden (Van der Heijden, 

1998:62). 

De Commissie stelde tevens voor één Landelijk afvalbeheersplan (LAP) voor alle 

afvalstromen op te stellen. Aan de hand van dit beheersplan zou de Rijksoverheid de 

toekomstige stort- en verbrandingscapaciteit kunnen plannen. Met de veranderingen 

voorgesteld door de CTOA zou dus een verschuiving plaatsvinden van de provinciale en 

regionale sturing naar afvalsturing op nationaal niveau. Kortom, er vindt met betrekking 

tot de afvalstromen meer centrale sturing plaats, die strookt met de beleidstheorie achter 

de NIMBY-wetgeving. 

Inmiddels zijn de meeste adviezen van de CTOA geïmplementeerd. Door de implementa

tie van het advies van de CTOA in de Wet Milieubeheer is ook de rol van het AOO gewij

zigd. Hiervoor werd een nieuwe "Samenwerkingsovereenkomst afvalverwijdering" opge

steld. Deze werd begin 1999 door de minister van VROM getekend en aangeboden aan 

de in het AOO samenwerkende provincies (Interprovinciaal Overleg) en gemeenten (Ver

eniging van Nederlandse Gemeenten), die de nieuwe overeenkomst begin 2000 hebben 

getekend. De nieuwe overeenkomst is gericht op de periode tot het in werking treden van 

de gewijzigde Wet Milieubeheer. De nieuwe elementen zijn met name het volgen van de 

ontwikkelingen op financieel-economisch en internationaal terrein, en het voorbereiden 

van het LAP, het Landelijk afvalbeheersplan (AOO, 2000c). 

Het LAP is het centrale instrument bij het op Rijksniveau brengen van de verantwoorde

lijkheid voor de sturing van afvalstoffen. In het LAP wordt zowel het beleid voor gevaarlijk 

afval als voor niet-gevaarlijk afval opgenomen. Het plan bestaat uit drie onderdelen: (a) 

een beleidskader, (b) sectorplannen en (c) capaciteitsplannen. Het beleidskader wordt 

door het ministerie van VROM opgesteld en de sector- en capaciteitsplannen door het 

AOO. Het LAP wordt naar verwachting in 2001 door de minister van VROM vastgesteld. 

Voor het opstellen van het LAP is een projectorganisatie ingericht. Deze bestaat 

uit een projectgroep waarin de overheidspartijen zijn vertegenwoordigd en werkgroepen 

waarin naast overheden ook maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd kunnen 
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zijn. De projectgroep en de werkgroepen worden ondersteund door hetAOO en de Direc

tie Afvalstoffen van het ministerie van VROM. 

Om de betrokkenheid van het bedrijfsleven en de milieu- en consumentenorga

nisaties bij het LAP te verzekeren, heeft het AOO een Klankbordgroep LAP opgericht. 

Deze adviseert de projectgroep LAP. Hiernaast is tevens een bestuurlijk overleg gestart 

met de maatschappelijke organisaties (AOO, 2000a;b). HetAOO past zijn werkwijze aan 

bij de nieuwe taken en de veranderende bestuurlijke verhoudingen. Er zal meer nadruk 

worden gelegd op het bespreken van de bestuurlijke hoofdlijnen en minder op uitvoe

ringszaken. 

Naast de adviezen van de CTOA zijn er tevens overige (autonome) ontwikkelingen van in

vloed geweest op het wijzigen van de organisatie van de afvalverwijdering. Deze ontwik

kelingen betreffen: (a) de privatisering van de afvalmarkt, (b) de verticale integratie van 

de functies afvalinzameling en -verwerking, (c) het opkomen van internationale afvalver-

wijderingsbedrijven, (d) de horizontale integratie met de energiesector en (e) internatio

naliseringprocessen: de afvalmarkt zal waarschijnlijk een Europese afvalmarkt worden. 

Dit zal een sterke invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop afvalstromen zullen 

lopen en welke beleidsbeslissingen hierover genomen zullen worden (De Jong, 1999). 

Structureel langere en meer complexe, en daardoor minder goed controleerbare ketens 

tussen het genereren en het verwijderen van afvalstoffen zullen door deze ontwikkelingen 

ontstaan. Daardoor zullen inzichten en bevoegdheden aan lokale overheden worden ont

trokken. In plaats van dat lokale actoren zich zullen verzetten tegen een zogenaamde 

"zichtbare poot" van een nationale overheid, zal men zich voortaan moeten voegen naar 

de "onzichtbare hand" van de markt. 

1.7.3 Relevantie ontwikkelingen in het afvalbeleid voor dit onderzoek 

In het voorgaande werd ingegaan op de beleidsprioritering voor afvalmanagement die, 

naar aanleiding van een Europese richtlijn, ook voor Nederland moest gelden. In de 

praktijk vinden investeringen echter niet bovenaan in de lijst van prioriteiten plaats, maar 

op de laagste niveaus van bewerking en verwerking. Het hele complex van actoren in de 

afvalsector en organisatiefactoren, zoals eigendomsverhoudingen, tariefsystemen en 

marktsituatie, is niet gericht op het stimuleren van afvalbeperking maar op betrouwbaar

heid, lage kosten en het bevestigen van de belangen in de afvalverwerking (De Jong en 

Wolsink, 1999). 
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In een vergelijking van twaalf EU-landen stelt Wilson (1996: 385) vast dat: "people have 

merely paid lip service to the hierarchy, acknowledging the supremacy of waste avoid

ance, minimization and recycling, while in practise, the vast majority of wastes in all of the 

EU Member States have either gone to landfill or incineration". Eberg (1997: 41) spreekt 

voor Nederland van een "reversed Lansink Ladder". Bedroeg de capaciteit voor afvalver-

branding in 1988 nog ca. 2,8 miljoen ton per jaar, in 1999 was deze capaciteit gegroeid 

naar ongeveer 5 miljoen ton per jaar. 

Het was met name het Afval Overleg Orgaan (AOO), dat in de planning en coördinatie 

van het realiseren van afvalverbrandingscapaciteit in Nederland een centrale positie in

nam. Het AOO was bovendien ook de eerste organisatie die in haar Ontwerp-Tienjaren-

programma 1992-2002 (AOO, 1992a: 12) de term "NIMBY-syndroom" aanhaalde. Zij ver

wees in bovengenoemd programma en het definitieve Tienjarenprogramma 1992-2002 

(AOO, 1992c: 8) naar NIMBY zonder daarbij aan te geven, hoe de aard van het verzet te

gen de voorstellen voor nieuwe verbrandingsovens van de lokale gemeenschappen was 

onderzocht. Het benoemen van het "NIMBY-syndroom" bij de behandeling van de maat

schappelijke acceptatie bij het plaatsen van afvalverwerkingsinrichtingen is waarschijnlijk 

van invloed geweest op het uiteindelijk ingestelde NIMBY-instrumentarium. Om het reali

seren van de verbrandingscapaciteit toch mogelijk te maken werd een actieve lobby door 

het AOO ingezet. Het AOO werd daardoor het centrale punt in het netwerk dat was be

trokken bij de ontwikkeling van het afvalbeleid (De Jong, 1999) en de belangrijkste actor 

in de dominante Incineration Supervision Coalition, die de drijvende kracht vormde achter 

het beleid van opvoering van de capaciteit voor afvalverbranding (Eberg, 1997: 120). 

Werd er door het LCCA (1989) nog voorgesteld bij de samenstelling van het AOO 

naast vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, de provinciale en de lokale overheid ook 

onafhankelijke deskundigen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en milieu- en consu

mentenorganisaties te betrekken, het AOO is inmiddels zo samengesteld, dat er alleen 

vertegenwoordigers van het IPO, de VNG en het ministerie van VROM aan het overleg 

deelnemen en de directeur van het AOO de voorzitter is van het overleg. Het bedrijfsleven 

(de brancheorganisaties) en maatschappelijke organisaties kunnen alleen richting geven 

aan de planvorming via open, interactieve planprocedures (bijvoorbeeld in de vorm van 

bilateraal overleg, workshops en inspraakprocedures). Bij de oprichting van het AOO 

werd bovendien benadrukt dat lagere overheden in staat zouden worden gesteld te kun

nen meedenken op strategisch niveau en dat hogere overheden meer controle zouden 

kunnen uitoefenen op het uitvoeringsniveau. Met name dit laatste, de doorwerking van de 

dominantie van de hogere overheden ten opzichte van de lokale overheden, is in de ont

wikkelingen in de afvalsector gedurende de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar geworden. 
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Ook de WRR baseerde, zoals al eerder naar voren kwam, uitspraken op het Tien

jarenprogramma van het AOO, wanneer gesproken werd van de NlMBY-problemen op het 

niveau van gemeenten, in dit geval aangeduid als prisoner's dilemma's. Het gevolg was 

dat de overheid de adviezen van het AOO en de WRR (1992) overnam en op basis van 

veronderstellingen het NlMBY-wetje introduceerde (Wolsink, 1994; Wolsink en De Jong, 

2001). 

De conclusie moet dan ook zijn dat er in de afgelopen decennia door het falen van de 

beleidsprioritering voor afvalmanagement enorme druk is gekomen op het realiseren van 

nieuwe capaciteit voor afvalbewerking en afvalverwerking. Het verzet daartegen bood 

aanleiding tot aanpassingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het zijn deze ontwik

kelingen geweest die aanleiding hebben gegeven tot het doen van dit onderzoek en die 

ertoe hebben geleid om besluitvormingsprocessen omtrent het plaatsen van voorzienin

gen voor afvalbewerking en afvalverwerking te bestuderen. 

Een tweede reden om te kiezen voor het bestuderen van besluitvormingsprocessen in de 

afvalsector is de vaak voorkomende redenering, dat de vertraging in besluitvorming in 

met name deze sector wordt veroorzaakt door NI M BY-verzet van bestuurders en bewo

ners (Driessen et al., 1990; Eberg et al., 1996; Van der Heijden, 1998;Houben en Leroy, 

1993b; Van der Knaap et al., 1986; Leroy, 1995; Ligteringen en Bressers, 1998; Touwen 

en Van der Mark, 1992). Daarnaast is in 19845 de term "NIMBY-syndroom" geïntrodu

ceerd door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in 

een parlementaire discussie over de locatie van radioactief afval (zie Wolsink, 1996: 19-

20). In de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de WRO wordt tevens keer op 

keer gewezen op problemen die zich mogelijkerwijs voor kunnen doen in de besluitvor

ming over afvalverwerkingsinrichtingen. Deze worden zelfs als "gewraakte" projecten 

omschreven (MEMORIE van TOELICHTING, 1992: 12). 

Nogmaals, opmerkelijk is het ontbreken van iedere verwijzing naar onderzoek be

treffende het constant opgevoerde NIMBY-syndroom en de vraag of NlMBY-houdingen 

werkelijk oorzaak zijn van verzet tegen nieuwe voorzieningen. Dit komt onder meer tot 

uitdrukking in het Voorlopig Verslag bij de Wijziging van de Wet op Ruimtelijke Ordening 

(MEMORIE van TOELICHTING, 1992: 3). Het was met name de fractie van Groen Links die 

vraagtekens zette bij de veronderstellingen bij de NIMBY-wet. Zij uitte haar "ernstige be

zorgdheid" over deze veronderstellingen. Zij had tevens de indruk dat de regering in de 

Memorie van Toelichting wat al te gemakkelijk uitging van de veronderstelling dat verzet 

tegen landelijk voorgestelde ruimtelijke projecten veelal een NIMBY-karakter zou dragen. 

Zij vroeg de regering op welke feitelijke gegevens deze veronderstelling berustte. De 
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leden van de fractie hadden de indruk dat er vele andere mogelijke oorzaken ten grond

slag konden liggen aan (gemeentelijk) verzet tegen landelijk vastgestelde ruimtelijke 

projecten. 

1.8 Doelstelling van dit onderzoek 

In het voorgaande is duidelijk gemaakt dat in dit onderzoek de bestudering over besluit

vormingsprocessen omtrent de plaatsing van infrastructurele projecten centraal staat. 

Meer specifiek luidt de doelstelling van dit onderzoek: het verkrijgen van inzicht in be

sluitvormingsprocessen die spelen rondom het plaatsen van voorzieningen voor afvalbe-

werking en afvalverwerking, met het oog op de toetsing van enkele centrale veronderstel

lingen uit de beleidstheorie die ten grondslag ligt aan de Tracéwet en de nieuwe WRO. 

Onder voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking vallen bijvoorbeeld afval

verbrandingsinstallaties, stortplaatsen, scheidings- en vergistingsinstallaties en GFT-

composteringsinrichtingen. Het gaat in dit onderzoek dus niet om het analyseren van het 

NlMBY-wetje zelf of om het analyseren van de totstandkoming van dit wetje, maar om het 

empirisch toetsen van enkele centrale assumpties uit de beleidstheorie achter hetNlMBY-

wetje. Bij het analyseren van het verloop van de besluitvorming wordt geprobeerd een 

antwoord te vinden op de vraag, waarom er problemen ontstaan in de implementatiefase 

van voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking. 

1.9 Centrale vragen in het onderzoek 

De breed geformuleerde doelstelling dient voor dit onderzoek vertaald te worden in een 

aantal vragen, die in dit onderzoek centraal staan: 

Hoe verlopen besluitvormingsprocessen rondom het plaatsen van nieuwe voorzieningen 

voor afvalbewerking en afvalverwerking dan wel het uitbreiden van bestaande voorzie

ningen? Als de besluitvorming in een impasse raakt, wat zijn daarvan de oorzaken? 

Welke rol spelen lokale overheden en omwonenden in deze besluitvormingsprocessen? 

Om bovenstaande vraag te beantwoorden is het belangrijk om een aantal onderzoeks

vragen te formuleren. De volgende vragen zullen in dit onderzoek worden behandeld: 

1. Hoe zijn de besluitvormingsprocessen omtrent de bestudeerde casus door de over

heid gestructureerd? 
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2. Welke actoren zijn te onderscheiden? Vanuit welke policy belief systemen handelen 
en denken de actoren? 

3. Zijn er onder de actoren coalities te herkennen? 

4. Als er coalities zijn, is er dan een coalitie die een dominante positie in het besluitvor-
mingsproces inneemt? 

5. Is de dominantie van deze coalitie van invloed op de agendavorming en daarmee op 
het verloop van de besluitvorming? 

6. Is het moment waarop de plannen voor de te realiseren afvalverwerkingscapaciteit 

kenbaar worden gemaakt van invloed op het verloop van de besluitvorming-? 

7. Is de wijze waarop besluitvormingsprocessen door de overheid gestructureerd zijn 

van invloed op de percepties en houdingen van omwonenden en overige actoren-? Is 

er sprake van procedurele oneerlijkheid? 

8. Is het eventuele verzet van lokale bestuurders, bewoners en overige actoren van in

vloed op de uiteindelijke uitkomst, dat wil zeggen het wel of niet realiseren van een 

project dan wel realiseren in gewijzigde vorm? 

9. Zijn de actoren uiteindelijk tevreden met hoe het besluitvormingsproces is verlopen en 
met het uiteindelijke resultaat? 

In hoofdstuk 2 zal het theoretisch raamwerk gepresenteerd worden dat ten grondslag ligt 

aan het empirisch onderzoek en aan bovenstaande onderzoeksvragen. Voor de uiteinde

lijke beantwoording van de centrale vraagstelling zal in dit onderzoek tevens gebruik ge

maakt worden van het onderzoek van Devilee (2001). Beide onderzoeken zijn met elkaar 

verbonden en richten zich op het bestuderen van dezelfde te selecteren casus omtrent 

het plaatsen van infrastructurele projecten. In het onderzoek van Devilee (2001) worden 

de besluitvormingsprocessen bestudeerd vanuit een sociaal-psychologisch perspectief 

terwijl m dit onderzoek de besluitvormingsprocessen bestudeerd worden vanuit een be

stuurskundig perspectief. Met name de vragen 7 en 9 zullen beantwoord worden met be

hulp van de onderzoeksbevindingen van Devilee. Door beide perspectieven te combine

ren wordt getracht een meer complete verklaring te geven over het verloop van besluit

vormingsprocessen omtrent het plaatsen van voorzieningen voor afvalbewerking en af

valverwerking. In 2.6 zal worden behandeld welke onderzoeksvragen en theorieën in het 

onderzoek van Devilee centraal staan. 
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1.10 Opbouw van het proefschrift 

In hoofdstuk 2 zal zoals reeds gezegd het theoretisch kader dat ten grondslag ligt aan de 

empirie in dit onderzoek worden gepresenteerd. De keuze voor de te gebruiken theorieën 

zal tevens in dit hoofdstuk worden beargumenteerd. Bovendien zal na de behandeling 

van de inhoud van deze theorieën kort worden ingegaan op de sociaal-psychologische 

theorieën zoals deze in het onderzoek van Devilee (2001) centraal staan. 

In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet behandeld. Daarin wordt verduidelijkt 

waarom is gekozen voor het doen van een meervoudige casestudie, hoe de selectie van 

de te bestuderen casus heeft plaatsgevonden, welk onderzoeksprotocol in dit onderzoek 

werd opgesteld en met welk doel dit protocol werd gebruikt. Vervolgens zal de Q-sort 

methode (de procedure, de set van uitspraken en de selectie van actoren) worden be

handeld om het hoofdstuk af te ronden met enkele conclusies. 

In hoofdstuk 4 volgt, voorafgaand aan de beschrijvingen van de bestudeerde casus, 

een beschrijving van de verhoudingen tussen Rijk, provincie en gemeente in de uitvoe

ring van het ruimtelijke ordeningsbeleid en het afvalbeleid en een korte beschrijving van 

wat de Milieueffectrapportage behelst. 

In hoofdstuk 5 staan de Policy Belief Systemen (PBS), zoals deze zijn voortgeko

men uit de Q-sort analyse, centraal. Na een korte inleiding zal inzicht worden gegeven in 

de actoren en de stijlen van denken en handelen, waarmee zij na analyse te verbinden 

zijn. Vervolgens zal de inhoud van de onderscheiden policy belief systemen worden ge

presenteerd. Dat er ook stellingen zijn waar, na analyse, consensus over bestond, zal 

tevens aan de orde komen. Voor een definitieve inhoudsbepaling van de reeds gepre

senteerde PBS worden de stellingen die zeer verschillend zijn per PBS, behandeld. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal conclusies. 

Hoofdstuk 6 bevat een analyse over of er in de bestudeerde besluitvormingspro

cessen coalities gevormd zijn en zo ja, met welke policy belief systemen deze coalities te 

verbinden zijn. Ten eerste wordt deze analyse gepleegd voor elke casus die tot de cate

gorie "gerealiseerd" behoort en vervolgens voor de casus die tot de categorie "niet-gere-

aliseerd" behoren. De conclusies omtrent de bevindingen zullen aan het einde van het 

hoofdstuk worden besproken. 

In hoofdstuk 7 staat de wijze van agendering in de bestudeerde casus centraal. 

Door wie de agenda werd bepaald en welke onderwerpen op de agenda stonden zal in 

dit hoofdstuk worden besproken. Daarbij zal tevens worden bezien of lokale overheden, 

omwonenden en overige actoren als bijvoorbeeld (milieu-)belangengroepen ook midde

len en mogelijkheden hadden om de agenda('s) te beïnvloeden. De wijze van agendering 

heeft in de bestudeerde casus tevens consequenties gehad voor het verloop van het 
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besluitvormingsproces. Welke consequenties dit zijn geweest en welke algemene con

clusies over de agenderingsprocessen zijn te trekken, is te lezen in hoofdstuk 7. 

Tenslotte zullen in hoofdstuk 8 de conclusies uit dit onderzoek worden gekoppeld 

aan de belangrijkste onderzoeksbevindingen van Devilee (2001). Bovendien zal de cen

trale vraagstelling, zoals deze in hoofdstuk 1 werd gepresenteerd, worden beantwoord. 

De belangrijkste onderzoeksresultaten zullen tevens gerelateerd worden aan de huidige 

ontwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsbeleid en het afvalbeleid in Nederland. Ook 

zullen voorstellen voor het handelen en denken in de toekomst worden gedaan en zal het 

hoofdstuk worden afgesloten met de behandeling van een aantal ideeën voor toekomstig 

onderzoek. 

Noten 

Aankondiging studiedag NIMBY-wet: Slagersmes of katalysator?, 26 maart 1993, Stichting Geo-
plan. 
Artikel 19 WRO biedt de mogelijkheid om beletselen weg te nemen die in een geldend plan in 
de weg staan aan de verwezenlijking van bepaalde bouwwerken of een bepaald gebruik, al 
dan niet vooruitlopend op een toekomstig bestemmingsplan (Van Zundert, 1999:156). 
"Niet-in-mijn-achtertuin"-situaties zijn immers nauwelijks vast te stellen, aldus de RARO (1992: 
6). 
Hierin werken provincies en het bedrijfsleven samen. Voorbeelden zijn het Provinciaal 
Afvalverwijderingsbedrijf PROAV en de NV Sturing Afvalverwijdering Limburg AVL. 
Deze term werd in Nederland voor het eerst genoemd in de Vaste Kamercommissie voor 
Milieubeheer, d.d. 1 oktober 1984. 
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Hoofdstuk 2 
Theoretisch kader 

2.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de aanleiding voor dit onderzoek. Tevens is een 

doelstelling geformuleerd, te weten het verkrijgen van inzicht in besluitvormingsprocessen 

die spelen rondom het plaatsen van voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwer

king, met het oog op de toetsing van enkele centrale veronderstellingen uit de beleidsthe

orie die ten grondslag ligt aan de Tracéwet en de nieuwe WRO. Ook werd een centrale 

vraagstelling gepresenteerd. Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden en aan 

bovenstaande doelstelling te kunnen voldoen werd een aantal onderzoeksvragen gefor

muleerd. De formulering van de onderzoeksvragen werd ingegeven door een theoretisch 

raamwerk waarmee de empirie in dit onderzoek zal worden onderzocht. In dit hoofdstuk 

zal dit theoretisch raamwerk worden gepresenteerd. 

Allereerst zal in 2.2 het theoretisch kader worden gepresenteerd. In 2.2.1. zal aangege

ven worden welke onderzoeksvraag met welke theorie zal worden beantwoord. Tevens 

zal in 2.2.2 de keuze voor het te gebruiken theoretisch kader worden beargumenteerd. 

Vervolgens zal in 2.3 een beschrijving worden gegeven van het Advocacy Coalition Fra

mework (Sabatier en Jenkins-Smith, 1993), in 2.5 een beschrijving van de Culturele The

orie (Thompson et al., 1990) en in 2.5 zullen het stromenmodel vanKingdon (1995) en 

het barrièremodel van Van der Eijk en Kok (1975) worden behandeld. Tenslotte zal in 2.6 

kort worden ingegaan op de vragen en het theoriegebruik in het onderzoek van Devilee 

(2001), aangezien voor het concluderende hoofdstuk in dit onderzoek gebruik gemaakt 

zal worden van de bevindingen uit dit sociaal-psychologische onderzoek. 

2.2 Keuze voor het theoretisch kader beargumenteerd 

2.2.1 Introductie theoretisch kader 

Het theoretisch kader dat voor de bestudering van de besluitvormingsprocessen in dit 

onderzoek wordt gebruikt, zal bestaan uit het Advocacy Coalition Framework (ACF) van 

Sabatier en Jenkins-Smith (1993), de agendavormingstheorieën van Kingdon (1995) en 

van Van der Eijk en Kok (1975) en de Culturele Theorie, zoals deze is gepresenteerd 
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door Thompson, Ellis en Wildavsky (1990). In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de 

geformuleerde onderzoeksvragen, waarbij tevens vermeld staat met behulp van welke 

theorie de vraag zal worden beantwoord. 

Tabel 2.1 Met welke theorie zal de onderzoeksvraag worden beantwoord? 

Onderzoeksvraag : Te gebruiken theorie: 

1. Hoe zijn de besluitvormingsprocessen omtrent de bestudeerde 
casus door de overheid gestructureerd? 

2. Welke actoren zijn te onderscheiden? Vanuit welke policy belief 
systemen handelen en denken de actoren? 

3. Zijn er onder de actoren coalities te herkennen? 

4. Als er coalities zijn, is er dan een coalitie die een dominante posi
tie in het besluitvormingsproces inneemt? 

5. Is de dominantie van deze coalitie van invloed op de agendavor
ming en daarmee op het verloop van de besluitvorming? 

6. Is het moment waarop de plannen voor de te realiseren afvalver
werkingscapaciteit kenbaar worden gemaakt van invloed op het 
verloop van de besluitvorming? 

7. Is de wijze waarop besluitvormingsprocessen door de overheid 
gestructureerd zijn van invloed op de percepties en houdingen 
van omwonenden en overige actoren? Is er sprake van procedu
rele oneerlijkheid? 

Is het eventuele verzet van lokale bestuurders, bewoners en ove
rige actoren van invloed op de uiteindelijke uitkomst, dat wil zeg
gen het wel of niet realiseren van een project dan wel realiseren 
in gewijzigde vorm? 

Zijn de actoren uiteindelijk tevreden met hoe het besluitvormings
proces is verlopen en met het uiteindelijke resultaat? 

ACF 

• ACF 
• Culturele Theorie 

~» ÄCF 
• Culturele Theorie 
• ACF 

Agendabouwtheorie' 

Agendabouwtheorieën 

ACF 
Culturele Theorie 
Agendabouwtheorieën 
Theorieën uit sociaal-
psychologisch onderzoek 
(Devilee,2001) 
Agendabouwtheorieën 

ACF 
Agendabouwtheorieën 
Theorieën uit sociaal-
psychologisch onderzoek 
(Devilee, 2001) 

2.2.2 Argumentatie van de keuze 

Het plaatsen van een nieuwe voorziening voor afvalbewerking en/of afvalverwerking dan 

wel het uitbreiden van een bestaande voorziening is, zoals we in hoofdstuk 1 gezien heb

ben, een complexe aangelegenheid. Veel actoren zijn in het besluitvormingsproces actief. 

Zij hebben eigen denkbeelden over hoe het besluitvormingstraject zou moeten verlopen, 

maar ook ten aanzien van de te bouwen installatie bestaan verschillende ideeën. Er 
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moeten zich denkbeelden ontwikkelen over op welke locatie de voorziening gerealiseerd 

moet worden. Ook kan er bij sommige actoren nog twijfel bestaan over het nut en de 

doelmatigheid van de plannen voor de nieuw te realiseren afvalverwerkingscapaciteit. 

Het gaat hier dus om een complex probleem dat door verschillende actoren ver

schillend wordt gedefinieerd en gepercipieerd. Het is dit verschillend definiëren en perci-

piëren, dat ertoe leidt dat verschillende actoren ook verschillende onderwerpen op de 

agenda willen krijgen. En ook de uiteindelijk te kiezen oplossingsrichtingen en zelfs voor

keuren over de inrichting van de besluitvorming voor de ontstane problemen, worden 

hierdoor beïnvloed (Hisschemöller en Hoppe, 1995-1996: 45). 

Actoren hebben een bepaalde bias (vooringenomenheid) en dat heeft gevolgen voor 

welke onderwerpen in de besluitvorming nog bespreekbaar zijn. Sabatier en Jenkins-

Smith (1993) gaan in het Advocacy Coalition Framework, dat in 2.3 besproken zal wor

den, uit van sociaal constructivisme en het bestaan van zogenaamde beliefs, waarop het 

handelen van actoren gebaseerd is. In dit onderzoek zal met name gebruik gemaakt wor

den van de door Sabatier aangedragen concepten beleidssubsystemen en de daarbinnen 

benoemde coalities en hun beliefs. Het ACF is internationaal gezien één van de meest 

gebruikte theoretische raamwerken dat voor het bestuderen en verklaren van beleidsver

anderingen gebruikt kan worden. Het raamwerk blijkt tevens effectief in het structureren 

van empirisch onderzoek over beleidsveranderingen (Eberg, 1997; Wolsink, 1997: 2). 

Daarnaast is het te hanteren om beleidsprocessen en het handelen van de daarbij be

trokken actoren te kunnen interpreteren (ibid.: 17). 

Het ACF is een theoretisch raamwerk dat ook door Nederlandse onderzoekers is 

toegepast (zie bijvoorbeeld Dinkelman, 1995; Eberg, 1997; Van Est, 1999; Hoppe en Pe-

terse, 1993; Loeber en Grin, 1999) en getoetst. De door Sabatier geformuleerde hypothe

sen over de aspecten in het ACF zijn door de verschillende onderzoeken in zowel Ame

rika als in Europa in de loop der jaren aangepast. Zo is er in 1993 bijvoorbeeld in het ge

deelte "External (system) events" (zie figuur 2.1) veranderingen in de publieke opinie toe

gevoegd. Het ACF is daarmee constant in beweging en open voor veranderingen en ver

beteringen. 

Ook het handelen van het AOO, zoals we in hoofdstuk 1 hebben besproken, is aan 

te duiden in termen van het ACF. Het AOO maakte namelijk als belangrijkste actor deel uit 

van de door Eberg1 (1997) geïdentificeerde Incineration Superivision Coalition. Het AOO 

was in Nederland een drijvende kracht achter het beleid van de opvoering van de capa

citeit voor afvalverbranding. Het AOO en de organisaties die daar deel van uitmaakten, 

waren tevens de drijvende kracht achter de wijziging van de WRO, de invoering van het 

NlMBY-wetje, dat mede op basis van de prognoses van het Tienjaren Programma Afval 
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werd doorgevoerd. Als het centrale punt in het netwerk dat was betrokken bij de ontwik

keling van het afvalbeleid (De Jong, 1999) was hetAOO immers gebaat bij de realisering 

van nieuwe voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking. Actoren die niet deel 

uitmaakten van deze dominante coalitie en vanuit andere ideeën over milieu en afvalbe

leid dachten en handelden, probeerden diverse middelen aan te grijpen om dit handelen 

van het AOO tegen te houden. Zij zetten zich in voor het succesvol implementeren van de 

na te streven prioriteiten in het afvalmanagement. In hun pogingen het handelen van het 

AOO te wijzigen werden zij belemmerd en al snel als tegenstanders metNlMBY-houdin-

gen bestempeld. 

Hoppe en Peterse (1993: 152) constateren een zege van het hiërarchisme in dit 

type complexe besluitvormingsprocessen. Het duiden van verzet als NIMBY gaat namelijk 

toe naar het definiëren van het probleem als een gestructureerd probleem, terwijl het juist 

als een ongestructureerd probleem gedefinieerd zou moeten worden (Hisschemöller en 

Hoppe, 1995-1996: 49-52). Daardoor is er geen ruimte voor het betrekken van andere 

actoren bij de besluitvorming en daarmee worden ook de denkbeelden van deze andere 

actoren uitgesloten. Als gevolg hiervan kunnen meningsverschillen over voorzieningen 

voor afvalverwerking ontaarden in zeer controversiële, onhandelbare situaties. De be

sluitvorming geraakt dan in een impasse. 

Eén van de belangrijkste elementen uit de strategieën van beleidscoalities is om onder

werpen en participanten binnen te halen of juist buiten de deur te houden. Op die manier 

wordt getracht eigen beleidsprogramma's er doorheen te drukken. We willen daarom ook 

inzicht krijgen in hoe de agenda in de te bestuderen besluitvormingsprocessen tot stand 

is gekomen en wat het gevolg is van een dergelijke wijze van agendering. 

De agendabouwtheorieën van Kingdon (1984; 1995) en van Van der Eijk en Kok 

(1975) gaan evenals het ACF uit van mensen die vanuit verschillende opvattingen pro

blemen definiëren en daarmee het beleid kunnen beïnvloeden. Beide theorieën zullen 

worden besproken in 2.5. Het stromenmodel van Kingdon heeft een cognitief-beleidswe-

tenschappelijke invalshoek, waarin de vraag centraal staat waarom door politieke en be

stuurlijke taak- en rolverdeling en procedurele (politieke) toevalligheden probleemoplos

singkoppels wel of niet ontstaan. Het barrièremodel van Van der Eijk en Kok daarentegen 

bekijkt de agenderingsprocessen vanuit een politicologische achtergrond datmachts-, in-, 

uitsluitings- en coalitievraagstukken als belangrijkste analyse-elementen heeft. Beide 

modellen zullen gecombineerd gebruikt worden in dit onderzoek, ondanks dat beide mo

dellen op een aantal punten tegenover elkaar lijken te staan (zie Van de Graaf en Hoppe, 

1996: 201-202). 
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Het te gebruiken theoretisch raamwerk van agendavormingstheorieën en het ACF (zie 

voor het gecombineerd gebruik van Kingdon en Sabatier tevens Dinkelman, 1996) geeft 

dus inzicht in hoe de agenda tot stand komt, welke actoren verantwoordelijk zijn voor de 

verschillende agenda's, hoe de onderwerpen geformuleerd zijn, welke actoren dominant 

zijn in het besluitvormingsproces en barrières kunnen opwerpen voor de niet-dominante 

actoren en welke consequenties een dergelijke wijze van agendering heeft voor het ver

loop van het besluitvormingstraject. Het expliciet opwerpen van barrières voor niet-domi

nante actoren kan verzet oproepen. 

Op basis van de agendabouwtheorieën en het ACF weten we echter nog niet vanuit welke 

normen- en waardepatronen de actoren handelen in de besluitvormingsprocessen. Dat zij 

vanuit bepaalde beliefs handelen en denken geeft het ACF al aan, maar hoe deze policy 

beliefs eruit zien en wat zij inhouden vergt nog een stap verder. Het is de Culturele Theo

rie die hiervoor geschikt is. "In policy analysis and public administration, it is a mighty tool 

to identify competing arguments and conflicting strategies" (Mamadouh, 1999: 405). De 

Culturele Theorie geeft de mogelijkheid om vat te krijgen op deze beliefs en ze te duiden. 

De theorie wordt dus gebruikt als heuristisch instrument. Het geeft inzicht in de norma

tieve component van probleemdefinities en beleidstheorieën (zie ookEberg, 1997: 254). 

Bij het bestuderen van besluitvorming kan dus gekeken worden naar de visies van waar

uit beleidsproblemen bestuurlijk benaderd en gedefinieerd worden, welke stijl van denken 

en handelen daaraan te koppelen is (Hoppe, 2000) en wat de consequenties daarvan zijn 

voor het verloop van het besluitvormingsproces. 

Als slot nog het volgende. De te hanteren theorieën zullen in dit onderzoek vooral ge

bruikt worden vanwege de goed bruikbare concepten die in deze theorieën worden aan

dragen. Concepten die het empirische onderzoek kunnen structureren, handelingen en 

denkbeelden van actoren kunnen duiden en het mogelijk maken uitspraken te doen over 

hoe een complex besluitvormingsproces is verlopen. Het toetsen van de theorieën staat, 

op één aspect van het ACF na, namelijk het bestuderen of het wel of niet optreden van 

een advocacy coalition van invloed is op het verloop en de dynamiek van beleidsproces

sen, in dit onderzoek dus niet centraal. Dat wil echter niet zeggen dat naar aanleiding van 

het gebruik van de theorieën geen kritische op- en aanmerkingen over elementen van de 

theorieën zullen worden gegeven. 
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2.3 ACF: Advocacy Coalition Framework 

In tabel 2.1 is kort aangegeven voor welke onderzoeksvraag het Advocacy Coalition Fra

mework, zoals dat door Sabatier in 1987 voor het eerst is aangedragen en in de loop der 

jaren verder is ontwikkeld en aangepast (zie ook Sabatier & Jenkins-Smith, 1993; 1999), 

zal worden gebruikt. Om uitspraken te kunnen doen over het verloop van de besluitvor

mingsprocessen zal eerst inzicht moeten worden gekregen in de beleidsarena en de 

daarin actief zijnde actoren. Het ACF is een kader dat gebruikt zal worden om de wijze 

waarop de te bestuderen besluitvormingsprocessen zijn gestructureerd te beschrijven. In 

de volgende paragrafen zal het Advocacy Coalition Framework worden behandeld. 

2.3.1 Vooronderstellingen, beleidssubsystemen en coalities 

Het Advocacy Coalition Framework (ACF) is ontwikkeld om inzicht te kunnen geven in 

beleidsveranderingen en beleidsgericht leren. Het model gaat hierbij uit van de gedachte 

dat sociale en politieke problemen sociaal geconstrueerd zijn. Percepties, probleemdefi

nities, geformuleerde en de bereikte oplossingen zijn selectief geïnterpreteerde denk

beelden. Evenals het model van Kingdon (1995) en van Van der Eijk en Kok (1975) gaat 

het ACF uit van mensen die vanuit verschillende opvattingen problemen definiëren en 

daarmee het beleid kunnen beïnvloeden. Uit analyse blijkt dat beleidsprocessen beïn

vloed worden door de sociale organisatie, culturele waarden en de institutionele context 

waarin beleidsmakers zich bevinden (Hoppe en Peterse, 1993: 28). Het maken van beleid 

is in die zin het vermogen om een gedeelde mening om te zetten in beleid. Beleidsvor

ming is dan ook het resultaat van continue communicatieve en strategische handelingen 

van diverse beleidsactoren. De ideeën en gedachten van deze actoren worden dan uit

eindelijk vertaald in collectieve projecten, plannen en acties. 

In het Advocacy Coalition Framework (ACF) staan concurrerende 'advocacy coalitions' (in 

het vervolg 'coalities' genoemd) binnen verschillende beleidssubsystemen centraal. Het 

model gaat uit van een aantal vooronderstellingen (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993:16-

17), waarvan er drie voor ons onderzoek van belang zijn: 

1. Het ACF geeft aan dat het bij het doen van beleidsanalyse zeer nuttig is om te con

centreren op zogeheten beleidssubsystemen ("policy subsystems"). Beleidssubsystemen 

worden omschreven als de interacties tussen actoren afkomstig van diverse publieke en 

private organisaties die zich systematisch bezig houden met een bepaald beleidspro

bleem of issue. Deze actoren zijn bijvoorbeeld zeer actief als het gaat om beleidsproble

men als luchtverontreiniging, issues omtrent gezondheid en afvalverwerking (vgl. Eberg, 
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1997). Het concept beleidssubsystemen is breed in de zin, dat het actoren van diverse 

overheidsniveaus die zich bezighouden met beleidsformulering en implementatie, als

mede journalisten, onderzoekers en beleidsanalisten die een belangrijke bijdrage leveren 

in het genereren, verspreiden en evalueren van beleidsideeën, in het beleidssubsysteem 

betrekt. 

2. Daarnaast veronderstelt het model dat in de hierboven genoemde beleidssubsyste

men actoren actief zijn die afkomstig zijn van elk bestuurlijk niveau, dat wil zeggen van 

overheden van zowel nationaal, regionaal als lokaal niveau. Het bestuderen van beleids

veranderingen op slechts één overheidsniveau kan onjuiste verklaringen geven, zoals we 

al in hoofdstuk 1 hebben geconstateerd bij de beschrijving van het handelen van het 

AOO. 

3. Het model gaat er bovendien van uit dat overheidsbeleid (of een programma) op een 

zelfde wijze geconceptualiseerd kan worden als een systeem van beleidsovertuigingen. 

Dit systeem van beleidsovertuigingen wordt policy belief system genoemd, waaronder 

een set van waarden-prioriteiten, percepties over belangrijke causale relaties en percep

ties over de doeltreffendheid van instrumenten wordt verstaan. Het policy belief systeem 

bevat redengevende assumpties over hoe beleid gerealiseerd kan worden. 

Figuur 2.1 geeft een overzicht van het ACF. Centraal staan drie processen die ertoe kun

nen leiden dat er een verandering in het beleid plaatsvindt. In de eerste plaats is dat de 

interactie tussen concurrerende coalities binnen een beleidssubsysteem. Een coalitie 

bestaat uit actoren van verschillende publieke en private organisaties die een bepaald 

systeem van beleidsovertuigingen delen. Daarnaast vertonen zij een zekere mate van 

niet-triviale coördinatie. Actoren die behoren tot een zelfde coalitie pogen hun overtuiging 

te vertalen in beleidsprogramma's (Eberg, 1997: 18). Zij proberen hierbij niet alleen de 

eigen leden van de coalities te beïnvloeden, maar ook de leden van andere coalities. 

Een tweede set van processen die via de "Constraints and Resources" van het subsys

teem beleidsverandering teweeg kunnen brengen bestaat uit veranderingen die zich vol

trekken buiten het beleidssubsysteem, in sociaal-economische condities, publieke opinie, 

systeembreed opererende coalities (zoals kabinetsformaties) en besluiten die genomen 

worden in andere beleidssubsystemen. De effecten van deze zogenaamde externe ge

beurtenissen in combinatie met veranderingen van relatief stabiele systeemparameters 

op de randvoorwaarden en hulpbronnen van de actoren van een beleidssubsysteem 

vormen een derde set van processen. Zoals uit figuur 2.1 blijkt behoren hiertoe de ken

merken van het probleemgebied, de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen, 
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fundamentele sociaal-culturele waarden en de sociale en constitutionele structuur (re

gels). 

Figuur 2.1 The Advocacy Coalition Framework of policy change 

RELATIVELY STABLE 
PARAMETERS 

1. Basic attributes of 
the problem area 
(good) 

2. Basic distribution of 
natural resources 

3. Fundamental 
sociocultural values 
and social structure 

4. Basic constitutional POLICY SUBSYSTEM 
structure (rules) 
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\ 

^ Policy Impacts ^^ 

Bron: Sabatier & Jenkins-Smith, 1993: 224. 

Binnen een beleidssubsysteem kunnen verschillende coalities voorkomen en elke coalitie 

is herkenbaar aan een systeem van gedeelde opvattingen en een langdurige periode van 
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non-triviale of serieuze en duurzame coöperatie. Vanuit hun overtuigingen (policy belief 

systeem) hanteren zij een bepaalde strategie waarin een aantal institutionele en beleids

inhoudelijke innovaties en/of concrete beleidsmaatregelen voorzien is, die hen kunnen 

vooruithelpen in het bereiken van hun doel. De opvattingen die de verschillende coalities 

hebben over het te bereiken doel bepalen welke middelen effectief ingezet kunnen wor

den om het beoogde doel te kunnen bereiken. Beleid wordt in dit model dan ook be

schouwd als resultante van strijd tussen coalities met verschillende opvattingen. Zowel 

machtsfactoren als rationele argumenten spelen in deze strijd een rol. 

In het algemeen is er binnen een beleidssubsysteem sprake van één dominante coalitie. 

Dit betekent dat bestaand beleid meestal gebaseerd is op de opvattingen en visie van 

deze coalitie. Om het bestaande beleid te kunnen veranderen is het aanwezig zijn van 

meerdere, concurrerende coalities van essentieel belang. In de strijd om beleid zullen 

coalities eikaars probleempercepties en onderliggende causale theorieën aanvallen. Ver

anderingen in beleid zullen dan ook alleen plaatsvinden wanneer in het beleidssubsys

teem de dominante positie van een coalitie en het daarbij behorende systeem van be-

leidsovertuigingen wordt overgenomen door een andere coalitie met het daarbij beho

rende systeem van gedeelde opvattingen. 

Een kleine derde groep actoren, ook wel beleidsmakelaars ("policy brokers") ge

noemd (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993: 18-19), speelt een bemiddelingsrol. Deze be

leidsmakelaars proberen in intense conflicten op het niveau van de instrumentele beslui

ten en informatieverzameling (secundaire aspecten) compromissen te bereiken tussen de 

verschillende conflicterende opvattingen van de diverse coalities, om uiteindelijk te komen 

tot de ontwikkeling van beleid en de daarbij behorende outputs op uitvoeringsniveau (zo

als bijvoorbeeld emissienormen voor afvalverbrandingsinstallaties (Eberg, 1997: 20)). 

Deze beleidsmakelaars zijn te vergelijken met de "policy entrepreneurs" van Kingdon 

(1995). Zij worden omschreven als bemiddelaars die bereid zijn tijd, energie, reputatie en 

geld te investeren en daarmee proberen de wensen en behoeften van beleidsvragers, 

beleidsaanbieder en beleidsbeslissers op elkaar af te stemmen (zie 2.5.1). 

2.3.2 Policy Belief Systemen 

Op het terrein van politieke belief systemen bestaan veel en uiteenlopende theorieën, 

zoals de theorieën van bijvoorbeeld Putnam (1971) en Axelrod (1976). Op basis van ver

schillende theorieën is Sabatier (1987: 666) gekomen tot een onderverdeling van beliefs 

(overtuigingen) in een drietal categorieën. Deze policy beliefs zijn gerangschikt in volg

orde van een afnemend verzet tegen veranderingen, dat wil zeggen dat de secundaire 
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aspecten het meest veranderingsgevoelig zijn (Sabatier & Jenkins, 1993: 30; 1999: 121-

122): 

1. Deep Core beliefs (kernovertuigingen): hiermee worden normatieve en ontologische 

axioma's bedoeld, die als basis gelden voor een onderliggende politieke filosofie. Deze 

kernovertuigingen zijn niet specifiek geldig voor één beleidssector. Voorbeelden van 

normatieve en ontologische axioma's zijn denkbeelden over bijvoorbeeld vrijheid, vei

ligheid, en macht, maar ook over kennis, schoonheid en beschikbaarheid van be

paalde voorzieningen, zoals voorzieningen voor het verwerken van afval. 

2. Policy Core beliefs (strategische overtuiging): gebaseerd op strategieën (bijvoorbeeld 

bescherming van het milieu of het ontwikkelen van de economie) nemen actoren die 

posities in, die noodzakelijk zijn om de normatieve axioma's van de kernovertuiging te 

kunnen laten gelden. Coalities proberen een strategie te bepalen die ertoe leidt dat 

hun denkbeelden over bijvoorbeeld macht en het toe-eigenen van kennis bereikt kun

nen worden. In het kader van dit onderzoek zijn denkbeelden te geven over bijvoor

beeld de rol van marktwerking in het bewerkstelligen van grote infrastructurele projec

ten. Een strategie zou bijvoorbeeld het aangaan van publiek-private partnerships kun

nen zijn, waarin kennisoverdracht vanuit verschillende organisaties plaatsvindt. In de 

afvalsector is deze vorm van samenwerking regelmatig terug te vinden. Een coalitie 

die sterk gericht is op het behoud van milieu baseert haar strategie op geheel andere 

denkbeelden over macht en het toe-eigenen van kennis. In het denkbeeld van deze 

coalitie zijn marktwerking en winstbejag juist de veroorzakers van milieubederf. Over

heersende waarden en opvattingen zullen in deze coalitie dan ook meer uit gaan naar 

het beschermen van het milieu dan naar de ontwikkeling van de economie. Als beide 

coalities verschillende denkbeelden hebben over de marktwerking bij het realiseren 

van grote infrastructurele projecten zal dit tot gevolg hebben dat ook verschillende 

strategieën worden gehanteerd. 

3. Secondary Aspects betreffen verzamelingen van instrumentele besluiten en informa

tieverzameling, noodzakelijk voor het bewerkstelligen van de strategische beliefs in 

een bepaalde beleidssector. Het gaat om voorkeuren voor gewenste veranderingen en 

prioriteiten in wet- en regelgeving en om denkbeelden over de structurering van be

paalde instituties en over het handelen van diverse actoren en preferenties ten aan

zien van beleidsinstrumenten en de concretisering daarvan. Als gevolg van nieuwe 

data, ervaringen en wijzigingen vanuit strategisch oogpunt kunnen deze secondary 

aspects veranderen (Sabatier en Jenkins-Smith, 1999: 122). Een voorbeeld zijn de 

veranderende inzichten in de verzameling van GFT-afval en de mogelijkheden om het 

vervolgens vanuit milieuhygiënisch en economisch oogpunt te vergisten. Deze nieuwe 
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inzichten kunnen door het AOO worden doorgevoerd zonder daarvoor de policy core 

beliefs te hoeven veranderen. 

2.3.3 Beleidsgericht leren 

Zoals in het begin van deze paragraaf werd aangegeven is het framework van Sabatier 

een model dat inzicht geeft in (institutionele) beleidsveranderingen ten gevolge van 

machtsverschuivingen tussen beleidscoalities. Daarnaast verklaart het ACF beleidsver

anderingen soms uit meer cognitieve processen van beleidsgericht leren (Sabatier & 

Jenkins-Smith, 1993:48). Beleidsgericht leren {policy-oriented learning) kan op twee ma

nieren plaatsvinden. Ten eerste kan beleidsgericht leren plaatsvinden binnen het "policy 

belief systeem" (systeem van gedeelde opvattingen) van een coalitie. Dit houdt in dat de 

leden van een coalitie hun kennis over bepaalde variabelen en causale relaties die in 

overeenstemming zijn met hun strategische beliefs verbeteren. Dit eerste type leren is 

relatief onproblematisch, aangezien dit binnen een coalitie bijna altijd plaatsvindt. Boven

dien is het eenvoudiger iemand van de eigen coalitie te overtuigen van beperkingen in 

een bepaald beleidsprogramma. De verschillende leden van een coalitie hebben immers 

hetzelfde doel voor ogen. Als gevolg van bijvoorbeeld nieuw verzamelde informatie en 

ontwikkelde kennis kunnen de strategische overtuiging (in mindere mate) en de secun

daire aspecten (waarschijnlijk vaker voorkomend) worden aangepast. 

Moeilijker wordt het wanneer gesproken wordt van beleidsgericht leren tussen po

licy belief systemen. Zelden komt het voor dat coalities met verschillende beliefs elkaar 

kunnen overtuigen om zodoende hun afzonderlijke beliefs te veranderen. De kern van het 

dominante policy belief systeem wordt altijd verdedigd tegen externe druk. Dat gebeurt 

door strategisch handelen ('organizing issues into or out of politics') en door aanpassin

gen die de kern van het policy belief systeem niet raken, bijvoorbeeld door wijziging in de 

retoriek waarmee beleid wordt 'verkocht' (Wolsink, 1998: 142). Er is veelal sprake van 

een "dialogue of the deaf' (zie ook Van Eeten, 1999). Pas wanneer de strategische over

tuigingsaspecten van een systeem van gedeelde beliefs of in ieder geval zeer belangrijke 

secundaire aspecten zijn veranderd als gevolg van een dialoog, kan gesproken worden 

van het tweede type beleidsgericht leren (Eberg et al., 1996). Verandering van de kern 

van het beleid is dus pas mogelijk als een ander policy belief systeem door politieke en 

sociale omstandigheden dominant wordt en een aflossing van de ene coalitie met de an

dere coalitie plaatsvindt. 

In tabel 2.1 hebben we aangegeven welke onderzoeksvragen wij zullen beantwoorden 

met het Advocacy Coalition Framework. Zo willen we met het ACF achterhalen of er onder 
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de actoren coalities zijn te onderscheiden en vanuit welke policy belief systemen zij in het 

besluitvormingsproces handelen en denken (onderzoeksvragen 2 en 3). Bovendien willen 

we weten of er als er coalities zijn, een coalitie te herkennen is die een dominante positie 

in het besluitvormingsproces inneemt (onderzoeksvraag 4). Het ACF wordt dus met name 

gebruikt vanwege de aangedragen concepten van coalities en policy belief systemen. 

2.4 Culturele Theorie 

Een belangrijke lacune in politicologische theorieën is altijd geweest dat vrijwel niemand 

zich bezig hield met de vraag: waar komen belangen en voorkeuren vandaan? Waarom 

willen mensen wat ze willen? De nadruk lag veelal op de vraag hoe verschillende actoren 

binnen een besluitvormingsproces met bepaalde belangen en voorkeuren toegang kre

gen tot die besluitvorming en op welke manieren zij de discussie naar zich toe pro

beerden te trekken ('t Hart et al.. 1995: 9;Wildavsky, 1980). Het model van Sabatier gaat 

wel van het bestaan van deze belangen en voorkeuren uit, in termen van policy beliefs, 

maar ook hij gaat niet dieper in op deze vragen en hij geeft ook niet aan wat dezebeliefs 

zouden kunnen zijn. Een theorie die antwoord kan geven op bovenstaande vragen, met 

het ACF gecombineerd kan worden en met name bij de beliefs van de verschillende coali

ties (zie Eberg, 1997; Hoppe & Peterse, 1993) aansluit is de 'Cultural Theory' (Thompson 

et al., 1990). In deze theorie staan de wisselwerking tussen bepaalde wereldbeelden en 

preferenties van mensen in een besluitvormingsituatie centraal, met name met betrekking 

tot strijdpunten binnen het domein van ecologie, technologie en maatschappelijke orde

ning. Van de theorie kan gebruik gemaakt worden wanneer men de grote lijnen van een 

besluitvormingsepisode en de preferenties van verschillende typen spelers in kaart wil 

brengen en wil doorgronden ('t Hart et al., 1995:10). 

2.4.1 Het model 

Het culturele model is gebaseerd op de notie van culturele pluriformiteit en de constructie 

van de sociale werkelijkheid. Verschillende culturen kennen verschillende betekenissen 

toe aan feiten, situaties en hun omgeving. Thompson et al. (1990) hebben hun theore

tisch model gebaseerd op cultureel antropologische literatuur, met name van Mary Dou

glas (1970; 1975; 1978). Douglas signaleerde een falen van antropologen om culturele 

diversiteit te theoretiseren en verschillende culturen te vergelijken. Om deze tekortkoming 

te verhelpen ontwikkelde zij een framework dat uitkomst kon bieden in het behandelen 

van verschillende culturen. Haar framework werd uiteindelijk door verschillende auteurs 

gebruikt en uitgewerkt, waaronder Thompson et al. (1990). In de Culturele Theorie staat 
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het idee centraal dat de beleidsposities en rationaliteitopvattingen van partijen in besluit

vormingscontroversen samenhangen met de institutionele context waarin partijen zijn 

ingebed. Deze context bepaalt in zekere zin welke werkelijkheids- en probleemdefinities 

worden geaccepteerd, welke oplossingsrichtingen worden overwogen en welke typen 

argumenten en rechtvaardigingen als redelijk kunnen worden beschouwd (Schwarz, 

1995: 96). 

Cultuur kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. Thompson et al. (1990: 1) 

kiezen niet voor één bepaalde definitie, maar proberen duidelijkheid te scheppen door 

drie termen te onderscheiden, te weten 'culturele bias', 'sociale relaties' en een 'manier 

van leven' of wel leefwijzen2. Culturele bias verwijst naar gedeelde waarden en beliefs 

(overtuigingen). Relaties worden gedefinieerd als patronen van interpersoonlijke relaties. 

Van een manier van leven is sprake wanneer beide worden gecombineerd. Leefwijzen 

zijn niet levensvatbaar zolang cultural bias en sociale relaties zich op incidentele wijze tot 

elkaar verhouden. Zij dienen wederzijds aanvullend en ondersteunend te zijn, ook wel 

"compatibility condition" genoemd (Thompson et al., 1990: 2). 

Het startpunt van de theorie is een door Douglas ontworpen typologie: een 'group' en een 

'grid' dimensie. De typologie is gebaseerd op twee centrale vragen van sociale identiteit 

en gedrag: "wie ben ik?" en "hoe moet ik mij gedragen?" (Mamadouh, 1999: 398; 

Schwarz, 1995: 96). Aan de hand van deze vragen werden de twee dimensies, ontwik

keld door Durkheim, door Douglas gecombineerd tot een typologie. Met deze typologie 

opende zij de mogelijkheid om uit één en hetzelfde kader vier wederzijds uitsluitende 

analytische typen af te leiden (Hendriks, 1996: 53). De groepsdimensie heeft betrekking 

op de mate waarin gedrag wordt bepaald door lidmaatschap van een sociale groep. "The 

greater the incorporation, the more individual choice is subject to group determination" 

(Thompson et al., 1990: 5). De sociale omgevingen kunnen uiteenlopend langs deze di

mensie als "geïndividualiseerd" en "gecollectiviseerd" worden aangeduid (zie Hoppe & 

Peterse, 1993: 31; Schwarz, 1995: 97; Schwarz & Thompson, 1990: 9). 

De rasterdimensie ('grid') refereert aan de mate waarin het denken en doen van 

een individu voorgeschreven is door richtlijnen en de mate waarin deze richtlijnen van in

vloed zijn op de speelruimte van een groepslid. In deze dimensie geldt "the more binding 

and extensive the scope of the prescriptions, the less of life that is open to individual ne

gotiation" (Thompson et al., 1990: 5). Deze dimensie kan getypeerd worden als uiteenlo

pend tussen "hiërarchisch-gedifferentieerd" en "egalitair-ongedifferentieerd" (Schwarz, 

1995:97). 
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In het voorgaande werd, in navolging van de gebruikte terminologie in de Culturele Theo

rie, steeds de term 'leefwijze' genoemd. Vanuit de antropologische zienswijze is het heel 

aannemelijk te veronderstellen dat mensen één bepaalde leefwijze navolgen. In de poli-

tiek-bestuurlijke werkelijkheid is hier echter geen sprake van. In deze context is het na

melijk niet onmogelijk dat personen in verschillende situaties verschillende 'leefwijzen' 

erop nahouden. Het is te simpel te veronderstellen dat in de politiek-bestuurlijke werke

lijkheid mensen zich bijvoorbeeld als hiërarchist of als individualist (zie voor uitleg 2.4.2) 

zullen gedragen. Verschillende situaties kunnen verschillende biases met zich meebren

gen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat iemand op z'n werk, waar deze persoon een lei

dinggevende functie heeft, zich meer hiërarchisch en 'top down' op zal stellen, omdat 

binnen de organisatie zo'n houding in zekere mate van hem wordt verwacht. In tegenstel

ling tot de houding van deze persoon op zijn werk, kan hij zich in een andere setting op 

dezelfde dag, bijvoorbeeld tijdens een vergadering van een projectgroep waarvan hij deel 

uitmaakt en daarom moet werken in teamverband, op meer egalitaire manier gedragen. 

De term 'leefwijze' is in deze dan ook niet bruikbaar. Het gaat meer om "patterns of dis

course and solidarity", aldus Thompson (1996). 

In dit onderzoek zal daarom geen gebruik gemaakt worden van de term 'leefwijze', 

maar zal gesproken worden over 'stijlen van denken en handelen'. Er zijn vier ideaaltypi

sche stijlen van denken en handelen te onderscheiden: de hiërarchische, de egalitaire, de 

individualistische en de fatalistische. Deze vier stijlen van denken en handelen kunnen op 

de groep- en rasterdimensies als volgt worden weergegeven: 

Figuur 2.2 Stijlen van denken en handelen 

Raster + 

A 
Fatalistisch 

Groep 

Individualistisch 

Hiërarchisch 

^ Groep H 

Egalitair 

Raster -

Aangepast overgenomen uit: Thompson et al. (1990: 8) 
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2.4.2 Vier stijlen 

De hiërarchische stijl van denken en handelen kenmerkt zich door bureaucratisme, pro

cedures, autoriteit en conservatisme. Bij deze manier van denken en doen behoort een 

veelheid aan regels en richtlijnen. Het sociale wereldbeeld dat hierbij gegeven kan wor

den kenmerkt zich door het geloof in de overheid en wetenschappelijke expertise in het 

oplossen van maatschappelijke problemen. Zolang de juiste mensen op de juiste plek 

werken, en zich houden aan de geldende regels is alles onder controle (Hendriks, 1996: 

60). Bij deze stijl van denken en handelen is in de loop der jaren ook een beeld met be

trekking tot de fysieke wereld ontwikkeld. Deze zogenaamde "myths ofnature" zijn inmid

dels in de Culturele Theorie geïncorporeerd. De verschillende politieke culturen worden 

verbonden met percepties van de natuur en van de wenselijkheid van ingrepen in de na

tuur3 (zie Mamadouh, 1999; Schwarz, 1995; Schwarz en Thompson, 1990; Thompson et 

al., 1990). In figuur 2.3 zijn de vier culturele visies op natuur en milieu gevisualiseerd door 

een 'bal' in een 'landschap'. De 'bal' is daarbij een metafoor voor natuur en milieu 

(Schwarz, 1995: 103). 

Figuur 2.3 Myths of nature 

Fatalistische milieuoptiek 

"De natuur doet wat ze wil" 

Hiërarchische milieuoptiek 

"Binnen redelijke grenzen kan de 
natuur ertegen" 

Individualistische milieuoptiek 

"De natuur herstelt zich altijd" 

Egalitaire milieuoptiek 

"ledere verstoring van de natuur 
kan fataal zijn" 

Bron: Schwarz en Thompson, 1990: 5; Thompson et al., 1990: 27. 
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Bij de hiërarchische stijl van denken en handelen wordt de fysieke wereld als deels per

vers, deels tolerant beschouwd, hetgeen ertoe leidt dat de grens tussen orde en chaos in 

de sociale en de fysieke wereld voortdurend in de gaten dient te worden gehouden en dat 

er op adequate instrumenten teruggevallen moet kunnen worden wanneer mogelijke af

wijkingen optreden. Een bestuurder die een hiërarchische stijl van denken en handelen 

aanneemt zal risico's en milieuproblemen toeschrijven aan het gebrek aan deskundigheid 

en dit proberen te verhelpen door het uitbreiden en verfijnen van regelgeving en het im

plementatievermogen van de overheid, ook wel een technocratische benadering ge

noemd (Hoppe en Peterse, 1993: 38-39, zie ook de indeling van Hisschemöller, 1993). 

Normering en strakke regels van bovenaf zullen moeten waarborgen dat dit evenwicht 

tussen de 'sociale' en de 'natuurlijke' orde niet wordt verstoord. De hierboven genoemde 

oriëntaties met betrekking tot natuurbeelden (de 'natuurlijke orde') en mensbeelden (de 

'sociale orde') en de oriëntatie met betrekking tot managementstijlen, maken deel uit van 

de drie lagen in het policy belief systeem, zoals Sabatier die heeft omschreven. Ten aan

zien van besluitvorming over afvalbe- en -verwerkingsinrichtingen bijvoorbeeld, zal de 

actor met een hiërarchische stijl van denken en handelen geneigd zijn te pleiten voor het 

doorlopen van de besluitvorming met de nadruk op geldende regels en procedures. 

Een egalitaire stijl van denken en handelen is holistisch, kritisch, sober en gevoelig De 

sociale wereld wordt gezien als een kwetsbaar geheel, de fysieke wereld als een uitput

baar geheel. De fysieke wereld is "a terrifyingly unforgiving place and the last jolt may 

trigger its complete collapse. The managing institution must treat the ecosystem with 

great care" (Thompson et al., 1990: 26). Een persoon die op egalitaire wijze denkt en 

handelt, stelt zich dan ook actief op om het natuurlijk evenwicht, dat door industrialisatie 

en technologische vooruitgang is verstoord, te behouden of te herstellen, ledere versto

ring van de natuur kan in deze optiek tot een ramp leiden. Er zijn grenzen die niet over

schreden mogen worden en daarom is harmonie met de natuur de enige mogelijke en 

tevens zinvolle strategie. In tegenstelling tot de meer hiërarchische wijze van handelen en 

denken bestaat er geen vertrouwen in industrie, wetenschap en overheidsorganisaties als 

oplossers van maatschappelijke problemen. Alleen lokale gemeenschappen waarin kleine 

groepen elkaar verantwoordelijk kunnen houden voor eikaars activiteiten, zijn in staat om 

voor milieuproblemen een oplossing te vinden. De 'natuurlijke orde' dient in deze optiek te 

worden geaccepteerd. Het is de 'sociale orde' die veranderd moet worden, bijvoorbeeld in 

de vorm van sobere consumptie- en productiepatronen, normen en waarden. Bij deze stijl 

van denken en handelen past overigens een publieke participatie benadering (Hoppe en 

Peterse, 1993: 40), waarbij burgers zoveel mogelijk bij de besluitvorming over voorzienin-
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gen voor afvalverwerking betrokken worden en effectieve controle over de uiteindelijke 

implementatie hebben. 

De individualistische stijl van denken en handelen is er één van competitie, materialisme, 

pragmatisme en manipulatie. In de sociale en fysieke wereld is sprake van een overvloe

dige bron van mogelijkheden. De fysieke wereld wordt bijvoorbeeld niet gezien als een 

wereld waarin gedacht moet worden in termen van schaarse hulpbronnen. Eén van de 

achterliggende ideeën is dat de natuur zich altijd weer kan herstellen. Oneindige vinding

rijkheid en de drang tot ondernemen dragen ertoe bij dat voor elk probleem een oplossing 

gevonden kan worden. In plaats van extra zorg van de overheid en de daarbij behorende 

wetgeving is het innoveren van technologie de drijfveer achter het oplossen van milieu

problemen. Bij deze manier van denken en doen hoort een marktgerichte benadering 

(Hoppe en Peterse, 1993: 40). De nadruk wordt in deze stijl van denken en handelen ge

legd op flexibiliteit en vrijheid van handelen, waarbij men zo efficiënt mogelijk probeert om 

te gaan met het milieu en daarvoor de marktsector optimale kansen wil geven. Problemen 

kunnen tevens worden opgelost door de onderlinge communicatie te verbeteren. Boven

dien zal een bestuurder met een individualistische kijk erop toezien dat eventueel geleden 

schade in principe gecompenseerd wordt. 

Thompson et al. (1990) onderscheiden nog een vierde stijl, namelijk de fatalistische. Deze 

vierde stijl kan eigenlijk geen stijl van denken en handelen worden genoemd, aangezien 

deze zich kenmerkt door een passieve houding, onverschilligheid, afzondering, berusting 

en naïviteit. De wereld wordt beschouwd als een loterij waarin zowel de fysieke omgeving 

als de sociale wereld grillig, onberekenbaar en onvoorspelbaar zijn. Zij hebben het idee 

"geleefd te worden" (Hendriks, 1996: 55). Er bestaan in deze manier van denken en doen 

weinig tot geen ideeën over hoe (natuurlijke) hulpbronnen beheerd zouden moeten wor

den. Dit is echter ook van geen betekenis; de situaties waarin men zich bevindt worden 

immers van buitenaf bepaald. Bovendien doet de natuur wat ze wil. Toch is deze fatalisti

sche stijl interessant om in het onderzoek mee te nemen. Het is namelijk mogelijk dat in 

een bepaalde situatie bestuurders, handelend en denkend op meer hiërarchische, indivi

dualistische of egalitaire manier, juist de actoren, gekenmerkt door een meer fatalistische 

stijl van denken en (niet)handelen, in de besluitvorming proberen te betrekken, te mobili

seren en steun proberen te krijgen om hun doel te bereiken. Ook kan de afwachtende 

houding van de fatalisten worden gebruikt of zelfs misbruikt. Het gezegde "Wie zwijgt, 

stemt toe" is hierop van toepassing. Bestuurders kunnen in hun pleidooi benadrukken dat 

er steun voor hun plannen bestaat, zolang er geen negatieve geluiden te horen zijn. Op 

zo'n manier wordt bij het doordrukken van een bepaald project gebruik gemaakt van een 

43 



Theoretisch kader 

meerderheid die zwijgend toekijkt, maar die het in principe niet eens hoeft te zijn met het 

desbetreffende project. 

De hierboven genoemde hiërarchische, egalitaire en individualistische stijlen van denken 

en handelen proberen elk op actieve wijze besluitvormingsprocessen te beïnvloeden. Zo 

is voor elke stijl een managementbenadering aangegeven. Dit actieve beïnvloeden maakt 

geen deel uit van de fatalistische wijze van denken (en doen). Zoals duidelijk werd, schik

ken deze zich in een bepaalde situatie en hebben zij het idee geen actieve beïnvloeding 

te kunnen uitoefenen. Zij hebben immers het idee dat besluitvormingsprocessen buiten 

hen om verlopen. Toch kunnen de fatalisten door toedoen van actoren met andere stijlen 

van denken en handelen wel indirect een rol spelen (Hood, 1998). 

Deze viervoudige typologie van stijlen van denken en handelen vormt een conceptueel 

kader voor besluitvormingsanalyse waarbinnen niet alleen tegenstrijdige belangen en 

strijdpunten systematisch kunnen worden geanalyseerd, maar tevens de onderliggende 

institutioneel-gebonden percepties en probleemstellingen (Schwarz, 1995: 98). Hierbij 

staat het idee centraal dat verschil in culturele biases gevolgen heeft voor de aard van de 

opvattingen die actoren over de werkelijkheid hebben en daarmee ten aanzien van de 

definitie van beleidsproblemen, relevante belangen, relevante feiten en het soort afwe

gingen die bij beleidskeuzen en bij implementatie van beleid aan de orde zijn. Het is een 

typologie die gebruikt kan worden voor de classificatie van bestuursstijlen dan wel voor 

de classificatie van het handelen van actoren. 

De Culturele Theorie staat behoorlijk in de belangstelling. Niet alleen hebben antropolo

gen zich beziggehouden met de theorie, ook steeds meer Nederlandse bestuurskundigen 

en politicologen hebben de theorie in onderzoek als kader gebruikt (Eberg, 1997, Eng-

bersen et al. 1993; Van Heffen et al., 1996; Hendriks, 1996;Hoppe en Peterse, 1993). De 

Culturele Theorie wordt veelal gebruikt als heuristisch instrument, de zogenaamde 'soft 

version' van de theorie (Mamadouh4, 1999). De meer 'harde versie', het gebruik van de 

Culturele Theorie als verklarende theorie, komt minder vaak voor. Een verklaring daar

voor is dat de Culturele Theorie niet eenvoudig te operationaliseren is. De Culturele The

orie zoals deze door Thompson et al. (1990) is gepresenteerd laat tevens nogal wat 

kwesties in de theorie zelf onopgelost (Oversloot, 1998). Een van de zwakke punten is 

bijvoorbeeld het koppelen van de vier stijlen van denken en handelen met de zoge

naamde "myths of nature", zoals deze door Schwarz en Thompson (1990) zijn gepre

senteerd. Er bestaat voor deze koppeling geen sterke theoretische basis. Toch blijkt uit 

empirisch onderzoek dat de verschillende typologieën op een dergelijke wijze bij elkaar 
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passen, waardoor deze "myths of nature" integraal zijn opgenomen in de Culturele Theo

rie (zie bijvoorbeeld Davy, 1997; Grendstad and Selle, 1997; Thompson, 1997). 

Zoals in tabel 2.1 werd weergegeven en in 2.2.2 werd beschreven, zal de theorie in dit 

onderzoek gebruikt worden om de diverse policy belief systemen (PBS) van actoren in 

kaart te brengen, te duiden en onderscheid tussen de diverse PBS aan te geven. 

2.5 Agendavorming als onderdeel van het besluitvormingsproces 

In dit onderzoek gaat het om het concreet toewerken naar een bepaalde eindbeslissing, 

te weten naar het realiseren van een voorziening voor afvalbewerking en afvalverwerking. 

Aan een dergelijke beslissing gaan talloze beslismomenten vooraf. Belangrijke beslis

momenten spelen zich bijvoorbeeld al af in het agendavormingsproces. Hoe het agenda

vormingsproces wordt doorlopen is daarom mede bepalend voor het verloop van het be

sluitvormingsproces. Het is immers denkbaar dat dominante actoren vanuit een bepaalde 

stijl van denken en handelen, zoals initiatiefnemers in het besluitvormingsproces, andere 

onderwerpen op de agenda willen plaatsen dan onderwerpen die door omwonenden en 

(milieu-)belangengroepen als belangrijk worden beschouwd. 

Allereerst een korte verhandeling over wat het agendavormingsproces inhoudt. In 

het algemeen wordt onder een agenda verstaan: "een lijst van onderwerpen die op een 

gegeven moment of in een gegeven periode de aandacht van een actor of van een groep 

van actoren hebben. Wat die aandacht betekent en wie die actor of actoren zijn, bepaalt 

om wat voor agenda het gaat" (Van de Graaf en Hoppe, 1996: 181-182). Er zijn verschil

lende agenda's te onderscheiden. Zo spreekt Hoogerwerf (1986: 27) over drie soorten 

agenda's. De eerste is de zogenaamde beleidsagenda. Hiermee wordt de lijst van on

derwerpen bedoeld die niet alleen de aandacht van een beleidsactor hebben, maar waar

voor deze actor ook bezig is maatregelen voor te bereiden of uit te voeren. Daarnaast 

onderscheidt hij de politieke agenda, waar de agendaonderwerpen zowel de aandacht 

van de politici als de bestuurders hebben. Tenslotte onderscheidt Hoogerwerf de publieke 

agenda. Hierop bevinden zich onderwerpen, waarvan de publieke opinie (of gedeelten 

daarvan) van mening is dat ze de aandacht van bestuurders en politici behoren te heb

ben. 

De hierboven genoemde verschillende agenda's staan niet geheel los van elkaar en 

zullen qua onderwerp en in de tijd gezien overlap vertonen. Ook is niet bij voorbaat te 

zeggen welk onderwerp op welke agenda het eerst aandacht zal krijgen. Om hierover 

uitspraken te doen moet inzicht worden verkregen in het agendavormingsproces: de wijze 

waarop een onderwerp uiteindelijk en definitief de beleidsagenda bereikt (Van de Graaf 
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en Hoppe, 1996: 183). Centraal staat dus de vraag hoe bepaalde maatschappelijke 

vraagstukken onder de aandacht van politiek en bestuur komen, hoe alternatieve oplos

singen hiervoor worden gegenereerd, hoe deze op de politieke agenda komen en vooral 

hoe het te verklaren is waarom op een bepaald moment een oplossing of idee in de be

sluitvorming aanslaat (Bekke et al., 1994: 13). Relevant voor dit onderzoek, waarin de te 

realiseren capaciteit voor afvalbewerking of afvalverwerking verbonden is met risico's 

voor de lokale omgeving (bijvoorbeeld geurhinder of geluidsoverlast die belastend kunnen 

zijn voor de gezondheid), is met name of, op welke wijze en op welk moment onderwer

pen die met deze risico's te maken hebben in het besluitvormingsproces een rol spelen. 

Dat deze issues omtrent het milieu ook daadwerkelijk de politieke agenda zullen bereiken 

is niet vanzelfsprekend (Crenson, 1971; Tellegen en Wolsink, 1998: 202). 

Zoals al is aangegeven zal het agendavormingsproces een aanzienlijke invloed kunnen 

hebben op het verloop van de besluitvorming. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de 

agenda grotendeels bestaat uit onderwerpen die afkomstig zijn van actoren die een be

paalde voorziening graag gerealiseerd willen zien. Deze actoren hebben dan in hoge 

mate kunnen bepalen wat er op de agenda wordt geplaatst, welke ruimte er nog voor an

dere actoren is om de agenda te beïnvloeden en ook welke onderwerpen van de agenda 

kunnen worden geweerd. Een tweetal agendavormingstheorieën zal in dit onderzoek ge

bruikt worden om het agendavormingsproces te bestuderen, om vervolgens uitspraken te 

kunnen doen over de consequenties van een dergelijke manier van agendavorming voor 

het verloop van het besluitvormingsproces. 

2.5.1 Het stromenmodel van Kingdon 

Eén van de theorieën die gebruikt zal worden bij het bestuderen van de agendabouw is 

het stromenmodel van Kingdon (1984; 1995). Zijn schema van begrippen kan gehanteerd 

worden als hulpmiddel voor het ordenen van ontwikkelingen en gebeurtenissen tijdens 

een besluitvormingsproces. Wat houdt het stromenmodel van Kingdon in? 

In de visie van Kingdon (zie ook Teisman, 1992; Koppenjan, 1993) is het open

baar bestuur een ingewikkeld samenstel van mensen en organisaties die zich richten op 

diverse issues. Zij functioneren binnen een evenzo complex politiek systeem waarin 

voortdurend nieuwe kwesties actueel worden, andere naar de achtergrond verschuiven 

en vele partijen voortdurend met elkaar onderhandelen (Rosenthal et al., 1996: 147). De 

vraag die Kingdon stelt is op welk moment een bepaald idee doorgang vindt en er een 

beslissing in beleidsvormingsprocessen plaatsvindt. Voordat hij op deze vraag antwoord 

probeert te geven, geeft hij aan dat beleidsvorming onderverdeeld kan worden in een 
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aantal processen, te weten (1) agendavorming, (2) specificatie van een set van alterna

tieven waaruit een keuze gemaakt kan worden, (3) de legitieme keuze van een alternatief 

en (4) het implementeren van een bepaald besluit (Kingdon, 1995: 3). Succes in één van 

deze processen is geen garantie voor succes in een ander proces. Een item op de 

agenda hoeft niet altijd te leiden tot een besluit. Het stromenmodel van Kingdon beperkt 

zich tot de eerste twee processen. 

Naast de agenda is de set van alternatieven van belang. Het proces waarin de 

alternatieven worden gespecificeerd leidt tot een inperking van de alternatieven waar uit

eindelijk een keuze uit wordt gemaakt (ibid.: 196). Sommige alternatieven zijn immers 

vanuit het perspectief van actoren in het proces van meer belang en beter dan andere. 

Ook alternatieven worden door de actoren op verschillende wijzen geformuleerd. Het on

derscheid tussen beide deelprocessen is daarom zinvol bij de analyse van beleidsvor

ming. Een bepaald type zichtbare actor, bijvoorbeeld een politicus, zal zich in sterkere 

mate bezighouden met het beïnvloeden van de agenda, terwijl een ander type onzicht

bare actor, bijvoorbeeld een ambtenaar, zich met name interesseert voor het aandragen 

van alternatieven. Dit heeft volgens Kingdon tevens gevolgen voor de onderwerpen waar 

het publiek wel of niet snel op kan reageren. 

In het stromenmodel van Kingdon wordt ervan uitgegaan dat beleid gevormd wordt op 

momenten waarop drie soorten stromen, te weten problemen, oplossingen en politiek5, 

samenvloeien. Problemen kunnen lange tijd sluimerend zijn, niet opgemerkt worden en 

vervolgens opeens actueel worden. Problemen die reeds door de samenleving zijn gesig

naleerd worden veelal op verschillende wijze gepercipieerd en gedefinieerd. De aandacht 

van besluitvormers voor bepaalde problemen kan met name worden aangewakkerd door 

verschillende mechanismen, zoals bijvoorbeeld indicatoren, crises, symbool en "feed

back" (Kingdon, 1995: 90-115). Bij indicatoren kan bijvoorbeeld gedacht worden aan cij

fers die zo overtuigend zijn dat een ieder die deze cijfers voorhanden heeft, niet meer om 

een bepaald probleem heen kan. Een crisis kan "een dramatische gebeurtenis [zijn] die 

zich voordoet waardoor zaken mogelijk worden die daarvoor onwrikbaar vastlagen" 

(Bekke, 1994: 14). Een symbool is een strijdpunt dat in de samenleving veel emoties en 

verzet oproept, waardoor mobilisatie van grote groepen uit deze samenleving plaats kan 

vinden. Bij feedback gaat het om beleidsmedewerkers die uitgaven monitoren, ervaring 

met beleidsprogramma's hebben, het overzicht hebben in implementatieprocessen en 

deze evalueren en klachten ontvangen (Kingdon, 1995: 100). Door middel van feedback 

kunnen missers en problemen duidelijk gemaakt worden. 

Het opkomen, herkennen en aanpakken van problemen kan volgens Kingdon dan 

ook op verschillende wijzen geschieden. Wanneer problemen nog niet zijn gesignaleerd 
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en gedefinieerd op beleidsmatig niveau dan zullen actoren, bijvoorbeeld van een belan

gengroepering, proberen de aandacht van beleidsmakers op deze problemen te vestigen. 

Dit maakt een belangrijk deel uit van het bepalen van de agenda. Daarentegen kan een 

gepercipieerd en gedefinieerd probleem ook weer aan aandacht verliezen. Volgens Kop

penjan et al. (1987: 57-58) is Kingdon in dit opzicht geïnspireerd door Downs (1972). Die 

sprak van een "issue attention cycle": issues staan een beperkte tijd op een hoge plaats 

op de agenda en zullen vervolgens na een tijdje weer verdwijnen naar de achtergrond. 

Redenen hiervoor kunnen zijn dat er beleid tot stand komt en wordt uitgevoerd, dat het 

probleem is opgelost of zichzelf oplost, of dat de betrokkenen hun interesse verliezen in 

het onderwerp. 

In de tweede stroom (oplossingenstroom) is een vergelijkbaar proces te herken

nen. Het zijn vooral ambtelijke specialisten, onderzoekers en vertegenwoordigers van 

belangenorganisaties die zich met het aandragen van beleidsvoorstellen bezighouden. 

Op die manier problemen zij problemen onder de aandacht te brengen waardoor een 

discussie op gang gebracht kan worden. De oplossingen vallen onder de hierboven ge

noemde set van alternatieven. Evenals bij de probiemenstroom zijn ook in deze stroom 

actoren met een bepaalde bias (vooringenomenheid) actief om oplossingen voor de ge

signaleerde problemen op de agenda te plaatsen. Soms kost het dan ook jaren om de 

geesten voor een bepaald voorstel rijp te maken (Dinkelman, 1995). 

De derde stroom is de politieke stroom. Met deze stroom doelt Kingdon op poli

tieke gebeurtenissen die hun eigen dynamiek kennen. Geheel onafhankelijk van het pro

ces van probleemverkenning en het zoeken naar oplossingen spelen deze politieke ge

beurtenissen zich af. Men kan hierbij denken aan het voorkomen van rampen, verkiezin

gen, campagnes van pressiegroepen en veranderingen in de samenstelling van het ka

binet. Het gaat hierbij om gebeurtenissen die een heroverweging van tenminste een ge

deelte van de agenda nodig of wenselijk maken. 

De problemen, de oplossingen en de politieke stromen kunnen zich lange tijd los van el

kaar ontwikkelen. Wanneer deze stromen elkaar echter raken dan zal een zogenaamd 

"policy window" (beleidsraam) ontstaan en kunnen veranderingen in bestaand beleid op

treden (zie figuur 2.4). Een beleidsraam is een kans voor actoren om voorstellen omtrent 

oplossingen door te drukken of speciale problemen onder de aandacht te brengen (King

don, 1984: 173). Beleid wordt gevormd op het moment dat voldoende politieke beslissers 

ervan overtuigd zijn dat een bepaalde reeks problemen met behulp van een bepaalde 

reeks van oplossingen aangepakt moet worden. Kingdon noemt zulke momenten "win

dows of opportunity". Dergelijke kansen doen zich echter niet vaak voor. Wanneer een 

crisis optreedt dan is het duidelijk dat er een probleem is waarvoor oplossingen aange-
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dragen moeten worden en waarover een politiek besluit genomen dient te worden. Be-

leidsramen kunnen op sommige momenten voorspelbaar zijn en op andere momenten 

weer totaal niet (Kingdon, 1995: 186-190). In het genoemde voorbeeld, een crisissituatie, 

ontstaat een beleidsraam autonoom, terwijl in andere gevallen een beleidsraam gecre

ëerd wordt door personen of groepen, kortom door verschillende participanten. 

Figuur 2.4 Het stromenmodel van Kingdon 

• Politieke stroom 

Oplossingenstroom 

~ Problemenstroom 

BELEIDSRAAM 

De toetreding en/of het wegvallen van participanten kan van invloed zijn op bijvoorbeeld 

welke besluiten genomen zullen worden en welke veranderingen bewerkstelligd kunnen 

worden. Wanneer er gesproken kan worden van een specifieke set van participanten dan 

is dit een "policy community" (ibid.: 117). Deze beleidsgemeenschappen bestaan uit acto

ren gespecialiseerd op een bepaald beleidsterrein. Daarnaast zijn er nog "policy entre

preneurs" (ibid.: 179). Dit zijn actoren die een beleidsraam proberen te creëren. Zij wor

den omschreven als bemiddelaars die bereid zijn tijd, energie, reputatie en geld te inves

teren en daarmee de wensen en behoeften van beleidsvragers, beleidsaanbieders en 

beleidsbeslissers op elkaar proberen af te stemmen. Deze entrepreneurs zijn meestal niet 

onbaatzuchtig. Zij hebben veelal voorkeur voor bepaald beleid, proberen hun voorkeuren 

duidelijk te maken en vervolgens hun preferenties door te duwen. Zij zijn tevens gebaat 

bij een goed verloop van de besluitvorming. 

Zoals in 2.3.1 al aan de orde kwam, zijn de policy entrepreneurs van Kingdon te 

vergelijken met de policy brokers, zoals die in het ACF een rol spelen. Actoren die een 
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policy broker's dan wel een policy entrepreneur's rol spelen, proberen elk ,n 

conflictsituaties de wensen en behoeften van de diverse actoren m het 

besluitvormingsproces in kaart te brengen. Vervolgens zetten zij middelen «n om 

uiteindelijk te komen tot compromissen en tot het (opnieuw) opgang brengen van de 

gestagneerde besluitvormingsprocessen. Het verschil tussen beide theoretische 

concepten is dat de policy entrepreneur een meer afwachtende en de policy broker p s t 

een actievere rol in de fasen van bemiddeling speelt. De beleidsbemiddelaar vanK,ngdon 

is afwachtend en passief en komt pas in actie als het moment daarvoor geschikt lijkt te 

zijn- het moment waarop een beleidsraam kan ontstaan. Pas op dat moment doet de 

beleidsbemiddelaar pogingen om de besluitvorming tot een goed einde te brengen. De 

beleidsbemiddelaar van Sabatier daarentegen speelt een actieve rol en probeert ,u.st zelf 

voorwaarden te creëren om het besluitvormingsproces te continueren en tot een goed 

einde te brengen. 

Het stromenmodel van Kingdon is in de loop der jaren bekritiseerd. Eén van de kritiek

punten is dat Kingdon ervan uitgaat dat de genoemde drie stromen zich onafhankelijk van 

elkaar ontwikkelen. Het is de vraag of dit wel het geval is. Is het niet aannemelijker er van 

uit te gaan dat de stromen in het model elkaar zullen beïnvloeden? Mensen proberen 

immers 'problemen op te lossen', dat betekent dat de problemen en de oplossingen-

stroom met elkaar gekoppeld zijn. De vraag is dus hoe onafhankelijk deze stromen eigen

lijk zijn in het Advocacy Coalition Framework van Sabatier worden de oplossingen en 

politieke stroom al als meer wederzijds afhankelijk gezien (Kingdon, 1995: 228).Kingdon 

geeft toe dat op bepaalde momenten, ook buiten het ontstaan van een bele,dsraam om, 

bepaalde verbindingen bestaan tussen de verschillende stromen. Hij blijft echter bij de 

redenering dat het beginpunt de onafhankelijkheid is van de stromen en dat in de loop 

van een proces er verschillende momenten van samengaan zijn te herkennen. H,j heeft 

het dan ook over een ander soort onafhankelijkheid. Het gaat hier om onafhankelijkhe.d in 

de zin van stromen die uit verschillende actoren bestaan. Zo bestaan beleidsgemeen-

schappen uit specialisten die over gedetailleerde kennis en technische expertise beschik

ken Politieke gemeenschappen bestaan daarentegen met name uit politici met meer al

gemene kennis. Daarnaast hebben de verschillende gemeenschappen verschillende be

zigheden in sommige gevallen wantrouwen de verschillende gemeenschappen elkaar 

zelfs Kingdon beweert dus niet dat de stromen (met name de oplossingen- en de poli

tieke stroom) absoluut van elkaar gescheiden zijn, hij gaat er alleen van uit dat de stro

men verschillende mensen bevatten met verschillende achtergronden en trainingen, ver

schillende oriëntaties en verschillende bezigheden. Dit leidt ertoe dat zij hun eigen weg 

gaan en zich onafhankelijk van elkaar bewegen. 
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Een tweede bezwaar is dat Kingdon zich beperkt tot beleidsprocessen. Hij schenkt 

te weinig aandacht aan de relatie tussen maatschappelijke ideeën aan de ene kant en de 

dagelijkse gang van zaken van organisaties aan de andere kant. Kingdon heeft nauwe

lijks oog voor zowel de structuur van organisaties als voor de institutionele context waar

binnen deze organisaties functioneren, bijvoorbeeld sociaal-economische instituties of de 

structuur van een beleidsveld of sector (zie Bekke et al., 1994: 16). Ook op dit punt van 

kritiek reageert Kingdon (1995: 230). Het belang van institutionele arrangementen ende 

autonomie van de overheid is van invloed op hoe de agenda bepaald wordt. Cobb en 

Elder (1972) spreken van een maatschappelijke ("systemic") agenda en van een over-

heidsagenda ("formal"). Wanneer deze definiëring gevolgd wordt, dan starten verschil

lende items op de maatschappelijke agenda om vervolgens op de overheidsagenda te 

komen. Ook al kan dit de gang van zaken zijn in sommige gevallen, Kingdon is ervan 

overtuigd dat de agenda van de overheid zich min of meer autonoom ontwikkelt. Hij is van 

mening dat de opinie van het publiek, belangengroepen en sociale bewegingen niet van

zelfsprekend van invloed is op de agenda van de overheid. De overheid probeert hoog

stens publieke steun te krijgen voor de onderwerpen op de agenda (1995: 230). Instituties 

brengen in ieder geval een aantal randvoorwaarden met zich mee. Overheidsvormen en 

procedures bepalen of er dingen mogelijk zijn of niet. Het is wat vreemd datKingdon deze 

redenering niet ook toepast op ambtenaren/bureaucratische apparaten, die nu eenmaal 

gestolde probleem-oplossingskoppels zijn. In die zin kunnen toevallige "policy windows" 

padafhankelijkheden scheppen die zeer duurzaam blijken te zijn, in de zin dat juist de 

"principiële" onafhankelijkheid van probleem- en oplossingsstromen opnieuw politiek be

vochten moet worden. 

2.5.2 Het barrièremodel van Van der Eijk en Kok 

Het stromenmodel van Kingdon is bij de bestudering van het agendavormingsproces 

vooral geschikt om een antwoord te vinden op de vraag hoe het agendaonderwerpen 

vergaat (Koppenjan et al., 1987: 59). Waar vindt een koppeling plaats tussen probleem

definities, oplossingsrichtingen en de politieke stroom, zodat een beleidsraam ontstaat en 

er sprake is van een doorbraak in de agendering? Welke factoren leidden tot het sluiten 

van het beleidsraam? Is er tijdens het besluitvormingsproces wel sprake geweest van een 

beleidsraam? In dit onderzoek willen we echter niet alleen weten hoe de agendaonder

werpen strandden (als dit al het geval was) maar vooral ook "waar agendaonderwerpen 

strandden" en wie verantwoordelijk was voor het stranden van de agendaonderwerpen. Is 

er in het besluitvormingsproces sprake geweest van een politieke macht, die leidde tot het 

vervormen van issues en het buitensluiten van actoren? Om hier een antwoord op te vin-
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den zal het agendavormingsproces met behulp van een andere theorie moeten worden 

bestudeerd. Het is het barrièremodel van Van der Eijk en Kok (1975) dat hier soelaas kan 

bieden. 

Figuur 2.5 Het barrièremodel 

strijdpunten besluiten resultaten 

barrière 1 barrière 2 barrière 3 barrière 4 
omzetting van omzetting van besluitvorming implementatie 
wensen in eisen in 
eisen strijdpunten 

Aangepast overgenomen uit: Van der Eijk en Kok (1975: 284) 

Als basis voor het barrièremodel geldt de theorie van Bachrach en Baratz (1970). In de 

jaren zeventig ontwikkelden deze auteurs een model, waarin het politieke proces werd 

voorgesteld als een proces waarin maatschappelijke behoeften en wensen een viertal 

barrières moesten passeren, voordat deze via de politieke besluitvorming werden omge

zet in handelingen van de overheid. Evenals Bachrach en Baratz onderscheiden Van der 

Eijk en Kok (1975) vier barrières. 

Het barrièremodel van Van der Eijk en Kok6 begint nog voor het politieke proces van start 

gaat, namelijk met wensen. Deze wensen kunnen bestaan uit opvattingen of ideeën van 

bijvoorbeeld burgers over bepaalde zaken waarvan nog niet duidelijk is of er ook vanuit 

de politiek daarover besluiten nodig zijn. Is het duidelijk dat er wel degelijk door politiek 

verantwoordelijken over deze wensen beslist moet worden, dan dienen de wensen om

gezet te worden in eisen aan het politieke systeem. Ze moeten daartoe zodanig gefor

muleerd worden dat de kans dat de politieke besluitnemers zich met de wens in kwestie 

gaan bezighouden zo groot mogelijk wordt. Bij de omzetting van wensen in eisen kan 

volgens Van der Eijk en Kok de eersfe barrière worden herkend (zie figuur 2.5). Een re

den voor het niet passeren van deze barrière kan liggen in de reeds bestaande domi

nante politieke waarden, die het moeilijk maken om nieuwe wensen te herkennen. Een 

andere reden zou kunnen zijn dat er expliciete acties worden ondernomen door bepaalde 

actoren om de omzetting van wensen in eisen van andereactoren te voorkomen (Van der 

Eijk en Kok, 1975:283). 
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In figuur 2.5 is vervolgens af te lezen dat een tweede barrière gepasseerd moet worden 

bij het omzetten van eisen in strijdpunten. Dat besluitnemers zich bezighouden met een 

bepaalde kwestie, betekent nog niet dat de gestelde eis ook als onderwerp van over

heidszorg erkend wordt. Deze omzetting kan bijvoorbeeld worden bemoeilijkt door orga

nisatorische procedures of gewoonten. Pas als een eis daadwerkelijk deze barrière heeft 

overwonnen is er sprake van een strijdpunt. En ook dan pas is er sprake van succesvolle 

agendavorming, aangezien over dit strijdpunt een beslissing moet worden genomen door 

het politieke systeem. De wensen en eisen die de eerste twee barrières niet passeren zijn 

de zogenaamde "nondecisions", die vooral benadrukt worden in de theorie van Bachrach 

en Baratz (1970). Het gaat hierbij om zaken die door expliciet handelen of door sociale 

processen niet worden omgezet van maatschappelijke wensen en eisen in politieke 

strijdpunten. De blokkades zijn het resultaat van strategisch gedrag van actoren, zoals 

bijvoorbeeld initiatiefnemers die gebaat zijn bij het (snel) realiseren van de geplande 

voorzieningen voor afvalbewerking. Voor andere actoren die het proces willen beïnvloe

den betekent dit dat zij op de voor hen essentiële momenten belangrijke issues niet op de 

agenda kunnen krijgen (Wolsink, 1998: 140). Schattschneider (1960: 71) zegt hierover: 

"All forms of political organization have a bias in favor of the exploitation of some kinds of 

conflicts and the suppression of others because organization is the mobilization of bias. 

Some issues are organized into politics while others are organized out". Dit is dus vooral 

de resultante van het strategisch handelen van dominante actoren. De agendabouwtheo-

rie en het begrip "nondecisions" zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat middels de in

richting van het politieke proces bepaalde vraagstukken van de politieke agenda af wor

den gehouden (Wolsink, 1998: 140). 

Figuur 2.5 geeft aan dat er nog twee barrières zijn te onderscheiden. De derde barrière 

bevindt zich in het daadwerkelijke besluitvormingsproces. Als een eis eenmaal in een po

litiek strijdpunt is omgezet, dan moet daarover een beslissing worden genomen. Dit be

tekent echt nog niet dat die beslissing ook zo zal zijn dat het aan de oorspronkelijke wen

sen en eisen tegemoet zal komen. Is dit wel het geval, dan is nog niet zeker dat het 

daadwerkelijk komt tot resultaten, waardoor de wensen en behoeften zullen worden ver

vuld. Beslissingen kunnen bijvoorbeeld symbolisch worden genomen, zonder dat de in

tentie bestaat om tegemoet te komen aan de gestelde eisen. Het is dan ook de imple

mentatiefase die de vierde barrière vormt. 

Ook het barrièremodel kan op verschillende aspecten worden bekritiseerd. Eén van de 

bezwaren is dat het model ervan uitgaat dat een onderwerp de politieke agenda pas kan 

bereiken als er brede publieke steun voor is. Het is echter niet zo dat elk onderwerp dat 

de politieke agenda bereikt zijn oorsprong ook vindt in de publieke opinie, terwijl een der-
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gelijk onderwerp uiteindelijk wel de publieke opinie nodig heeft om op de politieke agenda 

gewicht te krijgen. 

Een ander kritiekpunt is dat de suggestie gewekt wordt dat pas nadat een strijd

punt geformuleerd is, het strijdpunt in termen van het ontwikkelen van een beleid wordt 

behandeld. Een dergelijke suggestie gaat voorbij aan het belang dat beleidsmakers heb

ben bij de wijze waarop het strijdpunt geformuleerd wordt. Als er een beslissing genomen 

moet worden over een bepaald strijdpunt, dan zal enig inzicht moeten bestaan over de 

haalbaarheid en aanvaardbaarheid van de oplossing die in zo'n beslissing wordt aange

geven. Beleidsmakers zullen daarom het ontstaan van een strijdpunt niet zomaar over 

zich heen laten komen. De middelen die er moeten zijn voor het daadwerkelijk oplossen 

van een bepaald probleem moeten aanwezig zijn en samengevoegd worden om tot een 

bepaald beleid te komen. Een strijdpunt dat niet behandelbaar is valt daarmee buiten de 

boot. Het is dus niet alleen de vraag of een strijdpunt tot stand komt dat van belang is, 

maar ook hoe een dergelijk strijdpunt geformuleerd wordt speelt een belangrijke rol. 

Outshoorn (1986) gaat bij de beschrijving van de totstandkoming van de abortuswet na

der in op in welke formulering abortus de politieke agenda bereikt en hoe het vervolgens 

tot een besluit en de uitvoering daarvan kwam. Zij gebruikt het barrièremodel als een 

"referentiekader om het politieke proces te ordenen" (ibid., 1986: 17). Het blijkt dat bij elke 

barrière en het overwinnen daarvan sprake is van het opnieuw en verschillend definiëren 

van de problemen en de oplossingen. 

Ook het statische karakter van het model roept vragen op. Het model is vergelijk

baar met een fasenmodel van een beleidsproces, in die zin dat het ervan uitgaat dat in 

een beleidsproces een aantal te onderscheiden fasen elkaar in een vaste volgorde op

volgt. De praktijk wijst uit dat deze veronderstelling niet juist is. Het formuleren van wen

sen en de omzetting daarvan in eisen zijn geen los van elkaar staande activiteiten. Om 

een politiek strijdpunt te kunnen formuleren moet zeker over een oplossingsrichting zijn 

gedacht. In de benadering van Kingdon zien we dit wel terug. 

Zoals we in tabel 2.1 reeds hebben aangegeven, zullen we de agendabouwtheorieën van 

Kingdon (1995) en van Van der Eijk en Kok (1975) gebruiken voor de beantwoording van 

onder andere de onderzoeksvragen 5 "Is de dominantie van de(ze) (gevonden) coalitie 

van invloed op de agendavorming en daarmee op het verloop van het besluitvormings

proces?" en 6 "Is het moment waarop de plannen voor de te realiseren afvalverwerkings

capaciteit kenbaar worden gemaakt van invloed op het verloop van de besluitvorming?". 
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2.6 Gebruik van concepten uit sociaal-psychologische theorieën 

Zoals in hoofdstuk 1 duidelijk werd is dit politicologisch, bestuurskundige promotieonder

zoek gekoppeld aan een sociaal-psychologisch promotieonderzoek (Devilee, 2001). 

Beide proefschriften zijn elk vanuit een eigen perspectief geschreven, maar kennen een 

groot aantal overeenkomsten. De aanleiding voor beide proefschriften is bijvoorbeeld de

zelfde en de casusselectie is door beide onderzoekers gezamenlijk uitgevoerd, waardoor 

de te bestuderen casus in beide onderzoeken hetzelfde zijn. Bovendien is door beide on

derzoekers gezamenlijk een Q-sort analyse ter identificatie van de policy beliefs (zie 

hoofdstukken 3 en 5) uitgevoerd. Voor het formuleren van de conclusies en de aanbeve

lingen is uiteindelijk gebruik gemaakt van de resultaten van beide onderzoeken. Door de 

besluitvorming over het plaatsen van voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwer

king vanuit een sociaal-psychologisch en een bestuurskundig perspectief te bestuderen, 

is geprobeerd een meerwaarde te creëren. 

Met name voor het laatste (het schrijven van de conclusies en de aanbevelingen) 

is het van belang kort in te gaan op het proefschrift van Devilee (2001). De belangrijkste 

conclusies van zijn onderzoek zullen gebaseerd zijn op andere theoretische concepten 

dan die in dit proefschrift aan de orde zijn. Deze zijn echter voor het verkrijgen van een 

compleet, goed en verklarend beeld van het verloop van de besluitvormingsprocessen als 

geheel onmisbaar. 

Een zeer belangrijk onderdeel in het sociaal-psychologische onderzoek is het onderzoe

ken van de attituden van omwonenden die geconfronteerd worden met de plannen voor 

een afvalinstallatie in hun eigen omgeving. Om hier inzicht in te krijgen heeft Devilee at-

titudemodellen gebruikt die in de sociale-psychologie beschikbaar zijn. Devilee maakt in 

zijn dissertatie gebruik van het Heuristisch Systeem Model (HSM) van Chaiken et al. 

(1996). Dit model gaat uit ervan uit dat mensen "economisch" ingesteld zijn. Ze zullen op 

een zo efficiënt mogelijke manier een attitude ten opzichte van een onderwerp formeren, 

waarbij wat efficiënt is, afhankelijk is van hoeveel moeite iemand doet om de attitude te 

ontwikkelen en wat het nut is voor die persoon om over zo'n attitude te beschikken. Dat 

wil zeggen dat er een balans zal zijn tussen enerzijds de 'investeringen' in de zin van in

formatie verzamelen, informatie verwerken en nadenken hoe verschillende informatie 

tegen elkaar af te wegen, en anderzijds de 'opbrengst' in de zin van het belang dat een 

goed ontwikkelde attitude ten aanzien van dat onderwerp voor de betreffende persoon 

heeft. Personen proberen dus een evenwicht te vinden tussen efficiency enerzijds en vol

doening anderzijds. Motivatie en informatieverzameling maken hier deel van uit. 
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Het belangrijkste kenmerk van het Heuristisch Systeem Model is dat het uitgaat 

van twee verschillende routes die leiden tot het verzamelen van informatie. De eerste 

route is de route van systematische informatieverzameling. In de tweede route vindt in

formatieverzameling in enge zin plaats. In deze laatste route is minder inspanning nodig 

om kennis en informatie over hulpmiddelen te verzamelen. Het verzamelen van informatie 

vindt in deze route dan ook plaats op basis van heuristieken en er wordt gebruik gemaakt 

van simpele beslisregels om zo tot een oordeel te komen. Beide routes sluiten elkaar niet 

uit, waardoor zowel de systematische informatieverzameling als de informatieverzameling 

op basis van heuristieken afzonderlijk dan wel samen verantwoordelijk zijn voor het ont

wikkelen van een attitude (zie ook Van Schie, 1993). 

Devilee probeert met behulp van dit model te verklaren, waarom omwonenden in 

actie komen tegen een geplande installatie. In combinatie met bevindingen vanTversky 

en Kahneman (1974; 1981), die constateren dat mensen in complexe situaties vanwege 

hun beperkte cognitieve mogelijkheden informatieverwerkingsstrategieën gebruiken die 

erop gericht zijn het probleem sterk te vereenvoudigen (heuristieken), zijn op voorhand 

een aantal voorspellingen te doen met betrekking tot de hoogte van percepties van risico, 

procedurele (on)eerlijkheid en de waardering van het resultaat van de besluitvorming 

door omwonenden. 

Vragen als wat is een attitude en hoe ontwikkelt een attitude zich ten opzichte van bij

voorbeeld een overheidsplan, maken dus onderdeel uit van zijn theoretisch raamwerk. 

Ook de verhouding tussen attituden en motieven, attituden en het inwinnen van informa

tie, attituden en risicoperceptie en de sociale basis van attitudes worden behandeld. Na 

een algemene verkenning gaat Devilee verder in op de invloed van geplande, diverse 

voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking op attituden. Uiteindelijk wordt 

door Devilee een attitudemodel ontwikkeld ter verklaring van de reactie van omwonenden 

in de situatie waarin de plannen voor een afvalverwerkinginstallatie in de eigen omgeving 

kenbaar worden gemaakt. Met behulp van onder andere dit model probeert hij antwoor

den te vinden op vragen als: Wat zijn de houdingen van omwonenden ten opzichte van 

afval? Op welke percepties zijn deze attituden gebaseerd? Wat kan er geconcludeerd 

worden over het zogenaamde NIMBY-gedrag van burgers? 

Daarnaast probeert Devilee ook te kijken naar hoe de attituden van omwonenden 

zijn ten opzichte van de politiek-bestuurlijke invulling van het besluitvormingsproces. Is er 

bijvoorbeeld sprake van bestuurlijke en procedurele eerlijkheid? Thibaut en Walker (1975; 

1978) brachten als eersten naar voren dat hoe men over het uiteindelijke resultaat van 

een besluitvormingsproces denkt, sterk afhangt van hoe tot dit resultaat in het besluitvor

mingsproces is gekomen. Ook wijzen andere onderzoeken uit dat een juiste behandeling 
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van alle actoren en het gebruik van eerlijke procedures de kans op het accepteren van 

een bepaald beleidsplan en de besluitnemers aanzienlijk vergroten (Lind et al., 1990; 

Smith and Tyler, 1996). We spreken van procedurele eerlijkheid als het gaat om een spe

cifiek oordeel dat mensen kunnen hebben over het proces van besluitvorming. Het begrip 

'procedurele eerlijkheid' staat dan voor het idee dat alle betrokkenen in het proces de 

mogelijkheid hebben gehad om ideeën kenbaar te maken over (1) de te realiseren voor

ziening en (2) over de uiteindelijk te nemen beslissing (Thibaut en Walker, 1975; 1978). 

Ook het idee dat daadwerkelijk naar de inbreng van betrokkenen wordt geluisterd en zij 

daarbij worden gerespecteerd draagt bij aan het benoemen van de procedure als eerlijk 

(Lind en Tyler, 1988). 

Het is voor het verloop van het besluitvormingsproces dus belangrijk dat de acto

ren, zeker degenen die geen dominante rol spelen in het proces (omwonenden, maar ook 

(milieu-)belangengroepen), het gevoel hebben dat het besluitvormingsproces op eerlijke 

wijze wordt vormgegeven en verloopt. Is dit gevoel niet aanwezig, dan kan het besluit

vormingsproces al snel in een impasse raken (Davy, 1996; Halfacre et al., 1997; Kun-

reuther et al., 1996; Thompson, 1998). In dit bestuurskundige onderzoek wordt ook op 

elementen van dit "fairness"-concept ingegaan. 

Noten 

In dit onderzoek zullen we in empirische zin voortbouwen op het onderzoek van Eberg (1997) 
In het Engels: cultural bias, social relations & ways of life. 
Het verhaal over de mythen over de natuur vindt z'n oorsprong overigens bij Crawford S Hol
ling (1979). 

Zie voor een uitgebreide behandeling van de Culturele Theorie Mamadouh (1999). Zij gaat te
vens in op de zwakke punten van de Culturele Theorie. 
In het Engels: problems, policies & politics. 
Voor de beschrijving van dit model wordt onder andere gebruik gemaakt van Van de Graaf en 
Hoppe (1996: 187-195). 
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Hoofdstuk 3 
Onderzoeksopzet 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de onderzoeksopzet, die aan het empirische gedeelte van dit on

derzoek ten grondslag ligt, centraal. In 3.2 zal worden aangegeven waarom is gekozen 

voor het doen van meervoudig casestudieonderzoek. Vervolgens wordt in 3.3 besproken 

hoe de selectie van de te bestuderen casus tot stand is gekomen. In dit onderzoek is na 

het doen van een eerste pilotcase een onderzoeksprotocol ontwikkeld. Met welk doel dit 

protocol is geschreven en wat de inhoud was van het protocol komt aan de orde in 3.4. In 

3.5 wordt de Q-sort methodiek behandeld. Deze methode wordt in dit onderzoek gebruikt 

om de policy beliefs van actoren te kunnen identificeren en te duiden. 

3.2 Casestudiemethode 

In dit onderzoek is de doelstelling gericht op het verkrijgen van inzicht in de politiek-be-

stuurlijke besluitvorming die plaatsvindt rondom het plaatsen van voorzieningen voor af-

valbewerking en afvalverwerking. Politiek-bestuurlijke besluitvorming richt zich op "het 

doen en laten van een of meerdere publieke organisaties, wel of niet in onderlinge af

stemming, gericht op de keuze van een bepaalde specifieke bestuurlijke handelingsoptie 

uit een bredere set van mogelijkheden" ('t Hart, 1992: 200). Om aan deze doelstelling te 

kunnen voldoen kunnen verschillende onderzoeksstrategieën gehanteerd worden. In dit 

onderzoek wordt gekozen voor de casestudie, ook wel gevalstudie genoemd. Casestu

dies kunnen beschrijvend, verklarend en verkennend zijn (Yin, 1994: 5). Yin (1989: 13) 

beargumenteert dat "case studies are the preferred strategy when 'how' and 'why' ques

tions are being asked about a contemporary set of (behavioural) events, over which the 

researcher has little or no control". Aangezien dit type vragen in dit onderzoek centraal 

staat en de verschijnselen contemporain en oncontroleerbaar zijn voor de onderzoeker 

geeft dit aanleiding tot het hanteren van de casestudiemethode. De methode is in de be

antwoording van 'hoe' en 'waarom' waardevol gebleken (Van Bueren et al., 1999). 

De casestudiemethode is een onderzoeksmethode die zich kenmerkt door diepgaand, op 

een veelheid van bronnen gebaseerd onderzoek van verschijnselen in hun levensechte 

context (Yin, 1989; 1994). Het betreft een onderzoeksstrategie om een naar tijd en plaats 
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afgebakend deel van de sociale werkelijkheid relatief intensief en weinig reducerend te 

beschrijven en te analyseren. Het kenmerkende van de methode ligt volgens Huberts en 

De Vries (1995: 60) "in de verhouding tussen het aantal onderzoekselementen enerzijds 

en het aantal kenmerken van die elementen (variabelen) anderzijds". Onderzoeksele

menten betreffen de verzameling van eenheden waarover informatie moet worden ver

kregen, dan wel de verzameling eenheden waarop de probleemstelling van het onder

zoek betrekking heeft (Segers, 1983: 331). Een "afgebakend deel" betekent niet dat het 

om de analyse van bijvoorbeeld één concreet besluit gaat. Een casestudie kan tevens 

een besluitvormingsproces met verschillende deelbeslissingen en arena's analyseren. 

Welk deel van de sociale werkelijkheid in het onderzoek wordt afgebakend, hangt af van 

het theoretisch kader en de inhoud van de doel- en vraagstelling. 

In dit onderzoek zal een zestal besluitvormingsprocessen omtrent het plaatsen van voor

zieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking worden bestudeerd. Met andere woor

den, er zal een meervoudige casestudie worden gedaan. Anders dan de studie van één 

geval biedt de meervoudige gevalstudie meer mogelijkheden om uitspraken te doen op 

basis van vergelijking. Het wordt dan ook wel vergelijkende gevalstudie genoemd 

(Huberts en De Vries, 1995: 65). Het bestuderen van diverse casus kan de kracht, de 

richting en de relevantie van de samenhang tussen variabelen versterken. De confronta

tie van afzonderlijke bestudeerde casus op vergelijkbare onderdelen kan daardoor een 

belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van het inzicht, het verklaren en het begrij

pen van besluitvormingsprocessen (ibid.: 81). 

3.3 De selectie van de te bestuderen casus 

Zoals in hoofdstuk 1 reeds werd aangegeven en beargumenteerd zullen de te bestuderen 

casus in dit onderzoek worden gekozen uit de sector van de afvalbewerking en afvalver

werking. Het bestuderen van besluitvormingsprocessen in één sector kan tevens vanuit 

methodologisch standpunt beargumenteerd worden. De casus kunnen onderling gemak

kelijker vergeleken worden en de mogelijkheid om algemene uitspraken te doen over het 

verloop van besluitvormingsprocessen in de afvalsector wordt hierdoor groter. Het is, 

gezien de aard van de projecten, minder eenvoudig om besluitvorming rond bijvoorbeeld 

het aanleggen van de Betuwelijn te vergelijken met de besluitvorming rond de plaatsing 

van een afvalverbrandingsinstallatie (zie schema 2 in: De Bruijn et al., 1996: 28). 

Om niet in mogelijke valkuilen (Van Bueren et al., 1999; Rosenthal en 't Hart, 1994) als 

bijvoorbeeld het risico van case-contaminatie te vallen, hebben we bij het selecteren van 
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de casus rekening gehouden met een aantal operationele selectiecriteria. Deze moeten 

ertoe bijdragen dat de geselecteerde casus letterlijke en theoretische replicaties mogelijk 

maken. In dit onderzoek kunnen we op basis van zes casus immers geen uitspraken in 

statistische zin doen. Het gaat om de volgende criteria: 

1. Het wel of niet doorgaan van de geplande capaciteit in de besluitvormingsproces

sen. Binnen de uiteindelijk te selecteren casus is het belangrijk, dat er drie casus 

worden geselecteerd waarvan bekend is dat de besluitvorming niet heeft geleid tot 

het realiseren van de geplande capaciteit en drie casus waarin het besluitvor

mingsproces uiteindelijk wel heeft geleid tot het bewerkstelligen van de geplande 

voorziening. Pas op het moment dat casus met een dergelijk verschillend proces

verloop en procesafloop met elkaar worden vergeleken, kunnen uitspraken worden 

gedaan over waarom de processen in het ene geval wel en in het andere geval niet 

tot de realisatie van de geplande verwerkingscapaciteit hebben geleid. Dit criterium 

is bovendien van groot belang voor het sociaal-psychologische onderzoek van De-

vilee (2001). Er zijn namelijk verwachtingen dat percepties met betrekking tot ri

sico's aanzienlijk zullen verschillen tussen de "wel"- en "nief-gerealiseerde casus. 

2. Diverse typen van afvalbewerking en afvalverwerking. Er zullen in de te selecteren 

casus verschillende voorzieningen voor afvalbewerking of afvalverwerking moeten 

worden opgenomen. Ook hiervoor geldt dat er verwachtingen zijn omtrent de ge

plande voorziening, attitudes en het procesverloop. Devilee heeft hierover in zijn 

onderzoek op basis van theorie hypothesen geformuleerd die voortbouwen op deze 

verwachtingen. Zo formuleert hij de stelling dat de attitude ten opzichte van stort

plaatsen negatiever zal zijn dan de attitude ten opzichte van een te bouwen instal

latie voor de bewerking van groente-, fruit- en tuinafval. Dit kan ertoe leiden dat 

omwonenden in het geval van een stortplaats meer verzet zullen plegen in het be

sluitvormingsproces dan in het geval van een GFT-composteringsinstallatie, het

geen tevens gevolgen kan hebben voor het verloop van het besluitvormingsproces. 

Door verschillende typen voorzieningen voor afvalverwerking en afvalbewerking in 

de casusselectie op te nemen kunnen hierover uitspraken worden gedaan. 

3. Hoge mate van controverse. We willen bovendien casus bestuderen waarin sprake 

was van een hoge mate van controverse. Dit was een noodzakelijke variabele aan

gezien we wilden achterhalen, waardoor verzet in de besluitvormingsprocessen 

over voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking was ontstaan. Het be

studeren van een besluitvormingsproces, waarin weinig tot geen discussie of com

motie is geweest geeft geen inzicht in waarom er in besluitvormingsprocessen over 

infrastructurele projecten verzet door verschillende actoren wordt gepleegd en of 
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het verzet de voornaamste reden is dat het besluitvormingsproces langer duurt dan 

gepland. Hoe we de mate van controverse hebben achterhaald en hebben laten 

meewegen in de casusselectieprocedure komt aan de orde in 3.3.3 en 3.3.5. 

3.3.1 Betrouwbaarheid en validiteit 

Voor de uitvoering van het empirische gedeelte van dit onderzoek moet veel informatie 

worden verzameld. Dit dient op een zodanige wijze te gebeuren dat replicatie mogelijk is. 

Wanneer een tweede onderzoeker hetzelfde onderzoek zou doen, dan zou deze aan de 

hand van een onderzoeksdesign, waaronder te volgen procedures vallen, tot dezelfde 

bevindingen en conclusies moeten komen. Dit wordt ook wel omschreven met de term 

"reliability", betrouwbaarheid (Yin, 1994: 36). 

Daarnaast dient het onderzoek te voldoen aan een aantal validiteitscriteria1 (Yin, 

1994: 33). In het algemeen wordt met de verschillende vormen van geldigheid gedoeld 

op waarnemingen die op een zodanige wijze moeten plaatsvinden, dat daadwerkelijk 

waargenomen wordt wat men pretendeert waar te nemen (Van Braam, 1992: 63). In dit 

onderzoek werden we met betrekking tot de casusselectie geconfronteerd met een aantal 

aspecten die de validiteit konden bedreigen (Judd et al., 1991: 76-78). 

a) "Verjaren" (maturation). Het is mogelijk dat personen die actief zijn geweest in het 

te bestuderen besluitvormingsproces van baan (en van organisatie) zijn veranderd. 

Dit heeft tot gevolg dat het voor deze persoon moeilijk is vragen te beantwoorden 

over het besluitvormingsproces, dat deze persoon destijds vanuit wellicht een ander 

perspectief benaderde. Deze persoon moet in staat zijn zich opnieuw in situaties 

van "toen" in te leven. Om dit probleem te minimaliseren dienden casus geselec

teerd te worden die zich in het (relatief) recente verleden hadden afgespeeld. 

b) "Geschiedenis" (history). Casus die uniek in "hun soort" zijn moesten zo veel moge

lijk worden vermeden. Unieke elementen en aspecten van een casus kunnen het 

verloop van het besluitvormingsproces op geheel eigen wijze beïnvloeden. Dit heeft 

negatieve consequenties voor bijvoorbeeld de mogelijkheden van replicatie. Men 

kan hierbij bijvoorbeeld denken aan geschiedkundige en historische gebeurtenissen 

die zich afspeelden in de politieke, economische en culturele levens van de actoren 

die wij in dit onderzoek bestuderen. Voor zover dit "history"-aspect voor ons onder

zoek relevant is, zouden dit vooral ontwikkelingen in de afvalsector moeten zijn. Wij 

hebben in ons onderzoek geen hinder ondervonden van dit aspect, aangezien alle 

casus zich in een vergelijkbare tijdsperiode afspeelden. 
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c) "Sterfelijkheid" (mortality). We moesten er zeker van kunnen zijn dat we actoren 

konden interviewen die persoonlijk betrokken waren bij een bepaald besluitvor

mingstraject. Mensen kunnen reeds overleden zijn of inmiddels geëmigreerd en niet 

meer in staat om mee te werken aan het onderzoek. Om dit probleem te minimali

seren werd gekozen voor het selecteren van relatief recente casus. 

d) "Bevolkingsdichtheid" (population density of the area). Om lokale omwonenden te 

kunnen vergelijken in de manier waarop zij in de besluitvormingsprocessen hadden 

gehandeld, was het noodzakelijk om vergelijkbare steekproeven te trekken. Voor 

het uitvoeren van een legitiem survey-onderzoek, zoals in het onderzoek van Devi-

lee (2001) centraal staat, moest daarom rekening gehouden worden met een in

stallatie, waarom heen in een straal van 5 km voldoende burgers woonden. Aange

zien Nederland een dichtbevolkt land is kon aan dit criterium redelijk eenvoudig 

worden voldaan. 

3.3.2 De eerste fase: het verzamelen van ruwe data 

Met bovenstaande criteria in gedachten startten we in de eerste fase van de casusselec

tie met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over alle potentiële casus. De 

projecten waarvan wij het besluitvormingsproces zullen bestuderen zijn verplicht een 

milieueffectrapportage (zie 4.2.4) op te stellen. Deze rapportages worden geadmini

streerd, gecoördineerd en geëvalueerd bij de Commissie voor de m.e.r.. Via deze Com

missie kregen wij de beschikking over een lijst van 300 voorzieningen die met afvalbe-

werking of afvalverwerking te maken hadden. De lijst gaf tevens aan in welke fase de 

projecten in de m.e.r.-procedure verwikkeld waren. 

3.3.3 De tweede fase: reduceren van lijst m.e.r.-plichtige projecten 

In de tweede fase in de casusselectie richtten we ons met name op het stadium waarin 

de projecten zich in het besluitvormingsproces bevonden. In Nederland is het besluitvor

mingsproces onderverdeeld in een aantal fasen (zie voor een uitgebreide beschrijving 

4.2). Allereerst worden op nationaal overheidsniveau beleidsplannen gepresenteerd, 

waarin wordt aangegeven hoeveel afvalverwerkingscapaciteit in een bepaalde periode in 

een bepaalde regio/provincie zal moeten worden gerealiseerd. Vervolgens worden deze 

beleidsplannen omtrent afvalbewerking en afvalverwerking vertaald in Provinciale afval-

stoffenplannen en Streekplannen. In de Streekplannen vindt een eerste inventarisering 

plaats over de locaties die in aanmerking komen voor de te realiseren voorziening. Deze 

locatiekeuzeonderzoeken resulteren uiteindelijk in een definitieve keuze voor een ge-
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schikte locatie, waarvoor in een gemeentelijk bestemmingsplan ruimte moet zijn. Is deze 

ruimte er niet dan dient het bestemmingsplan aangepast te worden. 

Om met de bouw of een uitbreiding van de voorziening te starten is het verlenen 

van vergunningen noodzakelijk. Hierbij moet men denken aan vergunningen in het kader 

van de Wet Milieubeheer en de Wet verontreiniging Oppervlaktewateren. Als vergunning

verleners treden Gedeputeerde Staten van de desbetreffende provincie respectievelijk 

het vigerende waterschap op. Vergunningverlening vindt pas plaats op het moment dat er 

goedkeuring heeft plaatsgevonden omtrent de milieueffectrapportage. Vervolgens zijn 

gemeenten verantwoordelijk voor het verlenen van de bouwvergunningen. 

Deze procedures kennen alle inspraakmomenten voor omwonenden, belangen

groepen, organisaties en overige betrokkenen en belangstellenden. Deze inspraakmo

menten waren ons inziens zeer bruikbaar voor het verkrijgen van inzicht in de discussie, 

die in de besluitvorming omtrent een bepaald project had plaatsgevonden. Ook Sabatier 

en Jenkins-Smith (1993: 33) zijn van mening dat het systematisch bestuderen van over

heidsdocumenten (bijvoorbeeld verslagen van hoorzittingen in wetgevende, bestuurlijke 

en ambtelijke procedures) een goede manier is om inzicht te krijgen in de denkbeelden 

die er omtrent bepaalde onderwerpen bestaan. In de bezwaarschriften en verslagen van 

de inspraakavonden waren gedachten immers verwoord in argumentaties en zodoende 

kon er vrij eenvoudig inzicht worden verkregen in de bezwaren die er bestonden tegen 

een bepaald project. Hieruit kon tevens een eerste voorzichtige conclusie worden getrok

ken omtrent de mate van controverse, waarvan in het besluitvormingsproces sprake was. 

Met name om deze reden besloten wij ertoe om alleen die projecten te selecteren, die 

reeds in het stadium van vergunningverlening waren beland. De besluitvorming moest al 

zodanig zijn ontwikkeld dat de verschillende argumentaties van diverse actoren expliciet 

waren gemaakt en zodoende in kaart konden worden gebracht. Het gebruik van deze 

criteria leidde er toe dat de lijst met circa 300 projecten kon worden teruggebracht tot een 

lijst van 103 potentiële casus. 

3.3.4 De derde fase: het verzamelen van gedetailleerde informatie per pro

ject 

Deze fase bestond uit het verzamelen van relatief gedetailleerde informatie over de 103 

overgebleven projecten. Voor deze informatie konden wij wederom terecht bij de Com

missie voor de m.e.r. (Commissie voor de m.e.r., 1993; 1994; 1995; 1998). De gedetail

leerde informatie gaf ons inzicht in de omvang en de karakteristieken van de desbetref

fende projecten. Gebaseerd op de toegenomen kennis besloten wij een aantal aanvul

lende criteria op te stellen om de lijst wederom te kunnen reduceren. 
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(a) De omvang van de voorziening. De omvang van het project moest een zekere 

grootte omvatten. Des te groter de voorziening, des te meer de te verwachten mi

lieueffecten en het eventuele verzet. De grootte verschilde per type voorziening: 

> Verbrandingsinstallaties: capaciteit > 150.000 ton per jaar 

> Stortplaatsen: capaciteit > 2 miljoen m3 

> Composteringsinstallaties: capaciteit > 50.000 ton per jaar 

> Gecombineerde verwerkingsinrichtingen: capaciteit > 500.000 ton per jaar 

> Uitbreidingen en vernieuwingen aan bestaande inrichtingen: hiervan werd geen 

exacte hoeveelheid als criterium op te nemen, aangezien de onderlinge verschillen 

aanzienlijk waren. 

(b) De karakteristieken van de voorziening. Het type bewerking of verwerking van afval 

en het type afval dat bewerkt of verwerkt wordt waren bepalend voor de karakteris

tieken van een bepaalde voorziening. In deze fase van de casusselectie werd nog 

geen onderscheid gemaakt tussen huishoudelijk-, bedrijfs- en chemisch afval. Alle 

andere typen afval, zoals bijvoorbeeld baggerspecie, werden uitgesloten. 

(c) De duur van het besluitvormingsproces tot op het moment van selectie. We selec

teerden geen casus waarvan de m.e.r.-procedure in het besluitvormingsproces voor 

1989 was gestart dan wel waarvan we inschatten, dat de besluitvorming op het 

moment van selectie nog niet was afgerond. Dit criterium werd niet gehanteerd om 

bijvoorbeeld uitspraken te kunnen doen over het voorkomen van eventuele strope

righeid of vertraging in het besluitvormingsproces. Het werd voornamelijk gebruikt 

om de bedreigingen voor de validiteit ("verjaren" en "sterfelijkheid") te kunnen voor

komen. Het selecteren van (bijna) afgeronde casus was noodzakelijk voor het ver

krijgen van inzicht in het verloop van een besluitvormingsproces, van het begin tot 

het eind. 

(d) Het wel of niet doorgaan van de voorziening. Om het verloop van het besluitvor

mingsproces te verklaren dienden we drie casus te selecteren waarvan de realisa

tie daadwerkelijk had plaatsgevonden en drie casus waarin de besluitvorming nooit 

tot realisatie had geleid. We hebben in het begin van deze paragraaf reeds aange

geven, waarom we dit criterium dienden te hanteren. 

(e) De verbinding met een ander project. In de bijlagen van de Commissie voor de 

m.e.r. ontdekten we dat sommige verschillende projecten en projectnummers met 

elkaar verbonden waren. We besteedden extra aandacht aan deze projecten, aan

gezien het voortzetten van een bepaald project onder een ander projectnummer 

kon wijzen op een eventuele impasse in het besluitvormingsproces. 

(f) De impact van een voorziening. Sommige projecten die wij bestudeerden waren 

weliswaar m.e.r.-plichtig, maar betroffen relatief kleine veranderingen aan bijvoor-
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beeld een reeds bestaande voorziening. De impact op de omgeving in termen van 

milieueffecten en het eventuele verzet als gevolg van een dergelijke kleine veran

dering aan een bestaande installatie schatten wij kleiner in dan in het geval van een 

nieuwe voorziening op een nieuwe locatie. We selecteerden daarom alleen casus, 

waarin sprake was van een nieuw te bouwen project. Was er wel sprake van een 

verandering aan een bestaande voorziening dan diende deze met name in termen 

van milieueffecten van aanzienlijke omvang te zijn. 

(g) De nog te nemen besluiten. De lijst van de Commissie voor de m.e.r. bevatte te

vens projecten waarvoor nog een zogenaamde locatiekeuzebeslissing (locatie-

MER) genomen moest worden. In een dergelijke fase worden locaties in kaart ge

bracht om uiteindelijk een beslissing te nemen, welke de meest geschikte locatie 

voor de te treffen voorziening is. We zagen dit type beslissing als onderdeel van het 

te bestuderen gehele besluitvormingsproces en daarmee als begin van het besluit

vormingsproces. Het alleen bestuderen van dit type beslissing zou een te weinig 

omvattend inzicht geven. We besloten dan ook deze projecten, waarin het alleen 

ging om het locatiebesluit, buiten beschouwing te laten. 

Het gebruik van deze criteria resulteerde in een drietal groepen. De eerste groep casus 

voldeed aan de opgestelde criteria, de tweede groep voldeed min of meer aan de criteria 

en de derde groep voldeed niet aan de criteria en werden niet geschikt geacht voor het 

casusonderzoek. Voor het vervolg van de casusselectie besloten wij alleen de eerste 

groep van casus te gebruiken. De lijst van 103 projecten werd gereduceerd tot een lijst 

van 35 projecten, die zijn opgenomen in Appendix A. 

3.3.5 De vierde fase: de definitieve selectie van casus 

In de vierde fase was het vooral de mate van controverse die de doorslag gaf in de uit

eindelijke selectie. Om de mate van controverse te achterhalen werden, zoals reeds eer

der gezegd, diverse inspraakreacties in de verschillende vergunningenprocedures in 

kaart gebracht en geanalyseerd. Met alleen het in kaart brengen van de hoeveelheid re

acties kon niet worden volstaan, daarom werd ook de inhoud bestudeerd. Gekeken werd 

of de inbreng van diverse actoren in standaardvorm werd geformuleerd, dan wel of spe

cifieke argumenten werden aangedragen tegen de geplande voorziening. De mate van 

controverse werd dus in eerste instantie afgeleid uit (1) de hoeveelheid reacties van di

verse actoren en (2) de expliciet uitgedrukte en niet gestandaardiseerde bezwaren. Over 

sommige van de resterende 35 projecten rezen naar aanleiding van deze exercitie echter 

twijfels. Er werd bijvoorbeeld beperkt gereageerd naar aanleiding van de m.e.r.-proce-
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dure, maar de reacties die er waren, werden ingebracht door steeds terugkerende acto

ren die hun reacties onderbouwden met zeer uitgebreide argumentaties tegen een be

paalde voorziening dan wel een passage in een rapport. Een reden voor ons om voor alle 

35 overgebleven projecten extra informatie in te winnen. Daartoe werden diverse verte

genwoordigers van regionale milieubelangenorganisaties, gemeenten en provincies te

lefonisch benaderd en werd navraag gedaan naar de mate van controverse. Controverse 

werd in deze gesprekken uitgesplitst in een aantal elementen: (1) Had erzieh omtrent het 

project een publieke discussie afgespeeld?, (2) Lag het project politiek gevoelig?, (3) 

Was er een grote variëteit aan meningen en (4) Waren er veel verschillende partijen 

(overheid, bedrijfsleven, burgers) bij het besluitvormingsproces betrokken geweest?. We 

besloten van een "hoge mate van controverse" te spreken, als op alle vragen met "ja" 

werd geantwoord en van "geen of een mindere mate van controverse" als sommige vra

gen door de benaderde personen met "ja" en sommige met "nee" werden beantwoord. 

Naar aanleiding van deze extra verkregen informatie werden eerdere conclusies 

omtrent de mate van controverse in projecten bevestigd. Zo werd duidelijk dat er met 

betrekking tot de afvalverwerking De Jong in Gorinchem en de verhoging van de regio

nale stortplaats Nauemasche polder gesproken kon worden van een matig controversiële 

situatie. Over het zeer controversiële verloop van de besluitvorming omtrent de stort

plaats in Landgraaf en de scheidings- en vergistingsinstallatie in Leiden was geen twijfel 

mogelijk. De additionele informatie leverde in een aantal gevallen ook informatie op, 

waardoor onze eerdere conclusies moesten worden herzien. Zo hadden wij omtrent Vuil

verwerking Aanschoterweg te Barneveld op basis van de hoeveelheid inspraakreacties 

en de inhoud daarvan een hoge mate van controverse geconstateerd. Naar aanleiding 

van de extra informatie werd echter duidelijk dat dit gerelativeerd kon worden. Een ander 

voorbeeld is de besluitvorming over de Afvalverwerkingsinstallatie Boeldershoek in 

Twente. Nog voordat we de hoeveelheid en de inhoud van de inspraakreacties bestu

deerden, verwachtten we hier een zeer controversiële situatie aan te treffen. Bij bestude

ring van de reacties in de m.e.r.-procedure werd echter duidelijk dat er sprake was van 

een gematigde mate van controverse. Door de benaderde actoren (gemeente, milieufe

deratie en exploitant) werd deze conclusie bevestigd, waardoor de besluitvorming over 

de Afvalverwerkingsinstallatie Boeldershoek uit de lijst van potentiële casus werd gese

lecteerd. Op basis van de verkregen informatie werd de lijst van 35 projecten geredu

ceerd tot 15 potentiële casus (zie appendix B voor de kenmerken per casus). 

Met behulp van de in deze paragraaf behandelde criteria werd uit de lijst van 15 projecten 

uiteindelijk de selectie van de te bestuderen zes casus gemaakt (zie tabel 3.1). Voor het 

attitudeonderzoek van Devilee (2001) werd bovendien een controle casus, te weten de 
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gemeente Gouda, opgenomen. Voor Gouda werd gekozen omdat het een middelgrote 

gemeente betrof, dat noch stedelijk noch landschappelijk was. Deze karakteristieken wa

ren nodig om uiteindelijk een vergelijking te kunnen maken met de overige zes casus. 

Tevens bleek uit de archieven van de Commissie voor de m.e.r. dat er geen plannen wa

ren (geweest) om in Gouda een voorziening voor afvalbewerking of afvalverwerking te 

realiseren. 

Tabel 3.1 De geselecteerde casus 

Naam en locatie 
voorziening 

Contro
versieel 

Gerealiseerd Capaciteit Begin m.e.r.-
procedure 

Uitbreiding van de verbran-
dingslijn en nieuwe GFT-
composteringsinstallatie te 
Duiven 

Ja Ja (composteren) 
Nee (verbranden) 

40.000 ton 
per jaar 

(composteren) 
460.000 ton per 

jaar (verbranden) 

1991 

2 

3 

Stortplaats Landgraaf Ja Ja Niet bekend, 
zeer groot 

1989 2 

3 Uitbreiding van de GFT-
composteringsinstallatie te 
Wijster 

Ja Ja 4Q0.000 ton 
per jaar 

1993 

2 

3 

Integrale huisvuilcentrale 
(scheidings- en vergis-
tingsinstallatie) te Leiden 

Ja Nee 100.000 ton 
per jaar 

1991 

5 Stortplaats Het Klooster te 
Nieuwegein 

Nee 
.... 

1991 

6 
HH 

Afvalverwerkingslocatie De 
Marsen te Zwolle 

Ja Nee 50 hectare 1987 

3.4 Het onderzoeksprotocol 

In de loop der jaren is bij het doen van gevalstudies gewezen op het belang van een ge

structureerde werkwijze, die zou moeten leiden tot een meer methodisch verantwoorde 

aanpak van het bestuderen van casus. Er wordt dikwijls verwezen naar het werk van 

Hutjes en Van Buuren (1992), waarin een Nederlands voorbeeld centraal staat, maar ook 

naar het werk van Yin (1989, 1994: 54-77; zie ook Huberts en De Vries, 1995: 78). Hier

onder volgt een voorbeeld van hoe een dergelijk gestructureerde werkwijze eruit zou 

moeten zien: 

a) Ontwikkel een goed inzicht in de case en in wat het doel is van de casestudie; 

b) Probeer dit inzicht op basis van eerder onderzoek en bestaande theorieën te verfijnen; 

c) Definieer en onderscheid de hoofd- en bijzaken in de analyse; 

d) Maak een schema en een procedure voor het uiteindelijke onderzoek; 
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e) Definieer, operationaliseer en test eventuele meetinstrumenten, het onderzoeksprotocol en de 
wijze van veldonderzoek; 

f) Verzamel, analyseer en synthetiseer de data. Documenteer het dataverzamelings- en verwer

kingsproces op methodisch verantwoorde en controleerbare wijze; 

g) Creëer een gestructureerde casestudie database waarin de gegevens systematisch en zonder 
voorbehoud worden opgeslagen; 

h) Analyseer de gegevens met de daarvoor geëigende methoden, ongeacht of dit kwantitatieve of 
kwalitatieve technieken zijn; 

i) Maak een casestudie rapportage die in elk geval voldoet aan de volgende twee eisen: (1) het 

rapport staat los van de database en (2) het rapport moet de hoofdzaken en de bronnen daar

voor, voorzover zij bijdragen aan de conclusie, expliciteren. 

De hierboven genoemde stappen zijn minimumvoorwaarden om de controleerbaarheid 

en de aanvaardbaarheid van de uiteindelijk te formuleren conclusies (en daarmee de be

trouwbaarheid en validiteit) van de casestudies te vergroten. Deze voorwaarden kunnen 

er bovendien toe leiden dat de uitkomsten van onderzoek minder afhankelijk worden van 

de onderzoeker. Ook werden de voorlopige versies van de casusbeschrijvingen voorge

legd aan een bij de besluitvorming betrokken actor, wiens commentaar werd verwerkt in 

de in hoofdstuk 4 verwoorde eindversies van de casusbeschrijvingen. 

In de hierboven genoemde werkwijze om gevalstudies gestructureerd aan te pakken 

werd ook het protocol genoemd. Een protocol is meer dan alleen een instrument (Yin, 

1994: 63 e.V.). Een protocol bevat procedures en algemene regels die nagevolgd moeten 

worden. Een casestudieprotocol is gewenst onder alle omstandigheden, maar is zeker 

essentieel wanneer het in het onderzoek gaat om een meervoudige gevalstudie. Het is 

tevens een goede techniek om de betrouwbaarheid van de studies te verhogen. Daar

naast helpt het de onderzoeker meer structuur te geven aan de bestudering van de ver

schillende casus. Enerzijds verplicht het de onderzoeker dus om continue in het zicht te 

houden waar het onderzoek over gaat en welke vragen de onderzoeker wil beantwoor

den. Anderzijds verplicht het de onderzoeker bij de ontwikkeling van het protocol te anti

ciperen op te verwachten problemen, inclusief de vraag hoe de rapportages van de be

studeerde casus uiteindelijk gecomplementeerd moeten worden. 

Vragen die in het protocol naar voren behoren te komen hebben onder andere betrekking 

op wat wel en wat niet in de informatieverzameling opgenomen moet worden, wat de cri

teria zijn om bepaalde elementen van informatie wel of niet in de informatieverzameling 

op te nemen, welke documenten ingezien zullen moeten worden, welke personen dan 
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wel instanties benaderd moeten worden en op welke wijze naar bijvoorbeeld verschil

lende procedures gekeken wordt. In het kort gaat het dus om het aangeven hoe de be

studering van de verschillende casus uitgevoerd zal worden en op basis van welke crite

ria voor deze manier van uitvoering gekozen wordt. Tevens is het in het licht van replica

tie belangrijk om aan te geven hoe documenten bestudeerd en vervolgens geanalyseerd 

moeten worden. 

Ook in het kader van dit onderzoek is een protocol ontwikkeld. Het onder

zoeksprotocol is vormgegeven en ontwikkeld aan de hand van een eerste pilotcase, te 

weten de besluitvorming rondom het realiseren van de stortplaats Het Klooster te Nieu

wegein. Het onderzoeksprotocol is opgenomen als appendix C. 

3.5 Q-sort techniek 

In hoofdstuk 2 werd bij de bespreking van het theoretisch kader duidelijk dat in dit onder

zoek een sterke focus ligt op het achterhalen van coalities en hun stijlen van denken en 

handelen (policy beliefs). Om deze stijlen van denken en handelen te kunnen achterhalen 

werd gebruik gemaakt van de Q-sort methode (Brown, 1980; Stephenson, 1975; zie ook 

de speciale editie van JAPPAM, 1996: 361-429). Deze methode is in Nederlands be

stuurskundig onderzoek, met uitzonderingen van de toepassing in onderzoeken van Jeli-

azkova en Hoppe (1996; 1997) en van Van Eeten (1998; 1999), nog niet veel gebruikt. 

De Q-sort methode is een techniek die het mogelijk maakt om de denkbeelden van ver

schillende personen over een bepaald onderwerp met elkaar te vergelijken en te con

trasteren. Het inzicht in deze stijlen van denken en handelen is noodzakelijk om uitspra

ken te doen over het wel of niet optreden van een coalitie in de besluitvormingsproces

sen. Voor het achterhalen van de diverse denkbeelden is de Q-sort methode geschikt. Of 

er daadwerkelijk sprake is geweest van non-triviale interactie en coöperatie tussen de 

personen moet blijken uit de bestudering van de casus op basis van documentenanalyse 

en interviews, dat parallel aan de Q-sorts wordt uitgevoerd. 

De Q-sort methode is in een aantal stappen onderverdeeld: 

1 De eersfe stap binnen de Q-sort methode is het verzamelen van uitspraken die 

representatief zijn voor de discussie rond een bepaald onderwerp (Brown, 1980), 

ook wel "concourse" genoemd. De wijze waarop deze verzameling van uitspraken, 

het zogenaamde Q-sample, tot stand is gekomen en welke uitspraken aan de res

pondenten worden voorgelegd, zal in 3.5.1 worden besproken worden. 
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2. De tweede stap binnen de te volgen procedure is het selecteren van de personen 

wiens denkbeelden in kaart gebracht moeten worden. Daar de Q-sort methode in 

essentie een kwalitatieve techniek is, is het zaak om deze personen zeer zorgvuldig 

te selecteren. Brown (1980) stelt voor om een gestratificeerde steekproef uit de re

levante personen te nemen teneinde de variantie op het onderzochte onderwerp te 

maximaliseren. De steekproef die op deze wijze tot stand komt wordt door 'Q-me-

thodologen' het P-sample genoemd. In 3.5.2 wordt aangegeven welke actoren on

derdeel waren van dit P-sample. 

De derde stap binnen de procedure is het laten sorteren van hetQ-sample door de 

geselecteerde personen. De personen worden verzocht om kaartjes waarop de 

verschillende uitspraken staan weergegeven volgens een geforceerde normale 

verdeling te sorteren. Deze verdeling wordt in figuur 3.1 weergegeven. 

De score die een geïsoleerde uitspraak krijgt, zegt op zichzelf niet zoveel. 

De plaats van een uitspraak ten opzichte van de andere uitspraken is echter sterk 

bepalend voor de betekenis die de respondent eraan toekent. Om die reden wordt 

de respondent gevraagd de uitspraken te verdelen binnen een vaste verdeling. Het 

resultaat van deze verdeling heet een "Q-sort" en representeert de wijze waarop de 

respondent tegen de kwestie aankijkt (Van Eeten, 1998: 214). 

Figuur 3.1 De geforceerde normale verdeling 

Minst overeenkomstig met 
mijn standpunt 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Meest overeenkomstig met 
mijn standpunt 

9 10 11 12 

I I 

4. De vierde stap in de procedure is het analyseren van de verzamelde data. Een 

computerprogramma dat hierbij bijzonder bruikbaar is is PQMETHOD 2.09 

(Schmolck, 1999). De analyse omvat de volgende stappen: 

a) Het berekenen van de correlaties tussen de personen aan de hand van de gesor

teerde items. Hieraan ontleent de methode zijn naam. Q staat voor correlaties tus-
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sen personen. Normaal gesproken (R-methodologie) worden correlaties tussen 

items berekend; 

b) Het indikken van de datastructuur met behulp van principale componenten analyse 

of een andere clustertechniek; 

c) Het handmatig of aan de hand van statistische criteria roteren van de factoren; 

d) Het berekenen van de factorscores en op basis van de factorscores een typische 

normale verdeling per factor rangschikken; 

e) De typische verdeling van uitspraken per factor kan vervolgens geïnterpreteerd 

worden. 

De Q-sort methode is in essentie een kwalitatieve methode. Dit blijkt uit de constructie 

van het Q-sample, het P-sample en de interpretatie van de verschillende factoren. Als 

een bepaalde Q-sort ontwikkeld is, kan deze echter op eenvoudige wijze herhaald wor

den. De methode is in dit opzicht objectiever dan vele andere kwalitatieve technieken en 

goed bruikbaar bij het achterhalen van de policy beliefs van de betrokken actoren in de te 

bestuderen casus. 

3.5.1 Constructie van het Q-sample: de set van uitspraken 

Zoals hiervoor al is behandeld, is de eerste stap in het ontwikkelen van een Q-sort het 

opbouwen van een set van uitspraken, ook wel Q-sample genoemd, dat representatief is 

voor de discussie rond een bepaald onderwerp. In dit onderzoek gaat het in het "con

course" om uitspraken die gaan over het plaatsen van voorzieningen voor afvalbewerking 

en afvalverwerking. 

De set van uitspraken is volgens een bepaalde systematiek ontwikkeld. Ten eerste zijn 

stellingen geformuleerd vanuit een tweetal beleidsvelden, namelijk het afvalbeleid en het 

ruimtelijke ordeningsbeleid. Deze beleidsvelden staan in de te bestuderen casus immers 

centraal. Ten tweede zijn stellingen geformuleerd die recht doen aan het bestaan van 

een hoeveelheid aan fundamenteel verschillende denkbeelden die over deze twee be

leidsvelden kunnen bestaan. Om hieraan te kunnen voldoen besloten we de Culturele 

Theorie (Thompson et al., 1990) als uitgangspunt te gebruiken. 

Als gevolg van deze systematiek hebben we twee sets van uitspraken geformuleerd die 

gebaseerd zijn op de beleidsvelden afval en ruimtelijke ordening. Dit resulteerde in 27 

stellingen: 

72 



Onderzoeksopzet 

• Vijftien stellingen over afvalbeleid in Nederland, zoals bijvoorbeeld: (a) "Afvalverbran-

ding is eigenlijk gewoon recycling, er wordt immers energie mee opgewekt". 

• Twaalf stellingen die ruimtelijke ordening vertegenwoordigen, zoals (b) "Iedereen 

vindt dat infrastructuur wel gerealiseerd moet worden, maar dan het liefst ergens an

ders". 

Vervolgens hebben we uitspraken geformuleerd, die uitgaan van de hiërarchische, ega

litaire, individualistische en fatalistische stijlen van denken en handelen, zoals die in de 

Culturele Theorie naar voren komen. Dit resulteerde in 33 stellingen: 

• Tien uitspraken die wijzen op een hiërarchische stijl van denken en handelen in de 

beleidspraktijk. Een voorbeeld hiervan is de stelling (c) "Het belangrijkste bij de be

sluitvorming is om te handelen volgens de geldende regels en procedures". 

• Tien stellingen die een egalitair denken en handelen vertegenwoordigen, zoals (d) 

"Besluiten die zijn ontstaan met instemming van de lokale bevolking zijn over het al

gemeen ook betere besluiten". 

• Negen stellingen die wijzen op een individualistische stijl van denken en handelen, 

bijvoorbeeld (e) "Tegenstanders van infrastructuur zijn meestal tegen omdat hen niet 

voldoende compensatie voor de hinder en het ongemak wordt geboden". 

• Vier stellingen die een zeker fatalisme vertegenwoordigen. Een voorbeeld hiervan is 

(f) "De besluitvorming over infrastructuur is een onvoorspelbaar proces waar eigenlijk 

niemand vat op heeft". 

Aangezien fatalisten geen pogingen doen om actief op te treden in de beleidsvelden afval 

en ruimtelijke ordening en zeer afwachtend zijn in wat "hun lot zal zijn", was het erg moei

lijk om correcte stellingen te formuleren die dit fatalisme vertegenwoordigen. Dit was bij

voorbeeld voor Ellis en Thompson (1997) een reden om denkbeelden van fatalisten uit 

hun analyse weg te laten. In onze analyse wilden we toch een poging doen om dit fata

lisme te betrekken in het onderzoek. 

Het is wellicht opgevallen dat de stellingen over afvalbeleid en ruimtelijke ordening in Ne

derland en de stellingen die geformuleerd zijn vanuit de vier stijlen van denken en han

delen, overlap vertonen. Er zijn uitspraken geformuleerd die een bepaald perspectief op 

een bepaald beleidsdomein vertegenwoordigen. Een voorbeeld is stelling (b) "Iedereen 

vindt dat infrastructuur wel gerealiseerd moet worden, maar dan het liefst ergens anders". 

Deze stelling gaat in op de zogenaamde NIMBY-gevoelens van omwonenden, die onder

deel zijn van de assumpties die ten grondslag liggen aan het NIMBY-beleid in de WRO 
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(Wolsink, 1994). Tegelijkertijd sluit deze stelling aan bij een zeker individualisme, aange

zien het aangeeft dat de omwonenden hun mening baseren op individualistische kosten 

en baten. In de interpretatie van de stellingen hebben we deze uitspraak als "individualis

tisch" gecategoriseerd. 

Ook de stellingen met betrekking tot afval en ruimtelijke ordening in Nederland vertonen 

soms overeenkomsten. De stelling (g) "De bouw van een afvalverwerkingsinstallatie is in 

Nederland een planologisch probleem, dat niet goed oplosbaar is" is hiervan een voor

beeld. Toch hebben we deze stelling gecategoriseerd als een uitspraak over ruimtelijke 

ordening, aangezien de inhoud hoofdzakelijk ingaat op de problematiek in de ruimtelijke 

ordening. De totale lijst van stellingen is te vinden in appendix D. 

3.5.2 Constructie van het P-sample: het selecteren van actoren 

Om de denkbeelden omtrent besluitvorming over voorzieningen in Nederland te achter

halen moesten de stellingen voorgelegd worden aan een aantal respondenten. Wiens 

denkbeelden wilden wij in kaart brengen en welke personen moesten wij daarvoor se

lecteren? Daar de Q-sort methode in essentie een kwalitatieve techniek is, was het zaak 

om deze personen zeer zorgvuldig te selecteren. In dit onderzoek namen we niet een 

steekproef uit alle mogelijk relevante respondenten, maar legden we de Q-sort voor aan 

de actoren die vanwege hun betrokkenheid bij het besluitvormingsproces tevens werden 

geïnterviewd. De selectie van deze actoren kwam voort uit de bestudering van de be

sluitvormingsprocessen in het bestuurskundig onderzoek (zie hoofdstuk 4). 

In tabel 3.2 is de lijst van de actoren die aan de Q-sort hebben meegewerkt opgenomen. 

De geïnterviewden (49) waren afkomstig van gemeenten en provincies (zowel bestuurlijk 

als ambtelijk), regionale besturen, lokale en provinciale (milieu-)belangenorganisaties en 

private organisaties, waaronder exploitanten van de te voorziene afvalverwerkingsinstal

latie. 

Tabel 3.2 Lijst van geselecteerde actoren (P-sample) 

# Casus Actor 

1 Duiven Lokale (milieu-)belangengroep 

2 Duiven Provinciale (milieu-)belangen-
groep 

3 Duiven Private organisatie 

4 Duiven Regionale overheid, commissie 
Milieuzaken 

Casus Actor 

26 Landgraaf Lokale (milieu-)belangen-
groep 

27 Landgraaf Lokale overheid, politicus, 
ruimtelijke ordening 

28 Landgraaf Lokale overheid, ambtenaar, 
landelijke ontwikkeling 

29 Landgraaf Exploitant 
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5 Duiven Provinciale overheid, afdeling 
vergunningen 

30 Landgraaf Lokale (milieu-)belangen-
groep 

6 Duiven Zelfstandig bestuursorgaan 31 Landgraaf Lokale overheid, ambtenaar, 
milieuzaken 

7 Duiven Lokale overheid, politicus, 
ruimtelijke ordening 

32 Landgraaf Lokale overheid, ambtenaar, 
juridische zaken 

8 Duiven Lokale overheid, ambtenaar, 
milieuzaken 

33 Leiden Lokale overheid (niet Lei
den), ambtenaar, bouwzaken 

9 Duiven Exploitant 34 Leiden Exploitant 
10 Duiven Provinciale overheid, politicus, 

milieuzaken 
35 Leiden Lokale (milieu-)belangen-

groep 
11 Nieuwegein Provinciale overheid, ambte

naar, industriële ontwikkeling 
36 Leiden Lokale overheid (niet Lei

den), ambtenaar, milieuza
ken 
Provinciale overheid, ambte12 Nieuwegein Lokale overheid, ambtenaar, 37 Leiden 

Lokale overheid (niet Lei
den), ambtenaar, milieuza
ken 
Provinciale overheid, ambte

projectbureau naar, afval en waterbeheer 
13 Nieuwegein Lokale (milieu-)belangengroep 38 Leiden Geprivatiseerd onderdeel 

provinciale overheid 
14 Nieuwegein Private organisatie 39 Leiden Lokale overheid (niet Lei

den), politicus 
15 Nieuwegein Provinciale (milieu-)belangen-

groep 
40 Leiden Lokale overheid, politicus, 

milieuzaken 
16 Nieuwegein Lokale overheid, politicus, 

milieuzaken 
41 Leiden Lokale overheid (niet Lei

den), ambtenaar, financiële 
zaken 

17 Nieuwegein Exploitant 42 Leiden Lokale overheid, politicus, 
milieuzaken 

18 Zwolle Regionale overheid, ambtenaar 43 Wijster Provinciale (milieu-)belan-
gengroep 

19 Zwolle Provinciale overheid, ambte
naar, waterbeheer 

44 Wijster Provinciale overheid, politi
cus, milieuzaken 

20 Zwolle Provinciale (milieu-)belangen-
groep 

45 Wijster Lokale overheid, politicus 

21 Zwolle Lokale overheid, ambtenaar, 
milieuzaken 

46 Wijster Provinciale overheid, ambte
naar, milieuzaken 

22 Zwolle Lokale (milieu-)belangengroep 47 Wijster Exploitant 
23 Zwolle Regionale overheid, politicus, 

milieuzaken 
48 Wijster Lokale (milieu-)belangen-

groep 
24 Zwolle Regionale overheid, ambtenaar, 

juridische zaken 
49 Wijster Lokale overheid, ambtenaar, 

milieuzaken 
25 Landgraaf Zelfstandig bestuursorgaan 

3.6 Tenslotte 

In dit hoofdstuk werd de onderzoeksopzet die aan het empirische gedeelte van dit on

derzoek ten grondslag ligt, besproken. Naast de behandeling van het onderzoeksprotocol 

en de Q-sort methode werd uiteengezet hoe de selectie van de casus tot stand is geko

men. Uiteindelijk werden zes casus geselecteerd, waarvan het besluitvormingsproces in 

dit onderzoek bestudeerd zal worden, te weten: 

1. Stortplaats Landgraaf; 

2. Stortplaats Het Klooster te Nieuwegein; 

3. Uitbreiding van de GFT-composteringsinstallatie te Wijster; 

4. Afvalverwerkingslocatie De Marsen te Zwolle; 

5. Integrale huisvuilcentrale (scheidings- en vergistingsinstallatie) te Leiden; 
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6. Uitbreiding van de verbrandingslijn en nieuwe GFT-composteringsinstallatie te Dui

ven. 

In het volgende hoofdstuk (4) is het verloop van deze besluitvormingsprocessen ver

woord in een zestal opgenomen casusbeschrijvingen. 

Noten 

Yin (1989) kiest in zijn boek voor een drietal vormen van validiteit, te weten de "construct", in
terne en externe validiteit, andere auteurs als bijvoorbeeld Smaling (1992: 299-322) kiezen 
voor andere indelingen. 
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Hoofdstuk 4 
Casusbeschrijvingen 

4.1 Inleiding 

In navolging van hoofdstuk 1, waarin kort werd ingegaan op het Nederlandse afvalbeleid, 

wordt in 4.2 de onderlinge taak- en bevoegdhedenverdeling van de verschillende overhe

den, zoals deze bij de planning en de uitvoering van het afvalbeleid aan de orde is, uit

eengezet. Het is belangrijk om een dergelijk inzicht te schaffen omdat de verschillende 

taken en bevoegdheden ook terugkomen in de casusbeschrijvingen, die ook in dit hoofd

stuk zijn opgenomen. Bij de bespreking van de casus is ten behoeve van het systema

tisch beschrijven en analyseren gekozen voor een indeling naar "gerealiseerde" en "niet-

gerealiseerde" casus. Dezelfde indeling zal tevens terug te vinden zijn in de analyse

hoofdstukken (5 t/m 7). De volgorde van de te bespreken casus in deze indeling is echter 

willekeurig. In 4.3 staat het verloop van de besluitvormingsprocessen, zoals deze heeft 

plaatsgevonden in Duiven, Landgraaf en Wijster, centraal. In deze casus heeft de be

sluitvorming geleid tot het daadwerkelijk realiseren van de geplande verwerkingscapaci

teit. Het verloop van de besluitvormingsprocessen in de casus Leiden, Nieuwegein en 

Zwolle wordt weergegeven in 4.4. In deze casus heeft de besluitvorming niet geleid tot 

het realiseren van de verwerkingscapaciteit. Een overzicht van de belangrijkste kenmer

ken per casus is terug te vinden in appendix E. 

4.2 Planning en uitvoering van het afvalbeleid 

4.2.1 Rijksoverheid 

De hoofdlijnen van het afvalstoffenbeleid worden op landelijk niveau vastgesteld. In 1985 

werd het algemene beleidskader verwoord in het zogeheten Indicatief Meerjarenpro

gramma Milieubeheer, vanaf 1988 werd dit het Milieuprogramma genoemd. Sinds 1989 

werden de strategische hoofdlijnen en doelstellingen van het afvalstoffenbeleid vastge

legd in het NMP (VROM, 1989), het Nationaal Milieubeleidsplan, het NMP-plus (VROM, 

1990) en het NMP-2 (VROM, 1993). Met het verschijnen van het Tienjarenprogramma 

Afval van het Afval Overleg Orgaan in 1992 (AOO, 1992c) en de herziening daarvan in 

1995 (AOO, 1995b) werd een meer operationele invulling gegeven aan het afvalstoffen

beleid. 
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De Rijksoverheid is tevens verantwoordelijk voor de opstelling van diverse nota's 

en richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de richtlijn Gecontroleerd Storten en de richtlijn Verbran

den, waarin de verdere ontwikkeling van het afvalstoffenbeleid inhoudelijk dan wel orga

nisatorisch vorm krijgt. Voor de ruimtelijke inpassing van de voorzieningen voor afvalbe-

werking en afvalverwerking gelden de Wet en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 

landelijke nota's zoals de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening-extra (VROM, 1994) 

de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (VROM, 2000) en structuurschema's als de 

Planologische Kernbeslissingen (PKB's) (Van der Heijden, 1998). 

4.2.2 Provincie 

De belangrijkste rol bij de concretisering en de uitvoering van het afvalstoffenbeleid is 

weggelegd voor de provinciale overheid. De provincie heeft een aantal sturingsinstru

menten, zoals planning en vergunningverlening. De basis voor de sturing wordt gevormd 

door het Milieubeleidsplan, het Milieubeleidsprogramma en het Streekplan. Met de inwer

kingtreding van de Wet Milieubeheer (WM) op 1 maart 1993 zijn er belangrijke wijzigingen 

opgetreden voor wat betreft de provinciale plannen en bevoegdheden. Voor de inwer-

kingtreding van de WM bestond het Provinciaal Afvalstoffenplan (PAP) als zelfstandig 

plan. Dit plan moest aangeven op welke wijze de afvalverwijdering in de eigen provincie 

moest plaatsvinden. Het Plan diende als toetsing van het door het provinciale bestuur op 

grond van de afvalstoffenwet (AW) gevoerde vergunningenbeleid voor afvalverwerkings

inrichtingen. De daartoe benodigde vergunningen (bijvoorbeeld op grond van de Hinder

wet of de Wet Geluidhinder) moesten bij Gedeputeerde Staten (GS) worden ingediend en 

werden vervolgens door GS verleend. Na de inwerkingtreding van de WM is het PAP in

houdelijk opgegaan in het Provinciaal Milieubeleidsplan (MBP), terwijl de juridische bin

ding ervan is overgenomen door de Provinciale Milieuverordening (PMV). De oude afval-

stoffenplannen behielden wel hun werking totdat het nieuwe Milieubeleidsplan werd vast

gesteld (Van der Heijden, 1998: 64). De WM heeft tevens verandering gebracht in de 

vergunningverlening voor het oprichten en exploiteren van een voorziening voor afvalbe-

werking of afvalverwerking. Hiervoor is nog maar één vergunning nodig, te weten de WM-

vergunning (Michiels, 1998). 

In het MBP en de PMV wordt de algemene verwijderingstructuur voor afvalstoffen 

vastgelegd. Het MBP is te zien als een strategisch plan aangezien het slechts de hoofd

zaken van het te voeren milieubeleid, en dus het afvalstoffenbeleid, moet bevatten De 

operationalisering van dit plan gebeurt dan ook in de zogenaamde Milieuprogramma's 

van de provincies. Hierin moeten het algemene afvalstoffenbeleid en de daaruit afgeleide 

doelstellingen uitgesplitst worden naar doelgroepen en preventieplannen. De daadwerke-
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lijke realisering van de provinciale plannen en de doorwerking van de planning moet ge

waarborgd worden door de Provinciale Milieuverordening. De verordening kent een orga

nisatorische maatregel, die ook in het PAP van toepassing was, namelijk het aanwijzen 

van één of meer samenwerkingsgebieden (op grond van de Wet Gemeenschappelijke 

Regelingen) per provincie. Het afval dat binnen een samenwerkingsgebied vrijkomt moet 

tevens binnen dit gebied worden bewerkt of verwerkt. 

De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) geeft aan Provinciale Staten de bevoegdheid 

om voor een provincie of voor een regio een Streekplan vast te stellen. In het Streekplan 

zijn de hoofdlijnen voor de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen aangegeven. 

Hierbij kan men denken aan recreatie, wonen of het bewerken van afval. Het Streekplan 

is veelal kaderstellend en indicatief in het aanwijzen van een locatie voor een afvalinstal

latie. De locatie wordt, afhankelijk van aard en grootschaligheid van de activiteiten, meer 

of minder concreet beschreven in het Streekplan. 

4.2.3 Gemeente 

De planning en coördinatie van het afvalstoffenbeleid liggen bij de provincies, het is aan 

de (samenwerkende) gemeenten om dit beleid tot uitvoering te brengen. Hiertoe is een 

verplichting opgesteld in de zogenaamde Gemeentelijke Afvalstoffenverordening (Van 

der Heijden, 1998: 68). Hierin moet de overdracht of inzameling van huishoudelijke af

valstoffen (tenminste één keer per week binnen eigen grondgebied of samenwerkingsge

bied) aan een daartoe aangewezen inzameldienst zijn vastgelegd. Ook moet de plaats 

waar de afvalstoffen worden overgedragen of achtergelaten in de verordening zijn gere

geld. 

Ook de gemeenten hebben een vergunningverlenende bevoegdheid. De bouw 

van een voorziening voor afvalbewerking of afvalverwerking kan pas gestart worden als 

het college van Burgemeester en Wethouders daartoe een bouw- en aanlegvergunning 

heeft verleend. 

De daadwerkelijke vastlegging en uitvoering van de locatie voor een voorziening voor 

afvalbewerking of afvalverwerking vinden plaats in het kader van het gemeentelijke be

stemmingsplan. In bestemmingsplannen worden juridisch bindende voorschriften als ge

bruiksvoorschriften en gebruiksbestemmingen opgenomen, die vervolgens weer het toet

singskader vormen voor de vergunningverlening en de daarin op te nemen voorschriften 

en vereisten. Voorschriften en vereisten richten zich bijvoorbeeld op milieuhygiëne en de 
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inpassing van de voorziening in het landschap. Een bestemmingsplan wordt door GS 

getoetst aan het Streekplan. 

In het milieubeleid is veelal sprake van een 'sectoraal' besluitvormingskader terwijl het 

ruimtelijke ordeningsbeleid wordt getypeerd als een 'facetmatig' besluitvormingsproces. 

Dit heeft gevolgen voor de planning en besluitvorming over het plaatsen van een voor

ziening voor afvalbewerking of afvalverwerking. De besluitvorming gaat in feite over één 

ruimtelijke activiteit maar vindt meestal plaats in twee verschillende besluitvormingska-

ders. In het Nederlands ruimtelijk bestuursrecht geldt het uitgangspunt dat beide kaders 

gelijkwaardig, nevengeschikt en complementair zijn (Van Buuren et al., 1996: 364). De 

gelijkwaardigheid van beide kaders maakt de onderlinge afstemming en coördinatie 

noodzakelijk maar tevens complex. 

4.2.4 Milieueffectrapportage 

Zoals reeds bij het bespreken van de selectie van de casus (3.3) is aangegeven, zijn de 

voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking m.e.r.-plichtig. De m.e.r.-regeling 

houdt in dat voor activiteiten die ernstige schade kunnen toebrengen aan het milieu de 

m.e.r.-procedure moet worden gevolgd. In 1986 werd de regeling vastgelegd in de Wet 

algemene bepalingen Milieuhygiëne (WABM), tegenwoordig is de m.e.r.-regeling onder

deel van de WM. 

Met de Milieueffectrapportage (m.e.r.) is het verschaffen van informatie over de 

voorgenomen activiteiten een belangrijk onderdeel geworden in het besluitvormingspro

ces. Deze informatieverstrekking dient te worden vastgelegd in een daartoe op te stellen 

Milieueffectrapport (MER). Dit rapport geeft in een vroeg stadium van de beleidsvoorbe

reiding informatie over de te verwachten effecten op onder andere het fysieke milieu en 

op natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het MER moet (a) openbaar 

zijn, (b) zodanig zijn dat inspraak effect kan hebben, (c) op systematische wijze alle mili

eueffecten behandelen die binnen een besproken reikwijdte liggen en (d) herkenbaar zijn 

als een afzonderlijk document. Daarnaast moet er (e) een mogelijkheid tot controle en 

beroep zijn en moet (f) de totstandkoming van het MER volgens een vastgestelde proce

dure geschieden, waarin alle hiervoor genoemde elementen tot hun recht komen. Indien 

het MER parallel loopt met een andere procedure, dan zal die procedure de genoemde 

m.e.r.-kenmerken moeten vertonen (Nijkamp et al., 1981). Het MER betreft dus de uit

komst van een regeling die als proces een kwestie is van consulteren, afstemmen, te

rugkoppelen en herzien. 
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a 

Afhankelijk van het type activiteit, het besluitvormingsniveau en de vraag wie de 

initiatiefnemer is kunnen verschillende typen alternatieven, naast bijvoorbeeld het opne

men van het meest milieuvriendelijke alternatief, in aanmerking komen. Onderhandelin

gen kunnen in de voorfase en het vooroverleg in de m.e.r.-procedure gaan over doelstel

lingsalternatieven, uitvoeringsalternatieven en locatie-alternatieven. Bij de beoordeling 

van wat redelijke alternatieven zijn speelt ook de vraag mee of alternatieven van een 

hoger beleidsmatig niveau bij de m.e.r. zouden kunnen worden betrokken. Er zijn ver

schillende niveaus te onderscheiden waarop een MER gemaakt kan worden (Barendse 

en Udo de Haes, 1989:140): 

Het beleidsplanniveau: een MER bijvoorbeeld voor een structuurschema, gekoppeld 

aan een Planologische Kernbeslissing of voor een Provinciaal Afvalstoffenplan; 

b. Het Projectniveau: een MER bijvoorbeeld met betrekking tot een oeververbinding of 
een keersluis; 

c. Het uitvoeringsniveau: een MER voor bijvoorbeeld de wijze waarop een geplande 

autoweg of afvalstortplaats het best kan worden vormgegeven. 

De werkingssfeer van de m.e.r. werd in 1987 vastgelegd in het Besluit Milieueffectrap

portage en werd vervolgens in 1994 herzien naar aanleiding van nieuwe Europese richt

lijnen. Voor afvalverwijdering geldt bijvoorbeeld dat een MER moet worden opgesteld voor 

stortplaatsen met een totale capaciteit van 50.000 ton per jaar of meer en voor verbran

dingsinstallaties met een verwerkingscapaciteit van 25.000 ton per jaar of meer. Dit bete

kent dus dat alle recent opgerichte en nog op te richten afvalverwerkingsinrichtingen 

m.e.r.-plichtig zijn (Van der Heijden, 1998: 72). 

4.3 Casusbeschrijvingen: Duiven, Landgraaf en Wijster 

4.3.1 Uitbreiding van de verbrandingslijn en nieuwe GFT-composterings-
installatie te Duiven 

1990-1992 

Op 15 maart 1990 spreekt het Openbaar Lichaam Regio Arnhem1 (OLRA) de intentie uit 

om te komen tot de oprichting en exploitatie van een eigen regionale installatie voor de 

verwerking van GFT-afval. Het voornemen om een composteringsinrichting op te richten 

wordt gebaseerd op een onderzoek van Grontmij uit 1989. Daaruit blijkt dat er in 1995 

voor de Regio Arnhem zeker 51.000 ton aan capaciteit moet zijn. Voor de locatie van een 

dergelijke composteringsinstallatie wordt in een vergadering van de Regioraad besloten 
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dat een afweging gemaakt moet worden tussen een tweetal locaties, te weten de locatie 

Koningspley-Noord te Arnhem en de locatie Rijderbos2 te Duiven. 

De locatiestudie door Tebodin BV, die in september 1990 verschijnt, geeft aan dat 

beide locaties geschikt of geschikt te maken zijn als locatie voor de oprichting van een 

composteringsinrichting. Met inachtneming van de uitgangspunten van de studie, dat wil 

zeggen de intensieve samenwerking en organisatorische integratie met de afvalverbran

dingsinstallatie Regio Arnhem (AVIRA), wordt de voorkeur uitgesproken voor de locatie 

ten noorden van de A12 in de gemeente Duiven, ook wel aangeduid als bedrijfsterrein 

Roelofshoeve. Een andere reden voor deze voorkeur is dat de gemeente Duiven niet bij 

voorbaat onwelwillend staat tegenover het voorstel. Zo heeft de gemeente Duiven een 

bestemmingsplan Roelofshoeve in voorbereiding, waarin de AVIRA is opgenomen en ook 

plaats kan worden ingeruimd voor een regionale composteringsinrichting. De medewer

king van de gemeente Duiven is echter niet geheel zeker, aangezien de gemeente Dui

ven aangeeft met de verlening van medewerking te wachten totdat de resultaten van een 

onderzoek naar de cumulatieve effecten voor het milieu bekend zijn. Het bedrijfsterrein 

Roelofshoeve, bestemd voor milieubelastende bedrijvigheid, heeft namelijk al te maken 

met geur- en geluidsproblemen, aangezien zich op het bedrijfsterrein reeds een afvalver

brandingsinstallatie en een rioolwaterzuiveringsinstallatie bevinden. 

De keuze tot medewerking is voor de gemeente Duiven echter niet geheel vrijblij

vend. De provincie Gelderland zal, in geval van weigering, een claim op het gebied leg

gen voor het aanleggen van een stortplaats. Een compromis wordt vervolgens gesloten: 

de claim voor de stortplaats3 wordt ingetrokken als de gemeente zich verplicht een onder

zoek te doen naar de milieuhygiënische situatie rond een mestverwerkingsfabriek en een 

composteringsinstallatie. Intussen besluit de Regioraad van het OLRA op 27 september 

1990 om akkoord te gaan met de standpunten van de bestuurscommissie voor Milieuza

ken en te streven naar een regionale, overheidsgedomineerde composteringsinstallatie 

met een aërobe systeem, die per 1-1-1993 in gebruik genomen zal kunnen worden. 

In juni 1991 vraagt de Commissie voor Milieuzaken van het OLRA, in het kader van de 

landelijke ontwikkelingen omtrent de afvalverwerking, aandacht van de Regioraad voor 

een mogelijk perspectief voor de regionale afvalverbrandingsinstallatie (AVIRA). De 

Commissie is van mening dat de vraag gesteld kan worden of een uitbreiding van de 

verwerkingscapaciteit van de bestaande Gelderse afvalverbrandingsinstallatie een be

paald alternatief kan vormen voor de eventuele bouw van een nieuwe verbrandingsin

stallatie met een verwerkingscapaciteit van 600.000 ton per jaar in het LCCA4-gebied 

"Midden-Nederland" (Gelderland, Utrecht en Flevoland), zoals is vermeld in Tienjaren

programma 1992-2002 van het AOO (1992c). De Commissie vindt dat in studies naar de 
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haalbaarheid van een derde afvalverbrandingsinstallatie onvoldoende wordt ingegaan op 

de nog aanwezige mogelijkheden van (uitbreiding) van de verwerkingscapaciteit van 

AVIRA. De uitbreiding zou in overeenstemming zijn met het afvalbeleid, het Nationaal Mi

lieubeleidsplan, het Tienjarenprogramma 1992-2002 van het AOO en het concept ont-

werp-Provinciaal Afvalstoffen Plan 1993-1997. Als Regio Arnhem op middellange en 

lange termijn het zicht op beleidsalternatieven wil houden, dan is het nodig om de nog 

onbenutte capaciteit in ogenschouw te nemen. Bij de bouw van de AVIRA-installatie in 

1975 is immers de mogelijkheid opengehouden tot de technische en infrastructurele in

bouw van een vierde oven. De uitbreiding van de AVIRA met een vierde oven kan, samen 

met de bestuurlijk reeds vastgestelde innovatie van de tweede oven, leiden tot een ver

brandingscapaciteit van 460.000 ton per jaar. Volgens de Commissie is het aanbeve

lenswaardig te bezien of de verwerkingscapaciteit van de afvalverbrandingsinstallatie in 

Duiven na deze aanpassing voor Gelderland niet voldoende kan zijn. 

Op 4 juli 1991 neemt het Openbaar Lichaam Regio Arnhem het formele besluit tot het 

oprichten van de composteerinrichting voor GFT-afval. Het streven is de composterings-

installatie te realiseren voor 1995, aangezien 1 januari 1993 niet meer gehaald kan wor

den. In de vergadering zijn alle gemeenten, uitgezonderd de gemeente Arnhem, voor het 

voorstel om de composteringsinstallatie te realiseren op het bedrijfsterrein Roelofshoeve 

te Duiven. Gemeente Arnhem is van mening dat de mogelijkheden van de locatie Ko-

ningspley-Noord in Arnhem, beschreven in het reeds genoemde locatie-onderzoek van 

Tebodin BV, door de andere deelnemende gemeenten van het OLRA worden onderschat. 

De afgevaardigde zegt echter dat de gemeente Arnhem wel bereid is akkoord te gaan 

met de locatie in Duiven als de meerderheid van de Raad hiermee instemt, hetgeen ver

volgens ook gebeurt. Gemeente Duiven is bereid medewerking te verlenen aan de reali

sering van de composteringsinstallatie op haar grondgebied, maar geeft aan dat dit, gelet 

op de cumulatieve effecten voor de omgeving, de laatste uitbreiding van het bedrijfster

rein zal zijn. 

Op 9 september 1991 verschijnt de startnotitie waarmee de m.e.r.-procedure voor de 

oprichting van de composteringsinstallatie van start gaat. In december 1991 benadert het 

Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland de Regioraad inzake het slopen van een tweetal 

woningen in de directe omgeving van AVIRA. De overlast door nabijheid moet verminderd 

worden door de betrokken bewoners uit te kopen. Het Zuiveringsschap Oostelijk Gelder

land en het OLRA besluiten elk 1 woning te kopen. De betrokken bewoners hebben op 

dat moment te kennen gegeven tot verkoop en ontruimde levering bereid te zijn. 
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In januari 1992 worden door de Commissie voor de milieueffectrapportage de richtlijnen 

vastgesteld die ten grondslag moeten liggen aan het op te stellen Milieueffectrapport ten 

behoeve van de GFT-composteringsinrichting. In juni 1992 neemt het Openbaar Lichaam 

Regio Arnhem tevens formeel het besluit om de reeds bestaande regionale afvalverwer

kingsinstallatie AVIRA te Duiven uit te breiden met een vierde verbrandingslijn. Door de 

uitbreiding kan het eventueel onnodig storten van afval worden voorkomen, hetgeen in 

overeenstemming is met Rijks- en Provinciaal beleid dat gericht is op het tot een mini

mum beperken van te storten afval. 

Op 14 juli 1992 verschijnt het ontwerpbestemmingsplan Roelofshoeve van de gemeente 

Duiven, waarin ruimte is gemaakt voor de oprichting van de GFT-composteringsinrichting 

en de uitbreiding van de afvalverbrandingslijn. Op 30 juli 1992 verzoekt het bestuur van 

de Regio Arnhem de ingediende vergunningaanvragen WVO en WM voor de GFT-com-

posteringsinstallatie op te schorten, aangezien nog niet bekend is hoeveel GFT-afval de 

installatie moet kunnen verwerken. Bij het indienen van de aanvragen was rekening ge

houden met een maximum verwerkingscapaciteit van 100.000 ton per jaar. Het gemeen

tebestuur van Duiven reageerde hierop dat er nog nooit gesproken was dan wel duide

lijke afspraken waren gemaakt omtrent een capaciteit van 100.000 ton per jaar. Boven

dien was er geen onderzoek beschikbaar dat de noodzaak van deze uitbreiding aangaf 

en tastte ook het MER hierover in het duister. Voor een verwerkingscapaciteit van 

100.000 ton per jaar zou samenwerking met een ander WGR-gebied (Wet Gemeen

schappelijke Regeling) nodig zijn. Kort na de indiening van de vergunningaanvragen 

werd echter duidelijk dat een dergelijke samenwerking op korte termijn niet tot stand kon 

komen, omdat het daarvoor in aanmerking komend intergemeentelijk samenwerkingsver

band aan een andere keuze de voorkeur gaf. Bovendien had het college van Gedepu

teerde Staten bij de vaststelling van het Ontwerp-PAP 1993-1997 (PAP III) voor het pro

vinciaal gebied een vierdeling van verzorgingsgebieden vastgesteld, waarbij het gebied 

van de Regio Arnhem als zelfstandig verzorgingsgebied voor GFT-afvalverwerking werd 

aangewezen. 

In augustus wordt in een coördinatiegroep "Gemeentelijke Plannen" van de gemeente 

Duiven aangegeven dat in het kader van de oprichting van de GFT-composteringsinstal-

latie en de uitbreiding van de verbrandingsoven nog meer woningen gesloopt moeten 

worden. De geuroverlast is op die desbetreffende plaatsen niet te voorkomen door alleen 

geurcumulatieve voorwaarden te stellen. 
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In september geeft de Provinciale Planologische Commissie van de provincie Gelderland 

te kennen akkoord te zijn met de ruimtelijke ontwikkelingen van het bedrijfsterrein Roe

lofshoeve, gelet op de status van de gemeente Duiven als concentratiegemeente en de 

ontbrekende argumenten voor het aanleggen van een nieuw bedrijfsterrein. De Provinci

ale Planologische Commissie spreekt daarbij waardering uit voor de voortvarende wijze 

waarop de gemeente Duiven het plan voor de oprichting van een GFT-composteringsin-

richting ter hand heeft genomen en het ontwerpbestemmingsplan heeft ontwikkeld. 

In december 1992 komt het punt van de verwerkingscapaciteit en de door ge

meente Duiven daarvoor gevraagde vergoeding naar voren op een vergadering van de 

Regioraad. Er wordt echter nog geen besluit genomen. De discussies hieromtrent heb

ben als consequentie dat de besluitvorming vertraging oploopt. Vanwege deze vertraging 

wordt gemeld dat het in de tussentijd mogelijk is een contract te sluiten met de VAR in 

Wilp om tot 1 januari 1995 het te composteren afval daar te brengen voor verwerking. 

1993-1994 

Gemeente Duiven is alleen bereid onder de voorwaarde, dat er een geurcumulatieve 

stolp voor het desbetreffende bedrijfsterrein in werking gesteld moet worden, medewer

king te verlenen aan de uitbreiding van het bedrijfsterrein met een GFT-composteringsin-

richting en een vierde verbrandingslijn. In februari 1993 herinnert de gemeente Duiven de 

provincie Gelderland aan het reeds in 1991 afgeronde onderzoek, waarin de toekomstige 

geurproblematiek centraal stond. In het kader van de beperking van de geuroverlast in de 

nabijheid van het bedrijfsterrein Roelofshoeve wordt besloten een projectgroep Roelofs

hoeve op te richten, waar DHV Milieu en Infrastructuur BV, de gemeente Duiven, het Zui

veringsschap Oostelijk Gelderland, MeMon BV en de Provincie Gelderland aan zullen 

deelnemen. 

De m.e.r.-procedure voor de uitbreiding van de AVIRA met een vierde verbrandingslijn 

gaat van start in maart 1993. De inspraakreacties van betrokkenen naar aanleiding van 

deze procedure hebben betrekking op alternatieven voor de uitbreiding van AVIRA, de 

noodzaak tot uitbreiding, preventiemogelijkheden, waardedaling van huizen en effecten 

van mogelijk schadelijke stoffen voor onder andere de gezondheid. 

In de tussentijd loopt de discussie in de Regioraad van OLRA omtrent de GFT-composte-

ringsinrichting en de na te streven verwerkingscapaciteit nog steeds. Na overleg met de 

gemeente Duiven besluit de Bestuurscommissie akkoord te gaan met de keuze van de 

gemeente voor een capaciteit van 50.000 ton per jaar en een marge daarboven van 10%. 

In het besluit van de Commissie spelen de volgende overwegingen een rol: 

85 



Casusbeschrijvingen 

• De provincie Gelderland heeft in het PAP III het provinciegebied opgedeeld in 4 verzor

gingsgebieden, waarvan de Regio Arnhem als zelfstandige eenheid er één is. Sa

menwerking met andere regio's is dan ook uiterst onzeker. Daarmee is het onzeker of 

de capaciteit van 100.000 ton per jaar wel wordt benut; 

• De aanmerkelijke bezwaren van regiogemeenten die bestaan tegen een vergoedings

regeling aan de gemeente Duiven; 

• Het niet verantwoord vinden langer te wachten met de besluitvorming. 

De gemeente zegt toe het bestemmingsplan zo snel mogelijk te wijzigen. 

In maart 1993 komt de projectgroep Roelofshoeve voor het eerst bij elkaar. In opdracht 

van de provincie Gelderland wordt door DHV Milieu en Infrastructuur BV onderzoek ge

daan naar de met het bestemmingsplan samenhangende stankhinderproblematiek 

(waaronder met name de effecten van de te plannen mestverwerkingsfabriek). In april 

vindt een tweede bespreking plaats van de projectgroep. De provincie Gelderland geeft 

wederom te kennen waardering te hebben voor de manier waarop de gemeente Duiven 

de plannen voor de uitbreiding van het bedrijfsterrein Roelofshoeve zo snel verwerkt. 

Men maakt daaruit op dat er van de zijde van gemeente Duiven begrip bestaat voor de 

grote belangen die met deze uitbreiding gemoeid zijn. De gemeente Duiven benadrukt 

dat als de overheidsorganen gevrijwaard willen blijven van schadeclaims ex artikel 43 

WRO, zij in een zo vroeg mogelijk stadium moeten kijken naar de stankhinderproblema

tiek en de mogelijkheden voor de beperking van de geuroverlast dienen te inventariseren. 

In mei 1993 geeft de gemeente Duiven aan met instemming te hebben kennis genomen 

van de inmiddels actievere houding van de provincie Gelderland bij het terugdringen van 

de stankhinder. Men is in Duiven echter op haar hoede en zegt te moeten waken dat het 

niet alleen bij woorden blijft. Ook in de praktijk moet deze actievere instelling gestalte 

krijgen. Op 28 mei 1993 vindt de derde bijeenkomst plaats van de projectgroep Roelofs

hoeve. 

In augustus verschijnt het conceptrapport "Noodzaak en haalbaarheid van stringente 

geurbeperkende maatregelen t.a.v. het bedrijfsterrein Roelofshoeve", dat in opdracht van 

de provincie Gelderland door DHV Milieu en Infrastructuur BV is uitgevoerd. In dezelfde 

maand ontstaat ook voor het eerst echt commotie onder tegenstanders als diverse pers

berichten ruchtbaarheid geven aan de dood van een schaap en gezondheidsklachten van 

de eigenaresse van het schaap, die tegenover de verbrandingsinstallatie woont. 

Het Regiobestuur laat de Bestuurscommissie voor Milieuzaken weten dat het de 

beschuldigingen niet juist acht en een voorlichtingscampagne wil starten om dergelijke 
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verhalen uit de wereld te helpen. De eigenaresse van het schaap is één van de buurtbe

woners van de AVIRA die in dezelfde maand bij de Raad van State verzoekt om schor

sing van de provinciale gedoogvergunning voor de opslag van vliegas op het AVIRA-ter-

rein. 

In september 1993 vinden tussen de provincie Gelderland en de gemeente Duiven be

langrijke bijeenkomsten plaats. In deze overleggen wordt duidelijk dat het door DHV uit

gevoerde onderzoek voor alle partijen, deelnemend aan de projectgroep Roelofshoeve, 

een aanvaardbare basis is voor de op te leggen normeringen en te treffen voorzieningen 

om de geurbelasting de gestelde normering niet te laten overschrijden. In september 

worden afspraken gemaakt en wordt tussen alle deelnemende partijen overeenstemming 

bereikt over de te stellen eisen aan de composteringsinstallatie ten einde de geurbelas

ting zo veel mogelijk te beperken. 

In november 1993 legt de provincie Gelderland het vuilverwerkingsbedrijf AVIRA 

een tweetal dwangsommen van elk tienduizend gulden op wegens het niet naleven van 

voorschriften uit de Hinderwetvergunning. Volgens het OLRA was de reactie van de pro

vincie Gelderland te snel en niet noodzakelijk. 

In januari 1994 vindt gemeentelijk overleg plaats, waarin het slopen van een tweetal wo

ningen aan de Rivierweg centraal staat. De bewoners van deze panden zijn in november 

1993 benaderd en verzocht te onderhandelen over een uitkoopprijs. Ondertussen groeit 

het protest onder omwonenden en belangengroepen tegen de plannen in Duiven. Het is 

met name de werkgroep Lathum, waarin verontruste inwoners samenwerken, die actief is 

en aansluiting zoekt bij gelijkgezinde groepen in Duiven, Westervoort en Giesbeek. Zij 

maken duidelijk de buik vol te hebben van de plannen, aangezien niemand in Lathum 

echt op de hoogte is van de plannen. De keuze voor de locatie Duiven in de MER is vol

gens hen gemaakt vanwege de gunstige ligging ten opzichte van gevoelige gebieden en 

woonwijken. Lathum valt echter volledig binnen de invloedssfeer van het bedrijfsterrein. 

De werkgroep spreekt de voorkeur uit voor het realiseren van een vuilvergistingsfabriek 

op het terrein Koningspley-Noord te Arnhem. 

In maart 1994 worden de m.e.r.-procedures van zowel de GFT-composteringsinrichting 

als de vierde verbrandingslijn voortgezet en worden de aanvragen voor de vergunningen 

inzake de Wet Milieubeheer (WM) en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) 

aangevraagd door het OLRA. Het MER voor de composteringsinrichting verschijnt op 4 

mei 1994, het MER voor de vierde verbrandingslijn op 11 mei 1994. De gemeente Duiven 

verzoekt de provincie Gelderland bij het verlenen van de milieuvergunningen rekening te 
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houden met de afspraken die in het kader van de beheersing van de geuremissies zijn 

gemaakt. De openbare hoorzitting, die plaatsvindt naar aanleiding van het MER omtrent 

de GFT-composteringsinrichting, georganiseerd door Gedeputeerde Staten van Gelder

land, wordt met name gedomineerd door tegenstand van twee personen, waaronder de 

reeds genoemde eigenaresse van het in 1993 overleden schaap. Zij vinden het MER on

aanvaardbaar. Zij nemen het de provincie en de gemeente Duiven vooral kwalijk dat zij 

geen rekening hebben gehouden met de individuele burgers. 

Op 18 april 1994 brengt de Commissie voor de m.e.r. advies uit omtrent de richtlijnen 

voor een MER voor een scheidings- en vergistingsinstallatie van BFI te Harderwijk of Arn

hem. Het is de bedoeling dat BFI een scheidings- en vergistingsinstallatie bouwt voor de 

verwerking van afval, dat anders in de nieuw te realiseren verbrandingscapaciteit bij 

AVIRA en de ARN moest worden verwerkt. In verband met de keuze tussen verbranden 

en scheiden/vergisten besluiten Gedeputeerde Staten de uitbreiding van de AVIRA tijde

lijk op te schorten. Bovendien beginnen Gedeputeerde Staten vraagtekens te zetten bij 

het wel of niet verlenen van de vergunning. Nieuwe gegevens, onder andere van het 

AOO, over de te verwerken hoeveelheden afval en de berichten dat de aanvoer in Duiven 

zal teruglopen geven aanleiding om vragen te stellen of er nog wel behoefte bestaat aan 

uitbreiding van de verbrandingsoven met een vierde lijn. Volgens Gedeputeerde Staten 

zal pas over de vergunningaanvragen worden beslist als over het vuilaanbod volstrekte 

duidelijkheid bestaat. Er is tijd nodig om hierover een politieke discussie te voeren, ook 

door alle gemeenten die deel uit maken van de Regio Arnhem. Als namelijk wordt afge

zien van uitbreiding dient het gehele besluitvormingstraject te worden herstart, wat tot 

grote vertragingen zal leiden. Er zijn dan tevens verliezen op de voorbereidingskosten 

(enkele miljoenen) en mogelijke schadeclaims van leveranciers te verwachten. 

Naar aanleiding van de beoordeling van het MER voor de GFT-composteringsinstallatie 

maakt de Commissie voor de m.e.r. kenbaar dat voor het onderbouwen van de geure

missies essentiële informatie ontbreekt. Als gevolg hiervan stelt de provincie Gelderland 

de Commissie voor de advisering op te schorten om de initiatiefnemer OLRA de gelegen

heid te bieden een aanvullende rapportage op te stellen. Het supplement op het eerder 

verschenen MER verschijnt op 26 oktober 1994. 

In december 1994 wordt bekend dat de provinciale milieuvergunning voor de reeds be

staande regionale vuilverbrandingsoven in Duiven zodanig zal worden aangescherpt dat 

de dioxine-uitstoot met ingang van 1 januari 1995 volledig aan de nieuwe wettelijke nor

men zal voldoen. Als AVIRA in gebreke blijft, kondigt de Milieugedeputeerde van de pro-
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vincie Gelderland aan het bedrijf te zullen sluiten. De provincie had met een eerdere aan

scherping gewacht aangezien het aanvankelijk de bedoeling was geweest de herziening 

van de AVIRA-vergunning te koppelen aan de bouw van een vierde oven. Aangezien die 

uitbreiding nog altijd niet vaststaat, wordt besloten die koppeling los te laten. 

Uit de in december 1994 verschenen discussienota "Uitvoeringsperspectief Milieubeleid" 

van Gedeputeerde Staten van Gelderland blijkt dat het Gelders college bij zijn inmiddels 

sterk omstreden standpunt blijft dat AVIRA met een vierde oven moet worden uitgebreid. 

Het argument daarvoor is de financiële ruimte die het bedrijf met deze uitbreiding krijgt 

om het milieurendement te verbeteren. Daarbij wordt de vraag opgeworpen hoe erover 

wordt gedacht om de installatie ook in te zetten voor de verwerking van afval van buiten 

de provincie Gelderland. 

1995-1997 

In januari van 1995 blijkt uit een onderzoek, dat op verzoek van de al eerder genoemde 

tegenstandster (eigenaresse van het schaap) uit Duiven was uitgevoerd door de vak

groep milieuchemie van de Universiteit van Amsterdam, dat zich in het bloed en de moe

dermelk van deze persoon concentraties dioxines bevinden, behorend tot de hoogst ge

vonden waarden in Nederland. Tevens wordt duidelijk dat meer mensen in de omgeving 

van AVIRA gezondheidsklachten hebben. Anders dan in 1993 laat Regio Arnhem weten 

de ongerustheid van de bevolking serieus te nemen. De secretaris benadrukt dat al lan

gere tijd wordt gewerkt aan een nader gezondheidsonderzoek in de regio naar door de 

afvalverbrander mogelijk, veroorzaakte problemen. Ook de Haagse Stichting Afval en 

Milieu maakt zich druk over de toenemende gezondheidsklachten en wil als gevolg van 

het hierboven genoemde onderzoek bij de overheid pleiten voor een uitvoerig gezond

heidsonderzoek in Gelderland. Samen met Greenpeace doet de Stichting Afval en Milieu 

vervolgens aangifte bij het openbaar ministerie in Arnhem van overtreding van de milieu

wetgeving door de AVIRA. 

In april 1995 blijkt het college van Burgemeester en Wethouders van Duiven minder 

overtuigd te zijn van het feit dat de uitbreiding van de afvalverbrandingsinstallatie AVIRA 

met een vierde oven nodig is. Het College heeft zodanige twijfels dat zij van Regio Arn

hem inzicht vraagt in de financiële consequenties als de bouw van de vierde oven niet 

doorgaat. De twijfels van gemeente Duiven zijn ook aanleiding voor de bestuurscommis

sie van Milieuzaken van de Regio Arnhem om zich af te vragen wat onder andere de 

financiële consequenties zullen zijn. Gemeente Duiven is met name gaan twijfelen omdat 

de reeds bestaande tweede oven al geruime tijd stilligt vanwege een gebrek aan vol-
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doende aanvoer. Ook het AOO geeft op basis van de nieuwe afvalaanbodprognoses niet 

langer het advies om de afvalverbrandingsinstallatie uit te breiden. 

Op 15 juni 1995 komt van Gedeputeerde Staten een bestuursdwangschikking, hetgeen 

inhoudt dat de tweede oven van de AVIRA gesloten moet worden. Bovendien schort de 

provincie Gelderland de vergunningverlening voor de bouw van een vierde oven op, tot

dat helderheid is verkregen over de resultaten in de discussie over sturing, verevening en 

organisatie en daarmee of het benodigde aanbod, al of niet afkomstig uit Gelderland, 

voor de uitbreiding beschikbaar is. De aanpassing van de tweede oven met een Integraal 

Energie Systeem verkrijgt dan ook prioriteit. Zowel Greenpeace, de stichting Afval en Mi

lieu, de Gelderse Milieufederatie en de Werkgroep Lathum zijn echter van mening dat uit 

het oogpunt van de nieuwe afvalaanbodprognoses de ombouw van de tweede oven niet 

eens meer nodig is. 

In oktober 1995 vindt een hoorzitting plaats bij de Raad van State, waar omwonenden, 

verenigd in de Werkgroep Lathum, protesteren tegen de plannen voor de uitbreiding van 

industrieterrein Roelofshoeve. In deze hoorzitting komt naar voren dat de Raad van State 

een onderzoek naar de uitbreidingsplannen wil laten uitvoeren door onderzoekers van 

het ministerie van VROM. De Raad van State vraagt zich in deze namelijk af of de ge

meente Duiven niet probeert van een aantal kleine industrieterreinen in Duiven één groot 

bedrijfsterrein te maken. Bovendien wil de Raad weten hoe groot de milieubelasting is. 

Het VROM-onderzoek moet daar uitsluitsel over geven. Tijdens de bijeenkomst blijkt dat 

de Werkgroep Lathum twee van haar belangrijkste activisten (waaronder de eigenaresse 

van het schaap) is kwijtgeraakt. Zij hebben met de gemeente Duiven, na een aantal jaren 

onderhandelen, overeenstemming bereikt over het verlaten van hun woningen. In ruil 

daarvoor beloofden beiden alle bezwaren tegen uitbreidingen en verbouwingen in te trek

ken. 

De uitspraak van de Raad van State een aantal weken later geeft de tegenstan

ders van de uitbreiding van het bedrijfsterrein Roelofshoeve hoop. Het plan om bij de 

vuilverbranding AVIRA te Duiven ook zware industrie toe te staan mag voorlopig namelijk 

niet doorgaan. Bovendien moet het plan voor de GFT-composteringsinstallatie ook voor 

een halfjaar de ijskast in. 

De m.e.r.-procedure voor de GFT-composteringsinrichting wordt echter wel vervolgd en 

leidt op 22 december 1995 tot een door Gedeputeerde Staten van Gelderland verleende 

beschikking ingevolge de Wet Milieubeheer. In dezelfde maand verschijnt het onderzoek 

"Gezondheidsonderzoek Lathum en omgeving", uitgevoerd door de Dienst Welzijn en 
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Volksgezondheid van de GGD Regio Arnhem. In dit onderzoek stond centraal of er een 

relatie tussen de uitstoot van stoffen door de AVIRA en het optreden van acute luchtweg

klachten en/of een daling van de longfunctie van omwonenden kon worden vastgesteld. 

In het rapport wordt geconcludeerd dat er van een dergelijke relatie geen sprake is. 

De vergunning inzake de WVO wordt voor de GFT-composteringsinrichting op 4 januari 

1996 verleend door het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland. De Werkgroep Lathum 

maakt in dezelfde maand duidelijk een gezondheidsonderzoek te willen laten uitvoeren, 

aangezien het Integraal Kankercentrum Oost een verhoogd percentage kankergevallen in 

Lathum had geconstateerd. De werkgroep wil geen direct verband leggen tussen de vuil

verbrander en de verscheidene gezondheidsproblemen, maar dringt wel aan op een on

derzoek. Het onderzoek moet volgens de werkgroep breed opgezet worden, omdat er 

meer vragen zijn die beantwoording behoeven. Zo bestaat de vraag waarom zich in 

Huissen en Bemmel een verhoogd aantal gevallen van reumatische artritis bevindt. 

Op 1 juli 1996 wordt het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regio Arnhem op 

grond van besluitvorming van de Regioraad en de daarin deelnemende gemeenten op

geheven. De uitvoerende taken met betrekking tot afvalverwerking worden overgeheveld 

naar de NV AVIRA, die op 1 maart 1996 wordt opgericht. Alle aandelen van het verzelf

standigde bedrijf zijn nog steeds in handen van de achttien regiogemeenten. Als gevolg 

van de opheffing van het OLRA moet de NV AVIRA de vergunningaanvragen opnieuw 

indienen. De vergunningen zijn immers verleend aan het OLRA, dat na liquidatie niet 

meer bestaat. De indiening voor de vergunning inzake de WVO wordt op 21 augustus 

ingediend. 

In augustus 1996 geeft de gemeente Duiven aan dat een snuffelploeg van de provincie 

ook in de daarop volgende jaren moet doorgaan met het meten van stankoverlast die 

bedrijven op het bedrijfsterrein Roelofshoeve veroorzaken. Dit ondanks het feit dat de 

stankoverlast in augustus al is gehalveerd in vergelijking met de eerste meetresultaten in 

1993. Dat de totale stankoverlast van Roelofshoeve drastisch is verminderd is ook op te 

maken uit het aantal klachten dat sterk is gedaald. 

In januari 1997 wordt een uitspraak van de Raad van State bekend waarin wordt vastge

steld dat de vuilverbranding in Duiven aan de milieuregels moet voldoen en de giftige 

dioxine uit de rookgassen moet halen. Lukt dit niet dan moet AVIRA de vuilverbranding 

staken. De uitbreiding van de verbrandingsinstallatie met een vierde oven lijkt tevens 
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geheel van de baan te zijn. De GFT-composteringsinstallatie wordt op 1 september 1997 

geopend. 

4.3.2 Stortplaats te Landgraaf5 

1986-1990 

Medio jaren tachtig ontstaat in de regio Oostelijk Zuid-Limburg de noodzaak voor een 

nieuwe afvalstortplaats. De reeds in gebruik zijnde stortplaats Ubach over Worms, die in 

de gemeente Landgraaf is gelegen, begint namelijk vol te raken. Zowel in het Provinciaal 

Afvalstoffenplan van 1985-1990 (PAP I) als in het Streekplan Zuid-Limburg wordt de loca

tie Brunsummerheide in Landgraaf aangewezen als geschikte locatie voor de realisering 

van een nieuwe stortplaats. De locatie zou voor een periode van 30 tot 40 jaar in de be

hoefte van het samenwerkingsgebied6 kunnen voorzien. De keuze voor de locatie roept 

in eerste instantie weinig commotie op, aangezien de plaats zich goed leent voor het cor

rigeren van ongewenste planologische 'sturing'. Hieronder wordt het opvullen van een 

aantal oude groeven met huisvuil verstaan om uiteindelijk gestalte te kunnen geven aan 

landschapsherstructurering. Het volstorten in de omgeving van Landgraaf wordt als een 

geaccepteerde oplossing gezien voor het probleem van het zogenaamde 'maanland

schap', dat is ontstaan door delfstofwinning (Van der Heijden7, 1998: 200-206). 

Voor de gemeente Landgraaf is het van groot belang medewerking te verlenen aan de 

totstandkoming voor de afvalstort, aangezien zo een oplossing wordt geboden voor het 

ontstane 'maanlandschap'. Daarnaast is een overig aantal voordelen verbonden aan het 

verlenen van medewerking. Zo stemt het Streekgewest niet alleen in met het bekostigen 

van de herziening van het bestemmingsplan, ook belooft het Streekgewest de gemeente 

Landgraaf een goede verkeersontsluiting bij de stortplaats te realiseren en tevens deels 

te financieren. Daarnaast krijgt de gemeente nog de gebruikelijke financiële vergoeding 

van andere gemeenten voor het storten van afval in haar gemeente. In het bestem

mingsplan "Brunsummerheide" wordt tevens gesproken over een mogelijk positief werk

gelegenheidseffect dat is verbonden aan de nieuwe stortplaats. 

In januari 1986 vinden de eerste gesprekken plaats tussen het Streekgewest Oostelijk 

Zuid-Limburg (OZL) en de gemeente Landgraaf over de ingebruikname en realisering van 

een nieuwe stortplaats in deze gemeente. Het Streekgewest laat in 1987 een rapport 

opstellen door het onderzoekbureau Haskoning. Het rapport moet inzicht geven in de 

toekomstige landschappelijke herstructurering, zodat de procedures in het kader van de 

WRO in werking kunnen worden gesteld en het bestemmingsplan kan worden gewijzigd. 
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Het onderzoek resulteert uiteindelijk in het "Schetsplan ten behoeve van Landschapsher

structurering". 

In het Provinciaal Afvalstoffenplan 1989-1994 (PAP II), dat op 16 maart 1990 door Gede

puteerde Staten van Limburg wordt goedgekeurd, wordt aangegeven dat de stortplaats 

niet alleen gebruikt zal worden voor de verwerking van afval van het Streekgewest Oos

telijk Zuid-Limburg (OZL), waarvan de gemeente Landgraaf deel uitmaakt. Ook afval af

komstig uit het samenwerkingsgebied Heuvelland8 zal op de locatie in Landgraaf worden 

gestort. Door nieuwe normen omtrent het milieu, opgenomen in het Provinciale Grond-

waterbeschermingsplan van 1990, wordt het steeds moeilijker om stortactiviteiten te ont

wikkelen in de nabijheid van grondwaterbeschermingsgebieden. De geplande capaci

teitsuitbreiding van de stortplaats Belvédère, die zorgdraagt voor de afvalverwerking af

komstig uit het samenwerkingsgebied Heuvelland en zich bevindt naast een grondwater

beschermingsgebied, kan daarom niet doorgaan. Er wordt besloten om na de benutting 

van de capaciteit van de stortplaats Belvédère het afval te transporteren en te storten in 

Landgraaf. 

In 1989 wordt een begin gemaakt met alle procedures die voor de realisering van de 

stortplaats van belang zijn. Zo wordt in maart 1989 door de initiatiefnemers, te weten het 

Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg en de provincie Limburg, een start gemaakt met de 

m.e.r.-procedure (MER) en wordt op 1 juni het bestemmingsplan Brunsummerheide 

(deelplan 1) door de gemeente Landgraaf opgesteld. Dit gebeurt mede op basis van het 

rapport van Haskoning uit 1987. 

Het benodigde bestemmingsplan roept weinig verzet op omtrent de plannen voor 

de stortplaats in Landgraaf. In die tijd is er meer protest en verbolgenheid over het feit dat 

een uitbreiding van een nabijgelegen golfterrein staat gepland, waardoor een stuk na

tuurgebied verloren zal gaan. Deze uitbreiding is in hetzelfde bestemmingsplan beschre

ven en leidt de aandacht voor de geplande bouw van de stortplaats af. 

De m.e.r.-procedure levert in tegenstelling tot de procedures rond de locatiekeuze en het 

bestemmingsplan een veelvoud aan protesten op. Al op 20 juni 1989 ontvangt het 

Streekgewest een brief van het StAWA (Staatliches Amt für Wasser und Abfallwirtschaft) 

uit Duitsland. Dit StAWA is gelegen in een grondwaterbeschermings- en natuurbescher

mingsgebied, dat zich op een afstand van ongeveer 300 meter van de te realiseren stort

plaats bevindt. De aanleg van de stortplaats betreft een grensoverschrijdende activiteit en 

de StAWA vreest voor eventuele verontreiniging van het grondwater afkomstig van de 

nieuwe stortplaats. Zij stelt voor om in de toekomst nauw betrokken te worden bij het 
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verdere verloop van het besluitvormingsproces. Ondanks dit voorstel vindt er geen over

leg plaats tussen de provincie en de Duitse autoriteiten. Van provinciezijde staat men niet 

open voor wederzijdse consultatie (Van der Heijden, 1998: 203). In overleg tussen het 

Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg en het StAWA wordt echter wel besloten dat in het 

MER een zogenaamd StAWA-alternatief wordt opgenomen. Men gaat daarbij uit van 

strengere Duitse richtlijnen met betrekking tot milieubeschermende voorzieningen. Gede

puteerde Staten van Limburg oordelen op 10 oktober 1990 dat het MER voldoende infor

matie bevat om de besluitvorming voort te zetten en over te gaan tot het verlenen van de 

benodigde vergunningen in het kader van de Afvalstoffenwet. 

1991-1995 

In het kader van de m.e.r.-procedure en de vergunningaanvragen wordt op 23 januari 

1991 door het Streekgewest een openbare zitting georganiseerd. Met name vanuit 

Duitsland komt veel kritiek. De critici staan echter niet alleen, aangezien ook de Commis

sie voor de m.e.r., die het MER moet beoordelen, veel kritiek heeft. Tijdens een gesprek 

met vertegenwoordigers van de provincie en het Streekgewest in februari 1991 laat de 

Commissie weten dat de voor het MER noodzakelijke informatie omtrent een aantal pun

ten ontbreekt. Zo is er geen duidelijkheid over het scheiden en breken van bouw- en 

sloopafval, ontbreken gegevens over het treffen van voorzieningen ter bescherming van 

bodem en grondwater en is niet met zekerheid te zeggen dat de verstrekte gegevens 

over de stortplaats juist en volledig zijn. Hierdoor is het niet mogelijk om tot een verant

woorde besluitvorming te komen. Er wordt overeengekomen dat het Streekgewest een 

aanvulling op het MER zal schrijven waarna het geheel opnieuw ter inzage zal worden 

gelegd. 

Het Streekgewest is het overigens niet eens met de kritiek van de Commissie voor 

de m.e.r., aangezien hetzelfde MER in oktober 1990 nog positief beoordeeld werd door 

Gedeputeerde Staten van Limburg. Bovendien loopt de besluitvorming door dit besluit 

vertraging op met zeker een maand. Toch is het Streekgewest bereid de gevraagde in

formatie uit te werken en wederom voor te leggen aan de Commissie voor de m.e.r.. 

De vele bezwaren die tegen de aanvulling van het MER worden ingediend na de ter in

zage legging in juni 1991 worden door Gedeputeerde Staten (GS) afgewezen; zij had het 

MER immers in 1990 al aanvaardbaar geacht. De Commissie voor de m.e.r. stemt hier 

echter niet mee in. Zij beoordeelt het MER, ook met de aanvulling, wederom als ontoerei

kend. Onder andere ook Duitse nabijgelegen gemeenten en bewoners van de woonwijk 

Abdissenbosch, die dicht bij de stortplaats is gelegen, onderschrijven de zienswijze van 

de Commissie. De bewoners zijn inmiddels georganiseerd in de Stichting Leefbaar Ab-
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dissenbosch en werken nauw samen met de plaatselijke afdeling van het Instituut voor 

Natuurbeschermingseducatie (IvN). Verzoeken om nog meer onderzoeken te doen naar 

bijvoorbeeld het voorkomen van verontreiniging van bodem en grondwater op de lange 

termijn worden door GS afgewezen. 

De hele discussie wordt achterhaald door wijzigingen in de landelijke richtlijnen voor de 

realisatie van stortplaatsen. Als een consequentie daarvan moet een nieuw inrichtingsal

ternatief worden opgesteld. Al snel blijkt tijdens het verdere verloop van onder andere de 

vergunningprocedures, dat het nieuwe inrichtingsalternatief in die mate afwijkt van het 

oude plan, dat een nieuw MER moet worden opgesteld. Het eerste MER wordt daarom in 

december 1991 samen met de benodigde vergunningaanvragen door het Streekgewest 

ingetrokken. Om verdere vertraging te beperken proberen de initiatiefnemers zo veel mo

gelijk de eisen van de Commissie voor de m.e.r. in het nieuwe MER en de vergunning

aanvragen te verwerken, ondanks het feit dat zij sommige eisen enigszins overdreven 

vinden. Daarnaast wordt de druk steeds groter om de procedures te versnellen aange

zien de bestaande stortplaats in Ubach over Worms nog maar capaciteit kan bieden tot 

31 december 1993. 

In de nieuwe vergunningaanvragen en het nieuwe MER, van 13 augustus 1992, komt het 

Streekgewest tegemoet aan de eisen van de Commissie voor de m.e.r.. Rondom deze 

procedure komen er echter veel (planologische) bezwaren van omwonenden, milieu

groepen en van bedrijven van een nabijgelegen industrieterrein (met name van een groot 

vleesverwerkend bedrijf dat stelt noodgedwongen te moeten sluiten als de stortplaats 

wordt gerealiseerd) naar voren. Het gevolg van deze protesten is dat voor de tweede 

maal de vergunningaanvragen en het MER worden ingetrokken door het Streekgewest. 

Het besluitvormingsproces raakt hierdoor in een impasse. 

In de tussentijd wordt de taak van afvalverwerking van het Streekgewest Oostelijk Zuid-

Limburg overgedragen naar de NV Afvalverwerking Oostelijk Zuid-Limburg (AVOZL). Het 

is deze NV, voor 100% eigendom van de samenwerkende gemeenten, die van het 

Streekgewest in 1992 het mandaat krijgt om de inrichting van de stortplaats te realiseren 

en te exploiteren. Deze werkmaatschappij/projectgroep, in eerste instantie bestaande uit 

een extern aangetrokken manager, een aantal extern aangetrokken medewerkers en 

medewerkers van het Streekgewest, probeert de besluitvorming uit de impasse te halen 

en wederom te bespoedigen door onder andere overleg te hebben met de provincie. Dit 

overleg vindt voor het eerst plaats op 15 maart 1993. Tussen maart en juli 1993 vindt 

tevens regelmatig overleg plaats tussen AVOZL, de provincie Limburg en de gemeente 
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Landgraaf. Het doel van deze overleggen is het afstemmen van de verschillende proce

dures, zoals de m.e.r.-procedure en de verschillende vergunningaanvragen. De Commis

sie voor de m.e.r. wordt regelmatig geïnformeerd door een contactpersoon bij de provin

cie Limburg. In deze periode wordt nog rekening gehouden met de mogelijkheid van om

wonenden en milieuorganisaties om in beroep te gaan bij de Raad van State. Om dit te 

voorkomen vinden de gemeente Landgraaf, de provincie Limburg en AVOZL het van groot 

belang de toekomstige procedures zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, te doorden

ken en de inbreng van omwonenden en milieuorganisaties te stimuleren en te laten 

meewegen in toekomstige besluitvormingsronden. Ook met milieuaspecten dient, on

danks de tijdsdruk, zorgvuldiger te worden omgegaan, zodat ten alle tijde een grondwa

terverontreiniging voorkomen kan worden en de kritiek van nabijgelegen Duitse ge

meenten kan worden geminimaliseerd. 

In diezelfde periode (juli 1993) wordt in een interne notitie van de gemeente Landgraaf 

aandacht gevraagd voor het feit dat de sluiting van de stortplaats (Ubach over Worms) 

nadert, terwijl de nieuwe stortplaats, gezien het verloop van de vergunningprocedures, 

nog lang niet in gebruik genomen kan worden. Men pleit ervoor de oude stortplaats lan

ger open te laten of de nieuwe stortplaats in gebruik te nemen zonder dat daar de beno

digde vergunningen voor zijn verleend. Uiteindelijk resulteert dit overleg in een door Ge

deputeerde Staten verleende gedoogbeschikking, waardoor de oude stortplaats open kan 

blijven tot 31 december 1994. Men streeft er vervolgens naar om voor 1 januari 1995 de 

nieuwe stortplaats te openen. 

De derde vergunningaanvraag (WM) en MER worden gestart in februari 1994. In de rap

porten is een aantal wijzigingen opgenomen. Zo zal de ontsluiting van de stortplaats 

plaatsvinden via een andere weg en zal ook het ontvangstemplacement naar een andere 

locatie worden verplaatst. Bij deze veranderingen wordt gehoor gegeven aan de eisen 

die de Stichting Leefbaar Abdissenbosch, de plaatselijke IvN en de bedrijven van het 

nabijgelegen bedrijfsterrein onder woorden hadden gebracht. Ook brengt men de voor

genomen omvang van de stortplaats terug tot ongeveer de helft van de oorspronkelijke 

oppervlakte. Bovendien wordt een drievoudige onderafdichting van de stortplaats en mo

nitoring van het grondwater voorgesteld. 

In maart 1994 wordt door de gemeente Landgraaf besloten tot het herschrijven 

van het vigerende bestemmingsplan Brunsummerheide. Omdat dit echter niet voor 1 

januari 1995 gereed zal zijn, zal gelet op de continuïteit van de afvalverwerking parallel 

hieraan de nieuwe afvalverwerkingsinrichting via een toepassing van artikel 19 van de 

Wet op de Ruimtelijke Ordening worden gerealiseerd. Het gedeeltelijk herschreven be-
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stemmingsplan, betiteld als "Bestemmingsplan Afvalverwerking Oostelijk Zuid-Limburg", 

wordt door de provinciale planologische commissie van de provincie Limburg op 18 juli 

1994 negatief beoordeeld. Het is niet de noodzaak van de stortplaats zelf, als wel de in

richting van de stortplaats en de geplande verbindingsweg naar de stortplaats door de 

natuurbuffer Abdissenbosch die ter discussie staan. Ondertussen is in maart 1994 door 

Gedeputeerde Staten ook een gedoogbeschikking verleend ten behoeve van het daad

werkelijk starten met de aanleg van de stortplaats, die overigens de modernste milieu

technische voorzieningen van West-Europa krijgt (Van Onck, 1996). Op basis van artikel 

19 WRO wordt het storten in november 1994 mogelijk. Een maand later volgt ook de offi

ciële beschikking van GS in het kader van de Wet Milieubeheer. Terwijl in januari 1995 de 

stortplaats officieel door de Gouverneur van Limburg wordt geopend, vindt in juli 1995 in 

het kader van het nieuwe bestemmingsplan nog een inspraakavond voor omwonenden 

en anderszins betrokkenen bij de stortplaats plaats. 

4.3.3 Uitbreiding van de gesloten composteringscapaciteit (GECO 400) in 

Wijster 

1989-1992 

Op het terrein van de NV Vuilafvoermaatschappij VAM te Wijster is een hoeveelheid aan 

afvalverwerkende activiteiten geconcentreerd. Vooral composteren is een activiteit die al 

tientallen jaren plaatsvindt op het VAM-terrein. In de jaren tachtig wordt er door de NV 

VAM en de NV Energiebedrijf IJsselmij het initiatief genomen om op het VAM-terrein een 

geïntegreerde afvalverwerkingsinrichting (GAVI)9 te plaatsen. In deze installatie zal 

720.000 ton huishoudelijk en daarmee gelijk te stellen bedrijfsafval worden bewerkt. De 

af te scheiden droge fractie van ca. 360.000 ton zal worden verbrand en de vrijkomende 

warmte wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Het aangevoerde GFT-afval zal 

worden gecomposteerd in de gesloten composteringsinrichtingen, ook wel GECO's ge

noemd. Daarnaast is op het terrein ook nog voor ca. 400.000 ton stortcapaciteit per jaar 

beschikbaar. 

Met de ontwikkeling van de initiatieven op het VAM-terrein wordt ingespeeld op het 

in het Provinciaal Afvalstoffenplan Drenthe 1990-1994 geformuleerde afvalbeleid. In dit 

beleidsstuk wordt het VAM-terrein aangewezen als locatie om deze capaciteitsdoelstelling 

te verwezenlijken. Ook in het Streekplan Drenthe, dat op 27 juni 1990 wordt vastgesteld, 

worden indicaties afgegeven voor de locatie Wijster en de daar te plannen activiteiten. 

De m.e.r.-procedure wordt in werking gezet in oktober 1988. Het Milieueffectrapport 

(MER) omtrent de nieuwe initiatieven wordt ingediend bij de provincie Drenthe op 29 ja-
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nuari 1990. Op 16 januari 1988 vragen Gedeputeerde Staten van Drenthe de Commissie 

voor de m.e.r. een eerste beoordeling van het MER te geven, ten behoeve van een door 

hen te geven aanvaardbaarheidsbeoordeling, een zogenaamde "voortoetsing". Deze laat 

in februari 1990 weten dat hoewel het MER een goed geschreven document is, het op 

een aantal voor de besluitvorming essentiële punten nog onvoldoende informatie bevat. 

Het gaat dan vooral om informatie over milieugevolgen van de te bouwen inrichting en de 

te verwachten milieugevolgen van de stort van verbrandingsreststoffen. Op 16 maart 

1990 laten GS van Drenthe weten dat zij, mede op grond van het advies van de Commis

sie, het MER niet aanvaardbaar verklaren. 

In mei 1990 verschijnt vervolgens het MER met daarbij de notities "Nadere gege

vens" en "Aanvullende gegevens". Dit keer biedt het MER, volgens de Commissie, vol

doende informatie om de besluitvorming te continueren. Dit mondt vervolgens uit in het 

verlenen van de vergunningen in het kader van de Afvalstoffenwet door de provincie 

Drenthe en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren door het zuiveringsschap Dren

the op 4 december 1990. Hiertegen worden door diverse instanties als de Milieuraad 

Drenthe maar ook door individuen beroepen ingediend en verzoeken om schorsing aan

gevraagd bij de Raad van State. 

Voor de nieuwe activiteiten is ook een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

De gemeente Beilen, waartoe Wijster behoort, stelt daartoe een nieuw bestemmingsplan 

"VAM-GAVI" op en wijzigt het bestemmingsplan "VAM-terrein & Omgeving". Het is met 

name het bestemmingsplan "VAM-GAVI" dat in deze casusbeschrijving van belang is, 

aangezien hierin de initiatieven voor de afvalverbrandingsinstallatie en de gesloten com-

posteringsinstallaties expliciet zijn opgenomen. Kwamen er in juni 1989 nog zeer weinig 

reacties op de ter visie legging en inspraakavond omtrent het ontwerpbestemmingsplan, 

naar aanleiding van de ter inzage legging van het bestemmingsplan "VAM-GAVI" komen 

maar liefst 2934 bezwaarschriften binnen bij de gemeente Beilen. Deze bezwaren wor

den vervolgens in georganiseerde hoorzittingen toegelicht. De bezwaren zijn afkomstig 

van zeer uiteenlopende partijen: van individuen, landbouwbedrijven, buurtverenigingen, 

bedrijven, dorpsbelangengroepen, verschillende afdelingen van de Nederlandse Bond 

van Plattelandsvrouwen, enzovoorts. Zeer actief zijn de Milieuraad Drenthe en de Stich

ting Anti-Vuilverbranding Drenthe, die vooral de belangen van de omwonenden verte

genwoordigt. Vanuit heel Drenthe komen bezwaren, die zich met name richten op de 

plannen voor de vuilverbrandingsinstallatie. Niet zo vreemd aangezien in dezelfde peri

ode, begin jaren negentig, de zogenaamde Lickebaertaffaire zich voordoet. Men heeft 

met name angst voor negatieve effecten voor de gezondheid, gezien de mogelijke di

oxine-uitstoot van de installatie. Daarnaast richten de bezwaren zich onder andere op de 
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locatiekeuze, de negatieve consequenties voor het milieu, het wel of niet op verant

woorde en veilige manier van exploitatie, het prevaleren van commerciële belangen bo

ven gezondheidsbelangen door de commissariaten van de burgemeester van Beilen en 

de milieugedeputeerde van de provincie Drenthe in de NV VAM, de doelmatigheid van de 

installatie en de waardevermindering van onroerend goed in de omgeving. De bezwaren 

nchten z.ch dus vooral op de mogelijke consequenties van de afvalverbrandingsinstallatie 

en minder op de geplande gesloten composteringscapaciteit. 

De reactie van de gemeente Beilen op de hoeveelheid bezwaren is dat zij begrip 

heeft voor de geuite zorg, die in de omgeving van het VAM-bedrijf te Wijster is ontstaan 

als gevolg van het voornemen om op deze locatie een geïntegreerde afvalverwerkingsin-

stallatie te realiseren. Toch is men van mening dat in de ingediende bezwaren geen door

slaggevende argumenten zijn te vinden, op grond waarvan vaststelling van het bestem-

mmgsplan VAM-GAVl achterwege zou moeten blijven. Aldus wordt door de gemeenteraad 

op 29 november 1990 het bestemmingsplan "VAM-GAVl" vastgesteld. Het bestemmings

plan "VAM-Terrein & Omgeving" wordt door de gemeente Beilen goedgekeurd op 27 juni 

1991, nadat een eerste goedkeuring was onthouden vanwege discussie over de te ac

cepteren storthoogte. Ook Gedeputeerde Staten verlenen in 1991 de goedkeuring aan 

beide plannen. 

Bij de goedkeuring van beide bestemmingsplannen door de gemeenteraad van Beilen en 

de provincie Drenthe is het verzet echter nog niet ten einde. Evenals tegen het verlenen 

van de vergunningen in het kader van de Afvalstoffenwet en de Wet Verontreiniging Op

pervlaktewateren, wordt ook tegen beide bestemmingsplannen door diverse partijen als 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe, de Boermarken van Elp Wijster 

en Drijber, de Milieuraad Drenthe en de Stichting Anti-Vuilverbranding Drenthe beroep 

ingediend bij de Raad van State. Het verzet richt zich hierbij wederom op met name de 

afvalverbrandingsinstallatie. In november 1991 beslist de Raad van State om de beroe

pen en verzoeken om schorsing van de op 4 december 1990 verleende vergunningen 

terzijde te leggen, waardoor de vergunningen van kracht worden. 

Intussen wordt op 26 maart 1992 door de Milieugedeputeerde van de provincie Drenthe 

de eerste paal geslagen voor de bouw van vijf gesloten composteringsinstallaties voor 

GFT-afval met een jaarcapaciteit van 300.000 ton per jaar (GECO 300). De planning is om 

m 1992 twee van de vijf geplande installaties operationeel te hebben. De overige installa

ties zullen volgens de planning eind 1993 operationeel moeten zijn. De VAM geeft reeds 

m 1992 toe dat er meer dan de toegestane hoeveelheid compost zal worden aangeboden 

en dat open compostering ook nog in 1993 zal plaatsvinden. Er wordt dan ook aan de 
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provincie Drenthe gevraagd dit te gedogen. Deze wil hier echter vooralsnog niet aan 

meewerken en zondermeer van de vergunning afwijken. Allereerst moet gekeken worden 

naar verwerkingsmogelijkheden elders. "De bouw van de twee gesloten composteerin-

stallaties is een goede zaak. Het milieu en de omwonenden zijn ermee gediend. Het is 

evenwel nog maar een eerste stap. Ik vertrouw erop dat op korte termijn zoveel gesloten 

installaties gebouwd zullen worden, dat de compostering geheel gesloten kan plaatsvin

den en dus overeenkomstig de vergunning gewerkt wordt", aldus de Milieugedeputeerde 

(VAM-mededelingen, 1992). 

1993-1995 

In het kader van de ingediende beroepen en verzoeken om schorsingen tegen de be

stemmingsplannen, besluit de Raad van State uiteindelijk op 2 februari 1993 dat beide 

bestemmingsplannen worden goedgekeurd. De Raad is van oordeel dat, bij afweging van 

alle betrokken belangen, het belang van de verwezenlijking van het plan zwaarder dient 

te wegen dan de belangen van diegene die het beroep hebben ingediend. 

De benodigde tijd voor het composteringsproces blijkt in de praktijk echter korter te zijn 

dan de tijd waarmee rekening wordt gehouden bij het ontwerp van de installatie. Hierdoor 

is een snellere doorvoer mogelijk dan verwacht. Bovendien blijkt de feitelijke capaciteit 

zeker groter dan 300.000 ton per jaar te zijn, meer dan waarvoor een vergunning destijds 

is afgegeven door GS van Drenthe. De VAM maakt sinds de openstelling van GECO 300 

echter ruim gebruik van de feitelijke capaciteit, waarbij jaarlijks de formeel toegestane 

hoeveelheden worden overschreden. In 1992 blijkt zelfs 500.000 ton te zijn gecompos-

teerd. Deze overschrijding wordt door de VAM bij de provincie Drenthe gemeld op 8 fe

bruari 1993. De melding wordt door de Provincie geaccepteerd en daarmee gedoogt zij in 

eerste instantie de activiteiten van de VAM. 

Als de provincie die overschrijdingen van de vergunning niet langer wil gedogen, 

draagt zij de VAM op de productie terug te brengen naar de vergunde capaciteit. De VAM 

reageert daar vervolgens op met een aanvraag voor een vergunning voor de uitbreiding 

van de capaciteit met 100.000 ton per jaar (GECO 400). Vooralsnog gaat de VAM ervan 

uit geen nieuwe vergunning in het kader van de WVO aan te moeten vragen. Wel dient 

een nieuwe vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer te worden aangevraagd. 

Hiervoor dient een nieuwe m.e.r.-procedure te worden doorlopen. De startnotitie wordt 

kenbaar gemaakt op 13 mei 1993. De Commissie voor de m.e.r. adviseert in haar toet

singsadvies om bij de vergunningverlening door het bevoegd gezag nadere informatie te 

verstrekken over de afvalsamenstelling, over aanloopproblemen en over metingen van 

geuremissies van de GECO. Daarnaast adviseert de Commissie om nadere aandacht te 
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besteden aan monitoring van stikstofemissies en aan mogelijkheden om door beperking 

van de afvalwaterstroom de geuremissies door (beluchtings)vijvers te verminderen In

tussen wordt in juli 1993 de eerste paal geslagen voor de geïntegreerde afvalverwer

kingsinstallatie. De oplevering van de GAVI staat gepland voor 1 april 1996. 

Inmiddels wordt hard gewerkt aan het operationeel maken van de overige 3 composte-

ringshallen. Deze worden voor de zomer 1994 opgeleverd. De laatste hallen zijn nog 

maar net volledig in bedrijf als blijkt dat de stankoverlast enorm is. Nog steeds actief te

gen de VAM-activiteiten zijn de Milieuraad Drenthe, inmiddels werkzaam onder de naam 

Milieufederatie Drenthe, en de Stichting Anti-Vuilverbranding, inmiddels gehergroepeerd 

in het Kerncomité Omwonenden VAM. Als reactie op de geuroverlast, het gedoogbeleid 

van de provincie Drenthe omtrent GECO 300 en de plannen voor de uitbreiding van de 

capaciteitsuitbreiding van de composteringshallen naar 400.000 ton per jaar (GECO 400) 

komen zij wederom in verzet. 

Op 29 augustus 1994 wordt het MER voor de uitbreiding van de composteringsinstallatie 

gepresenteerd door de VAM. Na het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e r 

wordt de procedure voor vergunningverlening voortgezet door de provincie Drenthe Zij 

vraagt hierbij tevens advies van het Afval Overleg Orgaan, om zo de nieuwe afvalaan-

bodprognoses in acht te nemen. Het AOO geeft in een brief aan GS van Drenthe op 28 

september 1994 aan, dat zij geen bezwaar tegen de uitbreiding van de VAM-capaciteit 

voor GFT-afval uit huishoudens heeft, wanneer de VAM in staat is in de vergrote installatie 

een kwaliteitsproduct te maken en deze installatie op bedrijfseconomische gronden kan 

exploiteren zonder verstoring van het evenwicht tussen de verwerkingscapaciteit en het 

aanbod van gescheiden ingezameld GFT-afval uit huishoudens. Echter, gelet op het be

staande evenwicht tussen verwerkingscapaciteit en aanbod, is deze uitbreiding uit capa

citeitsoverwegingen volgens het AOO niet geheel noodzakelijk. 

In 1995 maakt de VAM plannen kenbaar om haar bedrijfsterrein aan te passen Deze 

aanpassing moet nieuwe activiteiten in de toekomst op een terrein ten zuidwesten van 

het huidige bedrijfsterrein mogelijk maken. Het uitbreidingsgebied wordt ook wel aange

duid met de naam "Tweesporenland". Voor deze plannen moeten opnieuw procedures 

worden doorlopen en bestaande plannen worden gewijzigd. Zo moeten er wijzigingen 

van bestemmingsplannen worden doorgevoerd en dient de provincie Drenthe haar 

Streekplan te wijzigen om bedrijfsactiviteiten in Tweesporenland mogelijk te maken. Ook 

een milieuvergunning en bouwvergunningen zijn noodzakelijk. De VAM gaat er van uit dat 

met de nieuwe activiteiten op z'n vroegst in de loop van 1996 kan worden begonnen 

101 



Casusbeschrijvingen 

aangezien de procedures en de eventuele bezwaren in deze procedures tot veel vertra

ging zouden kunnen leiden. Voor omwonenden betekenen deze plannen opnieuw onze

kerheid omtrent mogelijke overlast. Ook hiertegen komen zij dan ook in verzet. Daarbij 

worden zij ondersteund door de Milieufederatie Drenthe. 

De provincie Drenthe vervolgt de vergunningprocedure door in het kader van GECO 400 

een ontwerpbeschikking te verlenen. Met name het Kerncomité Omwonenden VAM en de 

Milieufederatie Drenthe hebben hierbij hun bedenkingen. Er zijn onvoldoende eisen ge

steld om onder andere geuroverlast te reduceren dan wel te voorkomen. Aangezien in de 

tussentijd ook nieuwe geureisen worden vastgesteld door het ministerie van VROM, wor

den deze door de provincie Drenthe doorgevoerd en opgenomen in een tweede ontwerp

besluit dat in augustus 1995 verschijnt. 

Op 1 augustus 1995 wordt een nieuwe algemeen directeur aangesteld bij de NV VAM. 

Deze is zich ervan bewust dat over de VAM in de omgeving minder positief wordt ge

dacht. Uiteenlopende percepties kunnen tot problemen leiden. Het denken vanuit een 

bepaalde marktgedrevenheid kan ertoe leiden dat sommige ontwikkelingen net iets te 

snel gaan voor de omgeving. De nieuwe directeur vindt het daarom van essentieel be

lang te investeren in overleg met omwonenden alsmede met bijvoorbeeld de provinciale 

overheid. Het werken aan die relatie is voor het Kerncomité Omwonenden VAM voor

alsnog niet aan de orde, zolang de jaarlijkse vergunde capaciteit nog steeds door de VAM 

wordt overschreden. Zij kondigt in september 1995 dan ook harde acties aan. Daarbij 

worden zij gesteund door de Milieu-inspectie van het ministerie van VROM, die de VAM 

erop wijst feitelijk in overtreding te zijn door meer capaciteit te verwerken dan vergund is. 

Ook de provincie wordt in deze op haar controlerende functie gewezen. De Milieugede

puteerde van de provincie Drenthe zegt vervolgens dat er niet meer dan 300.000 ton 

wordt toegestaan als de VAM niet kan aantonen dit te kunnen zonder stankoverlast. 

In oktober 1995 vindt tussen het Kerncomité Omwonenden VAM en de VAM direc

tie overleg plaats. Daarbij geeft het Kerncomité aan de stankoverlast goed zat te zijn. De 

directie is zich van de geuroverlast bewust en belooft de omwonenden verbetering. De 

oorzaak van de stankoverlast in 1994 wordt vooral gezocht in het ontbreken van biofilters 

achter de gaswassers van de oudste hallen en het niet voldoen van de vereiste ventila-

tiecapaciteit in de hallen A en B. Als in de zomer van 1995 blijkt dat er weer sprake is van 

stankoverlast, is het voorde VAM duidelijk dat de getroffen maatregelen onvoldoende zijn 

om de geuroverlast in de omgeving te vermijden. De NV VAM zegt dan ook toe te zullen 

werken aan een geuractieplan. Daarbij geeft de VAM wel aan bij de terugdringing van de 

geuroverlast niet het woord 'wegnemen' te hanteren, maar het woord 'reduceren'. De 
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verwachting is dat er altijd geur zal zijn bij de VAM in Wijster. Het doel is ervoor te zorgen, 

dat de omgeving daarvan geen hinder ondervindt. De maatregelen moeten tevens met 

meer overleg met omwonenden tot stand komen. 

Ook de provincie zegt toe verbeteringen te willen bewerkstelligen. Dit leidt tot een 

aanpassing van de vergunning voor de GECO 300 en aanvullende (geur)eisen in de 

nieuwe vergunning voor de capaciteitsuitbreiding GECO 400. 

1996-1998 

In februari 1996 bespreekt de NV VAM het geuractieplan met de omwonenden. Ook ver

spreidt de VAM een krant (Geuralarm '96) met informatie over de geurbronnen en de 

maatregelen die de VAM daartegen gaat nemen. De VAM erkent in de krant dat de VAM in 

Wijster vooral 's zomers veel stankoverlast kan veroorzaken. De medewerking van om

wonenden wordt op prijs gesteld, omdat klachten over stank de geurbronnen kunnen 

helpen opsporen. Een 06-nummer voor klachten wordt dan ook geopend en afhandeling 

van de klachten zal plaatsvinden door een zogenaamd geurpanel. Een extern bureau 

moet helpen een inventarisatie te maken omtrent de geurbronnen. In ieder geval geeft 

men aan de biofilters in maart 1996 te optimaliseren door alle mogelijke lekken te dichten 

en een monitoringssysteem op te zetten. Ook wordt de loshal gesloten uitgevoerd, de 

lucht afgezogen en via een biofilter gezuiverd. De VAM laat blijken van goede wil te zijn 

om de geuroverlast zo veel mogelijk te beperken. 

Het Kerncomité omwonenden VAM zegt niet gerustgesteld te zijn na de versprei

ding van de geurkrant. Zij zijn van mening dat er eerst bewezen moet worden dat de 

maatregelen er werkelijk voor zorgen, dat de stankoverlast met een factor vijf wordt te

ruggebracht. De omwonenden zijn ook bang dat de VAM de beloofde maatregelen ge

bruikt om de aandacht af te leiden van de dreigende uitbreiding van de GFT-vergunning 

van 300.000 ton naar 400.000 ton per jaar. 

De Milieufederatie richt zich met een aantal vragen aan de GGD Noord- en Midden-

Drenthe. Zij wil weten of de stank van de VAM van invloed kan zijn op de gezondheid van 

omwonenden. De effecten die zich eventueel voor zouden kunnen doen variëren van 

psychische hinder tot tranende ogen of een loopneus. Effecten die onmiskenbaar nadelig 

zijn, maar van tijdelijke aard, aldus de GGD. Bevolkingsonderzoek is dan ook niet nodig, 

omdat al bekend is dat deze effecten zich kunnen voordoen. Bovendien is het de vraag of 

het onderzoek objectieve resultaten kan opleveren, aangezien de mening van omwonen

den gekleurd kan zijn door de gehele voorgeschiedenis. 

Zoals reeds hierboven genoemd, is de provincie Drenthe voornemens eigen 

maatregelen te treffen om de geuroverlast zo minimaal mogelijk te houden in de omge-
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ving van de VAM. De provincie heeft daartoe een aantal voorwaarden opgenomen in een 

n.euwe ontwerpvergunning voor de GFT-verwerking van de VAM. De provincie stelt in 

deze n,euwe vergunning (GECO 300), dat de VAM de GFT-verwerking pas mag uitbreiden 

als de stankproblemen zijn opgelost. Op dit punt wordt aan de bezwaren van de Milieufe

deratie en de omwonenden tegen de uitbreidingsplannen tegemoetgekomen. 

Op 12 maart 1996 is er een informatieavond waarbij van gedachten wordt gewisseld over 

de plannen omtrent GECO 300 en GECO 400. Hierbij aanwezig zijn de Milieugedepu

teerde (voorzitter) van de provincie Drenthe, de Milieufederatie Drenthe, het Kerncomité 

omwonenden VAM, vertegenwoordigers van de VAM, vertegenwoordigers van de provin

ce Drenthe en een aantal overige belangstellenden. Zowel het Kerncomité omwonenden 

VAM als de Milieufederatie Drenthe spreken hun waardering uit voor de aangedragen 

w,jz,gingen om de overlast te beperken, maar hebben onder andere vee. twijfels over de 

vraag wat er gedaan wordt als toch blijkt dat de installatie gaat stinken. Ook willen zij 

weten of er bijvoorbeeld scenario's zijn opgesteld, in geval van noodgevallen. Ook voor 

geluidsoverlast wordt gevreesd. 

Ondanks deze bijeenkomst geven de Milieufederatie Drenthe en het Kerncomité 

Omwonenden VAM op 29 maart 1996 een persbericht uit, waarin zij te kennen geven 

opn,euw bezwaar aangetekend (d.d. 27 maart 1996) te hebben bij de Provincie Drenthe 

tegen de nieuwe vergunningen. Het grootste bezwaar dat zij hebben tegen beide ont-

werpvergunningen, is dat de normen voor de stankuitstoot zijn verruimd en een harde 

stanknorm ,n de vergunningen zelf ontbreekt. Ondanks de aangekondigde maatregelen 

van de VAM om de geuroverlast te bestrijden, hebben bovengenoemde partijen weinig 

vertrouwen in het effect van deze maatregelen. Zij stellen zich niet tevreden met het stre 

ven om zo min mogelijk overlast te veroorzaken en willen dat de norm »geen enkele 

overlast in beide vergunningen wordt opgenomen. 

Ondanks alle bezwaarschriften die worden ingediend bij de provincie Drenthe, wordt op 

16 april 1996 door Gedeputeerde Staten het besluit genomen om de vergunning voor de 

uitbreidmg van de composteerinstallatie van de VAM (GECO 400) in Wijster te verlenen 

De provincie Drenthe verbindt daaraan wel voorwaarden, die de overlast voor omwonen

den tegen moeten gaan. Deze voorwaarden zijn naar het oordeel van sommige omwo

nenden, verenigd in het Kerncomité omwonenden VAM, niet vergaand genoeg Het Kern

comité dient daarom een verzoek in bij de Raad van State om de vergunningen te schor

sen dan wel te vernietigen. Ook het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf van Zuid-Hol

land, NV PROAV, dient een dergelijk verzoek in, echter gebaseerd op capaciteitsoverwe-
gingen. 
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In het najaar van 1996 vragen de Milieufederatie Drenthe en het Bureau voor 

Rechtshulp in Groningen, op verzoek van het Kerncomité omwonenden VAM, de Che

miewinkel van de Rijksuniversiteit Groningen, een beoordeling te maken van de vergun

ningvoorschriften voor de uitbreiding van de gesloten compostering 400 (Mulder en Post

humus, 1998). Uit deze beoordeling komt onder andere naar voren dat in beide vergun

ningen (GECO 300 en 400) de cumulatieve effecten van de geuremissie vanaf het gehele 

VAM-complex onvoldoende in beschouwing zijn genomen. 

In januari 1997 wijst de Raad van State de schorsingsverzoeken, ingediend door het 

Kerncomité omwonenden VAM en de PROAV, af. Naar het oordeel van de Raad van State 

worden de belangen van de omwonenden in voldoende mate afgewogen in de door de 

Provincie verleende vergunning. Met dit besluit worden de vergunningen dus van kracht. 

Ook het verzoek van de PROAV wordt afgewezen, aangezien er geen sprake is van een 

overcapaciteit aan composteerinstallaties. 

Krantenkoppen na de uitspraak van de Raad van State maken duidelijk dat om

wonenden van de VAM teleurgesteld zijn in de uitspraak van de Raad van State. Er 

heerst een gevoel van wantrouwen, het grote geld zou weer gewonnen hebben. De reac

tie van de VAM is om naast de te treffen maatregelen en voorwaarden, die verbonden zijn 

aan de vergunning, een traject van open communicatie in te gaan met de omwonenden. 

Niet alleen over de compostering, maar ook over de bedrijfsvoering in zijn geheel. Ook de 

provincie Drenthe neemt initiatieven om de communicatie tussen de betrokken partijen 

beter te laten verlopen. Deze nieuwe invulling van onderlinge communicatie vindt daad

werkelijk plaats in 1998 naar aanleiding van het bestemmingsplan Tweesporenland. Voor 

het eerst worden omwonenden door de VAM betrokken bij nieuwe plannen in een vroeg 

stadium van de besluitvorming. 

4.4 Casusbeschrijvingen: Leiden, Nieuwegein en Zwolle 

4.4.1 Scheidings- en vergistingsinstallatie te Leiden 

1991-1992 

In januari 1991 wordt door middel van een startnotitie in het kader van de m.e.r.-proce-

dure bekend gemaakt dat er in Leiden plannen zijn voor het realiseren van een schei

dings- en vergistingsinstallatie. De scheidings- en vergistingsinstallatie dient per jaar 

75.000 ton integraal huishoudelijk afval en 25.000 ton groente-, fruit- en tuinafval te ver

werken. 
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Tot aan 1990 werd het huishoudelijk afval voor de gemeenten Alkemade, Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest, Sassenheim, Voorschoten, Warmond, Wassenaar en Zoeter-

woude, samen de GEVULEI (Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden e.o.) vormend, 

integraal ingezameld en vervolgens integraal verbrand bij de vuilverbrandingsinstallatie 

(Wl) in Leiden. De sluiting van deze verbrandingsinstallatie in 1990 en het niet doorgaan 

van de stortplaats De Does10 in Leiderdorp is voor de GEVULEI-gemeenten de aanleiding 

om te zoeken naar mogelijkheden om de hoeveelheid afval die voor eindverwerking (ver

branden of storten) wordt aangeboden, te verwerken. Aldus nemen het Provinciaal Afval-

verwijderingsbedrijf Zuid-Holland NV (PROAV) en de GEVULEI het initiatief om een inte

grale huisvuilcentrale te plaatsen. De huisvuilcentrale dient als tijdelijke oplossing voor 

een periode van ongeveer 5 jaar, totdat de geplande geïntegreerde afvalverwerkingsin

stallatie (GAVl) in Ypenburg geopend zal worden in 1996. De scheidings- en vergistings-

installatie zal gebruikt worden om het GFT-afval uit de regio te verwerken. De uitgangs

punten zijn onder andere geformuleerd in het Provinciaal Afvalstoffenplan 1988-1993. 

De m.e.r.-procedure wordt in februari 1991 gestopt aangezien de als geschikt aange

duide locaties in de startnotitie niet haalbaar blijken. De procedure wordt in oktober 1991 

vervolgd als een tweede startnotitie in procedure wordt gebracht. Het initiatief kent twee 

componenten, te weten het realiseren van een afvalscheidingsinstallatie en het realiseren 

van een verwerkingsinstallatie voor de verwerking van gescheiden ingezameld GFT-afval. 

De installatie behelst dus een scheidingsinstallatie aangevuld met een GFT-verwerkings-

installatie. 

Op het moment dat de tweede startnotitie verschijnt zijn er nog geen formele be

sluiten genomen. Er wordt wel veel gediscussieerd over de installatie. Een wethouder 

van de gemeente Leiden dringt op een vergadering van de GEVULEI aan op het nemen 

van een beslissing en geeft aan dat een unanieme beslissing van het bestuur bevorde

rend kan zijn voor de uiteindelijke acceptatie van omwonenden, die inmiddels al vele be

zwaarschriften hebben verstuurd. 

Begin 1992 wordt de bezorgdheid van de omwonenden, inmiddels vertegenwoordigd 

door de in juli 1991 opgerichte Stichting Stop Vuilverwerking Voorschoterweg Leiden, 

voor de plannen voor een scheidings- en vergistingsinstallatie steeds explicieter. On

danks de positieve geluiden die de gemeente Leiden naar buiten brengt, mede dankzij 

het verkrijgen van twee offertes waarin duidelijk wordt dat de stankoverlast van een af-

valscheidings- en vergistingsinstallatie nihil is, ongeacht de locatie, begint de bevolking 

verontrust te raken. Men is bezorgd dat de installatie, ondanks het feit dat de fabriek 

overdekt zal worden, voor veel overlast zal zorgen. Gemeente Leiden, een groot voor-
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stander van het initiatief, deelt de bezorgdheid van de omwonenden en de verantwoorde

lijke wethouder is van mening dat als de installatie in Leiden komt, het geen «stinkding» 

mag zijn. Keer op keer wordt gewezen op de absolute voorwaarde, dat de omwonenden 

geen last mogen hebben van de installatie. 

In april 1992 is er nog geen duidelijkheid over de meest geschikte locatie. In eerste in

stantie z,Jn er acht locaties11 die in aanmerking komen voor de nieuwe installatie De loca

ties worden bestudeerd en uiteindelijk geselecteerd op grond van milieuhygiënische 

ruimtelijke, bestuurlijke, juridische en financieel-economische criteria. Uiteindelijk blijft 

een tweetal locaties, te weten het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de 

Voorschoterweg in Leiden Zuid-West en het terrein van de firma Boele en Van Eesteren 

aan de Rhijnhofweg te Oegstgeest, over die voor de te bouwen installatie in aanmerking 

komen. Deze locaties sluiten als enige aan bij één van de doelstellingen van de PROAV 

namelijk het zo veel mogelijk transporteren van afval over water. Op die manier kan het 

elders te storten restafval op de meest milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd 

De planning is uiteindelijk om in de zomer van 1992 een besluit te nemen in de Leidse 

Regio over de te bouwen installatie. 

In juni 1992 wordt duidelijk gemaakt dat de locatie aan de Voorschoterweg de meest ge

schikte locatie blijkt te zijn. Het betreft een terrein dat gedeeltelijk nog braak ligt en in het 

verleden gebruikt werd voor slibdroging. Het terrein heeft een oppervlak van ongeveer 

15.000 m . Er wordt gesteld dat de woningen rondom de locatie op een zodanige afstand 

Hggen, dat de bewoners geen last zullen hebben van stank, herrie of extra verkeer In 

Oegstgeest daarentegen, staan een woning en een paar bedrijfspanden zo dichtbij dat de 

geluidsoverlast in deze situatie de normen zou kunnen overschrijden. Omwonenden van 

de locatie aan de Voorschoterweg komen na deze berichtgeving wederom in opstand zij 

z-jn fel tegen de komst van de scheidings- en vergistingsinstallatie. Wederom brengen zij-

naar voren dat zij vrezen voor de hinder van het transport naar de installatie en de even

tuele geuroverlast. Zij wijzen er tevens op dat ze al jarenlang hinder hebben ondervonden 

van de reeds bestaande rioolzuiveringsinstallatie die ook op de Voorschoterlaan is ge-

vestigd. a 

In een poging de vrees van de omwonenden weg te nemen wordt door de verantwoorde

lijke wethouder van de gemeente Leiden een jaarlijks bedrag van 25.000 gulden toege

zegd d,e de omwonenden kunnen gebruiken voor het laten doen van onafhankelijk on

derzoek naar de eventuele stankoverlast, als de scheidings- en vergistingsinstallatie ge

bouwd ,s. De omwonenden mogen zelf bepalen wanneer een dergelijk onderzoek wordt 
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uitgevoerd. Bovendien wordt aan de geldtoelage de voorwaarde verbonden dat als de 

resultaten negatief zijn, dus als er sprake is van overlast, de aanvoer van huisvuil direct 

zal worden stopgezet. Het huishoudelijk afval wordt dan elders in de provincie gestort, 

totdat het "euvel" aan de installatie is verholpen. Op deze manier probeert de gemeente 

Leiden de omwonenden gerust te stellen en zo de gang naar de Raad van State te voor

komen. De bouw van een scheidings- en vergistingsinstallatie wordt door milieuorganisa

ties als Stichting Natuur en Milieu en de Leidse Milieuraad in principe gesteund. Ondanks 

een aantal kanttekeningen die zij nog plaatsen bij het project, zoals bijvoorbeeld de expe

rimentele vorm van de installatie, spreekt de Leidse Milieuraad zich positief uit over het 

streven een nieuwe technologie te ontwikkelen in de Leidse Regio om zodoende een 

milieuhygiënische en energieproductieve oplossing te scheppen voor het afvalprobleem. 

Het is echter met name dit experimentele dat omwonenden afschrikt. 

De Stichting Stop Vuilverwerking Voorschoterweg Leiden (SWL) eist in juli 1992 een te-

genonderzoek en wil daarvoor een Nederlands ingenieursbureau inschakelen. Volgens 

de voorzitter van deze Stichting is het plan voor de scheidings- en vergistingsinstallatie 

achterhaald. Het tegenonderzoek moet een vergelijking bieden met het te ontwikkelen 

Milieueffectrapport. De discussie omtrent de installatie zou hiermee een andere wending 

moeten krijgen. Dan staat niet meer de vraag centraal of de installatie wel of niet aan de 

Voorschoterweg moet komen, maar of het plan van de GEVULEI nog wel doelmatig is. De 

omwonenden hebben geen vertrouwen in het handelen van de gemeente. Zij vinden dat 

de gemeente geen deugdelijke informatie verstrekt en blijven vrezen voor stankoverlast. 

Men ziet weliswaar de noodzaak in van experimenten voor afvalverwerking, maar vindt 

dat er niet in de buurt van woningen moet worden geëxperimenteerd. Omwonenden blij

ken in sommige aspecten overigens niet alleen te staan in hun verzet tegen de installatie. 

Zij worden gesteund door raadsleden van de gemeente Leiden, zoals af en toe duidelijk 

wordt tijdens informatieavonden. De raadsleden vinden de toezegging van het bedrag 

van 25.000 gulden een mooi gebaar, maar vinden het nuttiger het geld reeds nu te ge

bruiken. "Als de fabriek er straks staat en het blijkt een fiasco dan is het te laat", aldus 

een raadslid. 

Door het "debacle" rond het niet doorgaan van de stortplaats De Does in Leiderdorp èn 

het afblazen van de geïntegreerde afvalverwerkingsinstallatie bij Ypenburg staat een 

aantal regiobestuurders van de GEVULEI (onder andere van de gemeenten Wassenaar 

en Voorschoten) sceptisch tegenover deelname aan de bouw van de scheidings- en ver

gistingsinstallatie te Leiden. Gemeente Leiden wil dat de GEVULEI-gemeenten samen 

met de provincie de kosten voor de installatie (ongeveer 70 miljoen gulden) voor hun 
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rekening nemen. Naast het niet doorgaan van bovengenoemde stortplaats en verbran

dingsoven worden de regiobestuurders bovendien aan het twijfelen gebracht door de 

prognoses over de hoeveelheid huisvuil waarop het project is gebaseerd. De bestuurders 

zien liever dat de PROAV het voortouw neemt met betrekking tot de financiën. 

Het is dan ook in november 1992 dat de eerste GEVULEI-gemeente, te weten de ge

meente Wassenaar, besluit niet mee te doen aan de plannen voor de bouw van de expe

rimentele scheidings- en vergistingsinstallatie. Tevens wordt duidelijk dat de gemeente 

Voorschoten zich steeds meer zorgen gaat maken over de inmiddels vergevorderde 

plannen voor de bouw van de installatie. De gemeente Leiden heeft immers al laten we

ten dat zij samen met mede-initiatiefnemer PROAV met de plannen voor de installatie 

door wil gaan, ook als één of meerdere gemeentebesturen niet mee willen doen. Het is 

met name deze houding die op weerstand stuit bij de gemeente Voorschoten. Zij zijn 

verbolgen over het feit dat er al uitgaven zijn gedaan onder de noemer GEVULEI, terwijl 

hier nooit toestemming van de betrokken gemeenten voor is gevraagd. Volgens een 

Voorschotense wethouder kan het gehele besluitvormingstraject aangeduid worden als 

hobbyisme van de bestuurders van de gemeente Leiden en wordt de bouw van een der

gelijke installatie koste wat kost doorgedrukt. 

Het Milieueffectrapport (MER) omtrent de scheidings- en vergistingsinstallatie verschijnt 

uiteindelijk in december 1992. In dit rapport (en in het Provinciaal Afvalstoffenplan '88-

'93) staat dat door de reeds genoemde verschillende gebeurtenissen, waaronder het 

besluit om de GAVI Ypenburg (Zuid-Holland West) niet te bouwen en het eerder sluiten 

van de AVI Leiden12 eind 1990, wordt afgezien van het tijdelijke karakter van de installatie 

en de installatie in Leiden daarom een permanente verwerkingscapaciteit moet krijgen 

voor integraal afval. Naast afval uit de provincie Zuid-Holland wordt ook overeengekomen 

afval uit de provincie Utrecht te verwerken in de scheidings- en vergistingsinstallatie (SVI) 

tot 2003. In december 1992 worden de verzoeken voor vergunningverlening ingevolge de 

Afvalstoffenwet (AW) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) ingediend bij 

GS van de provincie Zuid-Holland. 

1993-1995 

Op 22 februari 1993 wordt in het kader van de m.e.r.-procedure een openbare zitting 

georganiseerd in Leiden. In overleg met de Commissie voor de m.e.r. en naar aanleiding 

van de inspraakreacties wordt besloten dat een aanvullend MER noodzakelijk is. In het al 

eerder uitgegeven MER zijn vele punten waarover nog essentiële informatie ontbreekt. 

Volgens de Commissie voor de m.e.r. kan het MER niet volstaan met een zeer algemeen 
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gehouden procesbeschrijving, een onvoldoende onderbouwing van de procesparameters 
en een onvoldoende effectbeschrijving. 

Voor de omwonenden is dit wederom een bevestiging van de angstgevoelens en het 

wantrouwen dat zij hebben met betrekking tot de installatie. In het MER staat dat de af-

valfabriek nauwelijks schadelijke gevolgen zal hebben voor de buurt. Geen stank, geen 

stof, geen of geringe verkeersoverlast. Omwonenden rond de locatie aan de Voorscho

terweg vinden het plan echter onverstandig vanwege de risico's voor de buurt, maar ook 

vanwege de grote financiële risico's die het plan met zich meebrengt. Een betere locatie 

vinden de omwonenden de Oostvlietpolder. Dit is een locatie die op meer dan 500 meter 

afstand van huizen ligt, bovendien centraal in de regio is gesitueerd en voldoende ruimte 

biedt voor een dergelijke installatie. Mocht er ooit iets misgaan met de installatie dan is er 

niet direct gevaar voor de bewoners van Zuid-West en dat is voor de meesten een ge

ruststellende gedachte. Deze locatie is echter geen optie voor de gemeente Leiden, aan

gezien het niet nabij bevaarbaar water ligt en daarmee het transport van het restafval 

over water niet mogelijk is. 

Daarnaast hebben omwonenden hun twijfels over het feit dat de exploitatie van de 

installatie uit handen wordt gegeven van een publieke organisatie naar een private on

derneming. Het is namelijk de bedoeling dat Pâques, de leverancier van het te gebruiken 

vergistingsysteem, eigenaar wordt van de installatie en de installatie na een bepaalde 

periode wordt overgedragen aan de PROAV en GEVULEl. De initiatiefnemers houden wel 

de verantwoordelijkheid over het restafval dat uit de fabriek komt. 

Het sluiten van de verbrandingsoven in Leiden èn het niet doorgaan van de stortplaats 

De Does in Leiderdorp en de verbrandingsoven te Ypenburg zijn voor de gemeente Lei

den echter extra redenen om haast te maken met de scheidings- en vergistingsinstallatie. 

De genoemde projecten hebben de nodige financiële consequenties met zich meege

bracht. Zo zijn er voor de projecten in Leiderdorp en Ypenburg investeringen gedaan die 

met het niet doorgaan zijn verloren. Belangrijker is echter het feit dat de GEVULEI-ge-

meenten voor de verwerking van hun afval afhankelijk zijn van afvalverwerkende bedrij

ven buiten de provincie en daarmee gaan hoge kosten gemoeid. 

In maart 1993 wordt een bijeenkomst gehouden naar aanleiding van het ontwerpbe-

stemmingsplan "Delftse Jaagpad". De gemeente Leiden geeft aan haast te hebben met 

de bouw van de nieuwe installatie, aangezien de gemeente per 1 januari 1996 geen vuil 

meer mag opslaan in de oude vuilinstallatie in Groenoord. In de procedure zal daarom 

aangestuurd worden op een artikel 19 WRO procedure. Op deze informatie wordt door 
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zowel individuele bewoners als bijvoorbeeld de Stichting Stop Vuilverwerking Leiden ge

schokt gereageerd. 

Inmiddels zijn tegenstanders, waaronder zowel gemeenten als omwonenden, van de 

scheidings- en vergistingsinstallatie van mening dat protesten tegen de plannen voor de 

installatie zinloos zijn. Zoals eerder gezegd hebben de initiatiefnemers het voornemen de 

besluitvorming voort te zetten als er een meerderheid van stemmen is binnen de GEVU-

LEI. De kans dat de SVI er niet komt is uiterst gering. Op dat moment is ook duidelijk dat 

de gemeenten Voorschoten en Wassenaar tegen de installatie zijn. Er moeten nog uit

spraken volgen van de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Sassenheim, Zoeterwoude, 

Alkemade en Warmond. Deze regiogemeenten moeten voor oktober 1993 besluiten of zij 

instemmen met de plannen voor de installatie. 

Gemeente Leiden is overigens verbaasd over de houding van de gemeenten 

Voorschoten en Wassenaar, aangezien uittreding uit de GEVULEI de nodige financiële 

consequenties met zich meebrengt. In september 1993 wordt duidelijk dat de gemeente 

Oegstgeest onder voorbehoud meedoet aan het onderzoek ten behoeve van de SVI, mits 

er niet meer dan 3 miljoen aan risico wordt gelopen als blijkt dat de installatie geen toe

komst heeft. De raadsleden van ook deze gemeenten voelen zich onder druk gezet door 

de gemeente Leiden, die met geringe steun het besluit kan doordrukken. Ook Warmond 

spreekt zich uit om deel te nemen aan verder onderzoek. In oktober 1993 verschijnt de 

aanvulling op het al eerder verschenen MER. 

Opvallend in november 1993 is het protest van een ambtenaar van de gemeente 

Leiden. Deze ambtenaar wendt zich tot de gemeenteraad met het dringende advies af te 

zien van de bouw van de installatie. Hij is van mening dat de installatie niet in de buurt 

van een woonwijk mag worden gebouwd omdat dit in de toekomst onherroepelijk zal lei

den tot overlast. Aangezien het college van B&W van de gemeente Leiden volgens hem 

niet heeft laten blijken deze problematiek te doorzien, vindt hij dat de gemeenteraad in 

deze corrigerend zou moeten optreden. 

Het bestemmingsplan "Delftse Jaagpad" wordt in februari 1994 vastgesteld door de ge

meenteraad van Leiden. De collegepartijen PvdA, CDA en Groen Links van de gemeente 

Leiden willen echter een aanvullend onderzoek naar de risico's van stankoverlast die de 

SVI zou kunnen opleveren. Zij zijn van mening dat eerdere onderzoeken de fracties niet 

gerustgesteld hebben en dat de locatie aan de Voorschoterweg niet geschikt is voor de 

bouw van de scheidings- en vergistingsinstallatie. Ook de bewoners van de gemeenten 

Leiden en Voorschoten zijn nog steeds fel tegen de komst van de installatie. 165 Bewo

ners uit Voorschoten, de gemeente Voorschoten en 750 bewoners van de gemeente 
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Leiden worden in juli 1994 in het kader van bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten 

gehoord over de plannen, alvorens deze een beslissing neemt over het bestemmings

plan. De indieners van de bezwaarschriften, in totaal acht, hebben bezwaren met betrek

king tot geluidshinder, stankoverlast, gezondheidsrisico's, aantasting van het landschap 

en het recreatiegebied, de aan- en afvoer over water en over de weg. Zij hopen dat GS 

de bezwaren niet op een zodanige wijze terzijde zal schuiven als de gemeente Leiden 

dat in hun ogen heeft gedaan. 

Inmiddels wordt door BFI/Paques onderzoek verricht naar de geurconcentratie die 

de installatie in de lucht zal uitstoten. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een proefinstal

latie voor scheiden en vergisten van afval in Balk. Ten behoeve van dit onderzoek is deze 

proefinstallatie zoveel mogelijk overeenkomstig het voorontwerp van de installatie in Lei

den gebouwd. 

Op 11 januari 1995 valt het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en wor

den de vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer afgegeven. Inmiddels blijkt in april 

1995 uit de resultaten van het geuronderzoek, dat er grote aanpassingen aan het voorlo

pige ontwerp van de installatie moeten worden gedaan om te voldoen aan de geurnorm 

die voor de installatie is gesteld. Ook met de ontwerpaanpassingen (verhoging van de 

schoorsteen naar 42 meter) is het echter nog niet zeker of er aan deze norm zal worden 

voldaan. De eventuele aanpassing van het ontwerp heeft tot gevolg dat de voortgang van 

het project in gevaar dreigt te komen aangezien er nieuwe vergunningen moeten worden 

aangevraagd. De ontwerpwijzigingen zijn te groot om te volstaan met een melding aan de 

provincie. Ook raken de wijzigingen het concept van het Paquessysteem, waardoor de 

kans aanwezig is dat het bevoegd gezag nieuw onderzoek eist naar de milieueffecten 

van de installatie. Dit zou het opstellen van een nieuw MER inhouden. Bovendien leiden 

de ontwerpaanpassingen en de procedurele gevolgen tot een verdere verlenging van de 

voorbereidingstijd. 

Tevens komt wederom de discussie op gang of er een andere geschikte locatie binnen 

de gemeente Leiden te vinden is. Het risico van de geurhinder is namelijk voor een deel 

verbonden aan de locatie. Gezien de mate van overschrijding van de hoeveelheid geur-

eenheden moet de installatie namelijk op een grote afstand van woningen worden ge

bouwd om de geurhinder zo veel mogelijk te beperken. Toch blijft men gezien het eer

dere locatieonderzoek en gezien de bevindingen ten aanzien van geur bij het eerdere 

besluit om te kiezen voor de locatie aan de Voorschoterweg. 
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Het schorsingsverzoek tegen de milieuvergunningen dat door omwonenden bij Gedepu

teerde Staten is ingediend wordt, gezien de resultaten van het geuronderzoek, bovendien 

toegewezen. Er wordt rekening gehouden met een vertraging van tenminste een jaar. Het 

geschatte budget wordt daarmee overschreden en het gevolg daarvan is dat er van alle 

deelnemende gemeenten en de PROAV een expliciet besluit nodig is om met de plannen 

voor de scheidings- en vergistingsinstallatie door te gaan. Schorsing van de vergunnin

gen zal ook leiden tot een schorsing van het bestemmingsplan. 

Bovengenoemde procedurele consequenties ten gevolge van de resultaten van het geur

onderzoek leiden ertoe dat er in de loop van 1995 een discussie volgt of het nog wel zin

vol is om het besluitvormingsproces rondom de scheidings- en vergistingsinstallatie te 

continueren. Het is duidelijk dat de initiatiefnemers het vertrouwen opzeggen in zowel het 

te gebruiken Paquessysteem als in het normale verloop van de vervolgprocedures. Het 

stopzetten van de besluitvorming brengt bovendien (weer) enorme financiële consequen

ties met zich mee. Toch wordt in juli 1995 door middel van een persconferentie bekend 

gemaakt dat de plannen voor de scheidings- en vergistingsinstallatie worden stopgezet 

en het afval verwerkt zal gaan worden in een vergelijkbare installatie in Dordrecht. 

4.4.2 Stortplaats Het Klooster te Nieuwegein 

1985-1990 

In de partiële herziening van het plan voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen 

wordt in het besluit van Provinciale Staten van Utrecht (d.d. 25 juni 1986) aangegeven 

dat voor de regio "Zuidwest- en Midden-Utrecht" een vervangende IBC13-stortlocatie moet 

worden gekozen voor de op dat moment nog in gebruik zijnde stortplaats "Put van We

ber" in de gemeente Nieuwegein. De stortplaats dient een volume van bijna 5 miljoen 

kubieke meter te hebben en is bedoeld voor bedrijfs-, bouw- en sloopafval. De stortplaats 

zal gedurende 20 jaar in exploitatie zijn. In de herziening van het Provinciaal Afvalstof-

fenplan worden de plannen beschreven voor een nieuwe stortlocatie in de polder "Gale-

cop", behorend tot de gemeente Nieuwegein. Daarbij wordt tevens aangegeven dat wan

neer dit alternatief niet haalbaar blijkt te zijn, een uitbreiding van de stortplaats Weber 

aanvaardbaar wordt geacht. Blijkt ook dit alternatief niet haalbaar, dan kan in laatste in

stantie worden ingestemd met een andere locatie in de gemeente Nieuwegein. Deze 

dient uiteraard vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt te zijn. 

Wanneer de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht in overleg treden blijkt al snel 

dat de gemeente Nieuwegein geen voorstander is van de realisering van een stortplaats 
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in de polder Galecop. De gemeente wil deze locatie gebruiken voor het realiseren van 

woningbouw. Na overleg wijst het college van B&W voor het realiseren van de stortplaats 

een andere locatie aan; een locatie in de polder Klein Vuylcop, het gebied Het Klooster. 

De provincie Utrecht neemt deze alternatieve locatie op in het Streekplan, maar schrapt 

daarbij tegelijkertijd de plannen voor de woningbouw in het gebied Galecop. Voor Nieu

wegein is deze beslissing niet aan de orde, stort in Klein Vuylcop moet gekoppeld blijven 

aan woningbouw in Galecop. Nadat de Statencommissie te kennen geeft in principe ak

koord te gaan met woningbouw in Galecop, wordt de weg geopend naar het voorstel voor 

de stortplaats Het Klooster in de polder Klein Vuylcop. Tevens maakt de gemeente Nieu

wegein de wens kenbaar dat zij bij realisering van de stortplaats het verkeer naar en van 

Nieuwegein wil leiden via een aan te brengen aansluiting van de gemeente Nieuwegein 

op de Rijksweg A27. De financiering van deze aansluiting dient te geschieden via de ex

ploitatie van de stortplaats. De nieuwe plannen voor de stortplaats Het Klooster en de 

wens tot aansluiting op de Rijksweg A27 komen naar voren in het Streekplan Utrecht 

(1986) van de provincie Utrecht. 

In dezelfde periode wordt met de voorbereiding begonnen om de besluiten, die op pro

vinciaal niveau zijn genomen, uit te voeren. Zo wordt een informatiebijeenkomst gehou

den waarbij de bewoners worden ingelicht over de nieuwe plannen. Het reeds bestaande 

bestemmingsplan zal drastisch herzien moeten worden. Was vooreerst nog sprake van 

de bestemming van de polder Klein Vuylcop voor agrarische doeleinden en een vogel-

weide, in het nieuwe bestemmingsplan zal moeten worden ingegaan op de nieuwe plan

nen voor stortplaats Het Klooster en zal er ruimte gereserveerd moeten worden voor de 

aansluiting op de A27. Aangezien er rekening moet worden gehouden met de sluiting van 

de bestaande stortplaats "Put van Weber" per 1-1-1990 wordt de gemeente Nieuwegein 

door de provincie Utrecht dringend verzocht zo spoedig mogelijk tot een planologische 

regeling te komen. Daarnaast wordt een start gemaakt met het aanvragen van de beno

digde vergunningen, te weten de vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet (AW) en de 

Wet verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO). 

Formeel dient voor de stortplaats een Milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld. 

Echter, in september 1987 wordt door Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht bij de 

minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een ver

zoek ingediend tot ontheffing van de m.e.r.-plicht. Dit verzoek wordt onderbouwd met de 

argumenten, dat bij het alsnog opstellen van een MER de procedure aanzienlijk kan wor

den vertraagd, hetgeen niet gewenst is als men de inmiddels ver gevorderde voorberei

ding in acht neemt. Het verzoek van de provincie Utrecht wordt ondersteund door een 
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brief van initiatiefnemer en exploitant Joh. Mourik en Co Holding, hierna te noemen Mou-

rik dan wel Weber BV14. Als reactie op dit verzoek wordt een aantal bezwaarschriften, 

onder andere van Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK), bewoners van 

de polder Klein Vuylcop, de Stichtse Milieufederatie èn ook het college van B&W van de 

gemeente Nieuwegein, gestuurd naar het Ministerie. In de bezwaarschriften wordt keer 

op keer benadrukt wat het belang is van het opstellen van een MER. Bovendien stelt de 

gemeente Nieuwegein dat pas planologische medewerking zal worden verleend, indien 

inzicht bestaat in de milieutechnische aspecten die met de aanleg van de stortplaats sa

menhangen. Ondanks het genoemde bezwaar wordt op 11-9-1987 door de minister van 

VROM aan Weber BV de ontheffing van de m.e.r.-plicht verleend. Het besluit wordt ver

leend omdat de besluitvorming al in een vergevorderd stadium is en snelheid geboden is. 

Tegen dit besluit wordt eind december 1987 door de gemeente Nieuwegein beroep inge

diend bij de Raad van State. Als gevolg van een vormfout wordt dit beroep echter in 

maart 1988 door de Raad van State niet-ontvankelijk verklaard en concludeert het col

lege van B&W van Nieuwegein hieruit, dat verzet geen zin meer heeft en in de toekomst 

zorgvuldiger met dergelijke procedures om moet worden gegaan. Vervolgens wordt ver

der gegaan met de noodzakelijke voorbereidingen in de bestemmingsplanprocedure. De 

bezwaren van WRK en bewoners van Nieuwegein, verenigd in de Vereniging Kloosterge-

bied Nieuwegein (VKN) en vertegenwoordigd door een advocaat procureur, bij de Raad 

van State worden daarentegen wel ontvankelijk verklaard. Er is echter nog geen uit

spraak van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. 

In maart 1989 wordt binnen de gemeente Nieuwegein een voorbereidingsbesluit geno

men. Dit betekent dat de voorziene plannen in beginsel via artikel 19 WRO kunnen wor

den gerealiseerd. De inrichting (stortplaats Het Klooster) en de aansluiting op de Rijks

weg A27 worden behandeld en geaccordeerd in de Statencommissie van de provincie 

Utrecht op 29 juni. 

Naar aanleiding van ieder genomen besluit worden keer op keer vragen gesteld door 

verschillende omwonenden, wel of niet bijgestaan door de Vereniging Kloostergebied 

Nieuwegein en organisaties als de WRK. Vragen die betrekking hebben op de stand van 

zaken en bijvoorbeeld over wie nou de laatste beslissende stem heeft in het geheel: de 

provincie Utrecht, de gemeente Nieuwegein of de exploitant Mourik? Ook komen onze

kerheden aan bod; komen de infrastructurele verbeteringen, dat wil zeggen de aanslui

ting op de A27, ten behoeve van de vuilstort er wel of niet? De tegenstanders van de 

stortplaats blijven met een groot aantal vragen zitten, die sporadisch worden beantwoord. 
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Het is zelfs zo dat, ondanks alle bezwaren, op 11 juli 1989 aan de Gemeenteraad van 

Nieuwegein wordt bericht, dat een conceptovereenkomst door de provincie Utrecht, de 

gemeente Nieuwegein en Mourik reeds is opgesteld en ter inzage ligt. Al vrij snel hierop, 

op 20 juli 1989, worden in de gemeenteraad de inrichting (stortplaats Het Klooster) en de 

aansluiting op de A27 behandeld en geaccordeerd. 

Op 15 november 1989 wordt de genoemde overeenkomst tussen de gemeente Nieuwe

gein, de provincie Utrecht en de exploitant beklonken. In dit contract gaan de provincie 

Utrecht en de gemeente Nieuwegein een inspanningsverplichting aan, waardoor zij zich 

verplichten medewerking te verlenen aan een snelle realisering van de stortplaats in het 

gebied Het Klooster. De gemeente Nieuwegein zal als gevolg hiervan het bestemmings

plan wijzigen en de provincie Utrecht zal vergunningen ingevolge de Afvalstoffenwet en 

de Wet verontreiniging Oppervlaktewateren in behandeling nemen en zo snel mogelijk 

verlenen. In het contract wordt tevens bepaald dat de aanleg van de verbinding tussen 

het oostelijke gedeelte van de gemeente Nieuwegein en de Rijksweg A27 zal geschieden 

door de exploitant. De benodigde middelen worden verkregen uit een opslag van de 

stortgelden. 

Formeel wordt op 1 januari 1990 de stortactiviteit "Put van Weber" beëindigd. Aangezien 

de nieuwe stortplaats Het Klooster pas op 1 januari 1993 geopend zal worden zal ter 

overbrugging de "Put van Weber" worden uitgebreid aan de noordkant. Als gevolg hier

van dient Weber BV voor de voortzetting van deze activiteit en de uitbreiding van de 

stortplaats nieuwe vergunningen in, die vervolgens worden verleend. 

In maart 1990 wordt door de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur 

van de Raad van State in verkorte procedure de beroepen tegen het ontheffingsbesluit 

van de m.e.r.-plicht afgewezen. Vereniging Kloostergebied Nieuwegein (VKN) is het niet 

met deze beslissing eens en gaat vervolgens direct in beroep. Dit heeft tot gevolg dat het 

eerder genomen besluit van 19 maart 1990 niet meer geldig is. De beroepsprocedure 

heeft consequenties voor de planprocedure en daarmee voor de overeenkomst die in 

november 1989 is getekend. 

1991-1993 

Hoewel er nog geen uitspraak is van de Raad van State omtrent de ontheffing van de 

m.e.r.-plicht gaat de gemeente Nieuwegein door met het uitvoeren van de vele plannen. 

In juli wordt dan ook de anticipatieprocedure (artikel 19 WRO) voor de aanleg van stort

plaats Het Klooster en de aansluiting Nieuwegein op de A27 in werking gezet. Ook de 
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provincie Utrecht gaat verder met de planprocedure en verleent op 9 april 1991 vergun

ningen in het kader van de AW en op 16 april vergunningen ingevolge de WVO. Ook te

gen deze beschikkingen stellen diverse partijen (omwonenden en (milieu-)belangengroe-

pen) beroepen in bij de Raad van State. 

In mei 1991 vindt een hoorzitting plaats bij de Raad van State, waarbij de ingestelde be

roepen tegen de ontheffing met betrekking tot de m.e.r.-plicht worden behandeld. Hierin 

wordt duidelijk dat een uitspraak pas kan worden verwacht medio juni 1991. Tot die tijd is 

er nog onduidelijkheid over de directe consequenties voor de planprocedure. Vooralsnog 

wordt doorgegaan met de bestemmingsplanprocedure en wordt het ontwerpbestem-

mingsplan "Het Klooster, herziening 1990" ter inzage gelegd. Naar aanleiding hiervan 

wordt op 19 augustus 1991 een informatiebijeenkomst georganiseerd om de omwonen

den op de hoogte te stellen van de plannen, die de gemeente, de provincie en de exploi

tant willen gaan uitvoeren. Ook vindt kennisgeving plaats over het bouwplan. 

Op 26 augustus 1991 volgt de uitspraak van de Raad van State. Deze vernietigt de be

schikking van 18 november 1987, waarin de ontheffing van de m.e.r.-plicht werd ver

leend. Er zal dus alsnog een Milieueffectrapportage moeten worden opgesteld. De ex

ploitant, de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht gaan naar aanleiding van deze 

beslissing in overleg en proberen te bepalen welke strategie nu het beste gekozen kan 

worden. Er worden twee opties besproken, namelijk het aanvragen van een verbeterd 

"ontheffingsbesluit" bij het ministerie van VROM enerzijds en het opstarten van een m.e.r. -

procedure anderzijds. Het besluit van de Raad van State heeft in ieder geval tot gevolg 

dat of de "Put van Weber" langer dan tot 1 januari 1993 opengesteld moet blijven of dat 

de provincie niet meer zelf in haar afvalverwijdering kan voorzien en daarvoor over de 

provinciale grenzen moet gaan kijken. 

Door Mourik en de provincie Utrecht wordt de voorkeur geuit om nogmaals bij VROM een 

verzoek tot ontheffing van de m.e.r.-plicht in te dienen. Nieuwegein daarentegen geeft 

aan te vrezen voor opnieuw vertraging. Zeker als tegen dit verzoek wederom beroep 

wordt ingesteld, kan dit een vertraging inhouden van zeker 7 à 8 maanden. Daarom heeft 

de gemeente een voorkeur voor het starten van de m.e.r.-procedure. Toch dienen Mourik 

en Gedeputeerde Staten in oktober 1991 wederom een verzoek in bij de minister van 

VROM. Daar de uitspraak van de minister van VROM op zich laat wachten, wordt inmid

dels in november een begin gemaakt met de m.e.r.-procedure. Op 21 november 1991 

volgt het antwoord van de Minister, waarin het verzoek wordt afgewezen. In de brief 

wordt te kennen gegeven dat ten tijde van de inwerkingtreding van de m.e.r.-plicht (sep-
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tember 1987) de besluitvorming toch nog niet zo ver gevorderd was, dat het maken van 

een MER niet in redelijkheid had kunnen worden uitgevoerd. 

Zodoende wordt begin december 1991 de startnotitie in het kader van het MER bekend 

gemaakt. De start van de m.e.r.-procedure heeft tot gevolg dat de gemeentelijke besluit

vormingsprocedure in het kader van het bestemmingsplan, de anticipatieprocedure en de 

procedure met betrekking tot de aanleg van de ontsluiting van de stortplaats worden 

stopgezet. 

Op 31 januari 1992 worden door de Raad van State tevens de door Gedeputeerde Staten 

van de provincie Utrecht verleende vergunningen ingevolge de AW (d.d. 09-04-1991) en 

de WVO (d.d. 16-04-1991) geschorst. Tussentijds komt van WRK het verzoek aan het 

college van B&w van Nieuwegein om een aantal waterwinstations aan te leggen in de 

polder Klein Vuylcop, waar de stortplaats Het Klooster gepland is. Er wordt door het col

lege toegezegd dat als de stortplaats niet door zou gaan, het verzoek van WRK opnieuw 

kan worden bekeken. 

In februari 1992 geeft de Commissie voor de m.e.r. advies over de richtlijnen op basis 

waarvan het MER geschreven moet worden. Het Milieueffectrapport verschijnt vervolgens 

op 30 juli 1992. Naar aanleiding van dit MER vindt op 1 oktober 1992 een gesprek plaats 

tussen de werkgroep van de Commissie voor de m.e.r., de initiatiefnemer Mourik en het 

bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten) over een concept-toetsingsadvies over het MER 

"Stortplaats Het Klooster". De Commissie vindt de voorgenomen activiteit onvoldoende 

beschreven. Met name de aanlegfase in relatie tot de houdbaarheid van de bodembe-

schermende voorzieningen kan wegens gebrek aan meetgegevens niet voldoende be

schreven worden. Het MER wordt in dezelfde maand ingetrokken en een nieuw MER moet 

worden geschreven. Het aanvullend (geologisch) bodemonderzoek dat dient te worden 

gedaan, zal ongeveer een maand of vier in beslag nemen. Als gevolg daarvan wordt 

verwacht dat de besluitvorming met een jaar zal worden vertraagd. 

Nadat in juli 1993 door de milieucommissie van Provinciale Staten van Utrecht wordt be

sloten de plannen voor de vuilstort in de polder Klein Vuylcop door te zetten, dient de 

vertegenwoordiger van het waterwinstation van Rijnwater van de Watertransportmaat-

schappij Rijn-Kennemerland (WRK) een schadeclaim van 100 miljoen in bij de provincie 

Utrecht. De directie van de WRK, die onder meer het drinkwater van de provincie Noord-

Holland verzorgt, maakt zich, zoals zij in het begin van het besluitvormingsproces al dui

delijk probeerde te maken, nog steeds ernstige zorgen over de kans dat verontreinigd 
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grondwater in het leidingwater terecht zal komen. De stortplaats is namelijk gepland te

genover de inlaat van het waterwinstation en is volgens de WRK niet te verenigen met 

een vuilstort van ongeveer veertig hectare met een hoogte van meer dan dertig meter. 

De gemeente Nieuwegein reageert dat zij zich niet verantwoordelijk voelt voor het mee

betalen aan deze claim, aangezien het de provincie is die deze stort aanlegt en de ge

meente alleen bij de besluitvorming betrokken is vanwege de locatie op Nieuwegeins 

grondgebied. 

Ook vanuit de provincie Noord-Holland komt veel kritiek op de plannen van de 

provincie Utrecht om door te gaan met de realisering van de vuilstort, aangezien de pro

vincie afhankelijk is van het drinkwater dat bij WRK vandaan komt. Er wordt zelfs om een 

reactie van de minister van VROM gevraagd over de wenselijkheid van de stortplaats. De 

weerstand tegen de realisering van de vuilstort wordt bijgestaan door diverse bewoners, 

verenigd in de Vereniging Kloostergebied Nieuwegein en sympathisanten, zoals bijvoor

beeld de Stichtse Milieufederatie en de Stichting Natuur en Milieu. 

Desondanks geven Provinciale Staten van de provincie Utrecht op 15 september 1993 

hun goedkeuring om de locatie Het Klooster als plaats voor een nieuwe afvalberging in 

gebruik te gaan nemen. Als vervolg hierop maken Gedeputeerde Staten van Utrecht in 

oktober bekend dat de nieuwe vergunningaanvragen ingevolge de AW en de WVO zijn 

ingediend. Bij deze vergunningen behoort het 2e aangepaste MER. Opnieuw heerst onder 

de tegenstanders, waaronder inmiddels ook de gemeente Amsterdam, verbazing. De 

provincie Utrecht lijkt de veiligheid voor drinkwater minder belangrijk te vinden dan het 

eigen afvalprobleem. Bovendien bestaan er vermoedens dat het voor de provincie moei

lijk is nog van haar plannen af te wijken, aangezien zij en de gemeente Nieuwegein de 

verplichtingen zijn aangegaan tegenover de exploitant die de afvalberging wil realiseren. 

De provincie blijft haar besluit echter verdedigen door te zeggen dat de geplande afval

berging geen onverantwoorde risico's met zich meebrengt. 

In november 1993 wordt, met name na het verschijnen van een rapport dat in opdracht 

van de gemeente Nieuwegein werd uitgevoerd door Heidemij Advies, duidelijk dat de 

gemeente Nieuwegein steeds meer twijfels heeft over het voortzetten van de plannen 

voor de stortplaats. Dit onderzoeksbureau concludeert namelijk, dat een vuilstort in Het 

Klooster vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet de beste locatie is. Ook de Stichting 

Stichtse Milieufederatie en het Konsulentschap natuur- en milieueducatie Utrecht zijn van 

mening dat de locatie Het Klooster voor vuilstort ongeschikt is. Volgens Heidemij Advies 

is de stort technisch haalbaar, maar brengt deze daarentegen veel kosten met zich mee 

wanneer het gaat om aanleg, onderhoud en 'nazorg'. Naar aanleiding van deze onder-
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zoeksbevindingen en met name naar aanleiding van de conclusies omtrent de hoge 

kosten zet het college van B&W van de gemeente Nieuwegein vraagtekens bij de beslis

sing van de provincie Utrecht om de plannen voor de stortplaats door te zetten. Op voor

waarde dat de provincie de onderzoeksresultaten ter harte neemt, is het gemeentebe

stuur bereid alsnog in te stemmen met de plannen. Uiteindelijk gaat het gemeentebestuur 

van Nieuwegein toch akkoord met het vervolgen van de planologische procedure. Men 

geeft bovendien aan de stortplaats Het Klooster in 1995 operationeel te laten zijn. Het 

toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. inzake het MER wordt uitgebracht op 

22 december 1993. 

1994-1999 

In januari 1994 verzoekt de exploitant Mourik het gemeentebestuur van Nieuwegein om 

medewerking te verlenen aan de realisatie van de stortplaats, door wederom een antici

patieprocedure ex artikel 19 WRO te starten. In februari stemt de raad van Nieuwegein met 

dit verzoek in en neemt een zogenaamd voorbereidingsbesluit. Hiermee worden ontwik

kelingen voorkomen, die niet overeenstemmen met de bedoelingen van het in ontwerp 

zijnde bestemmingsplan. Daarnaast is het mogelijk om, vooruitlopend op het "onherroe

pelijk" worden van het bestemmingsplan en met toepassing van het bepaalde in artikel 19 

WRO, een verzoek tot vrijstelling van de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 

"Het Klooster" voor de aanleg van de stortplaats en de aansluiting van Nieuwegein op de 

A27 in behandeling te nemen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens ook in de 

Provinciale Planologische Commissie behandeld en deze geeft aan dat dit plan past bin

nen het ontwerpstreekplan, het Milieubeleidsplan 1993-1997 en het ontwerp-PAP II 1991-

1995 van de provincie Utrecht. Op 28 maart 1994 worden de ontwerpbeschikkingen in 

het kader van de m.e.r.-procedure kenbaar gemaakt. 

De jarenlange discussie over de vuilstortplaats krijgt in april 1994 met de nieuwe opstel

ling van de Commissie Milieu van Provinciale Staten een wending, die nieuwe hoop geeft 

aan de tegenstanders van de aanleg van de stortplaats. De fracties hebben twijfels over 

de overtuiging van Gedeputeerde Staten die de locatie Het Klooster als enige geschikte 

plek in de provincie aanwijzen voor de stortplaats. De Statencommissie begint zich af te 

vragen of een uitbreiding bij het afvalverwerkingsbedrijf Smink, de enig overgebleven 

stortplaats in de provincie Utrecht, in Amersfoort niet voldoende soelaas kan bieden. De 

partijen willen dat het fors dalende afvalaanbod gaat meetellen in een besluit. 

Gedeputeerde Staten zijn vervolgens bereid tot het sluiten van een compromis. Men wil 

in principe doorgaan met de plannen maar is daarnaast bereid een alternatief uit te wer-
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ken, in dit geval het nader bestuderen van een mogelijke uitbreiding van de reeds be

staande provinciale stortplaats Smink bij Amersfoort. Gedeputeerde Staten willen dus wel 

de realisering uitstellen, maar niet de voorbereiding. De gedachte voor dit compromis is 

onder andere ingegeven door gewijzigd nationaal afvalbeleid, waarin centraal staat dat 

minder stortplaatsen nodig zijn. Toch hebben vele tegenstanders twijfels over de vraag of 

het provinciebestuur wel wil terugkeren van de ingeslagen weg. Het is bijvoorbeeld evi

dent dat de Milieugedeputeerde van de provincie Utrecht een groot voorstander is om de 

plannen voor de stortplaats voort te zetten, zeker omdat het proces voor Het Klooster al 

in een zo vergevorderd stadium is en er sprake is van grote tijdsdruk. Het onderzoek naar 

een mogelijke uitbreiding in Amersfoort zou teveel tijd vergen. Toch leidt de veranderde 

houding van de Statencommissie Milieu van de Provinciale Staten ertoe dat de geplande 

vuilstort nog meer ter discussie komt te staan. 

Op aandrang van diverse fracties in de gemeenteraad wil het gemeentebestuur van de 

gemeente Nieuwegein opnieuw rond de tafel, maar dit keer met de provincie, toekomstig 

exploitant Mourik, de gemeente Amersfoort en de exploitant van de in Amersfoort gele

gen stortplaats Smink. Aan de orde moet komen wat de aanhoudende berichten over een 

dreigend teveel aan stortcapaciteit in Nederland, als gevolg van het inkrimpen van de 

afvalstroom, kan betekenen voor de stortplaats in het Kloostergebied in Nieuwegein. 

Ondanks de veranderde opstelling van de Statencommissie Milieu blijven Gedeputeerde 

Staten van Utrecht vasthouden aan het idee de stortplaats Het Klooster te realiseren. Zij 

zijn van mening dat de uitbreiding van de vuilstort Smink in Amersfoort geen oplossing is. 

Volgens GS kan deze uitbreiding niet snel genoeg gerealiseerd worden. Ook de ge

meente Amersfoort voelt er niets voor om als enige gemeente in de provincie ruimte te 

bieden voor een stortplaats. 

Het rapport "Stortplaats 't Klooster: noodzaak of blunder?" (IWACO, 1994), uitge

voerd in opdracht van Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK), wijst ook 

uit dat er in de toekomst veel minder afval zal worden gestort dan in eerdere prognoses 

werd verwacht. Bovendien blijkt uit het rapport dat bijna de helft van het gestorte afval 

van de Randstad uit brandbaar materiaal bestaat. Hiermee wordt aangeduid dat er nog 

minder afval zal overblijven dat gestort kan worden. Voordat het provinciaal bestuur 

overgaat tot het uitgeven van vergunningen zijn de onderzoekers van mening dat het 

provinciaal bestuur na moet gaan wat de reële verwachtingen zijn voor de komende tien 

of vijftien jaar en welk deel van het afval zal worden gestort. Bovendien dient daarbij de 

vraag te worden gesteld hoe voorkomen kan worden dat brandbaar afval terecht zal ko

men op stortplaatsen. 
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Ondanks herhaalde protesten, nieuwe onderzoeksresultaten en het dringende verzoek 

van de Statencommissie Milieu aan GS van de provincie Utrecht om te wachten met het 

verstrekken van de omstreden vergunningen tot de afvalprognoses in de "Randstad 

Stortnota" bekend zijn, blijven Gedeputeerde Staten bij het besluit vergunningen te verle

nen voor de aanleg van de geplande stortplaats Het Klooster. Zij blijven erbij dat alleen 

Het Klooster op korte termijn nieuwe stortcapaciteit kan bieden, daar voor deze locatie de 

beleidsmatige en juridische voorbereidingen reeds in een vergevorderd stadium zijn. Zij 

menen dat meer stortcapaciteit op korte termijn noodzakelijk is, ongeacht mee- of tegen

vallend beleid. Als gevolg hiervan willen zij de vergunning voor 1 maart 1995 verlenen. 

Als noodgreep geven tegenstanders aan te overwegen door middel van een kort geding 

de provincie te verbieden vergunningen voor de bouw van de stortplaats af te geven. De 

tegenstanders willen op deze manier de kwestie van de vuilstort zo lang mogelijk buiten 

de administratieve rechtspraak te houden. Zij, de Stichtse Milieufederatie, de Vereniging 

Kloostergebied Nieuwegein en WRK, zijn bang dat tijdens een lange juridische procedure 

bij de Raad van State, de aanleg van de stortplaats gewoon kan doorgaan. Daarom wil

len ze de rechter inschakelen om het verstrekken van de vergunning onmogelijk te ma

ken. Volgens de tegenstanders zijn GS gezwicht voor de druk van toekomstige exploitant 

Mourik. Deze dreigt inmiddels met enorme schadeclaims. De reeds opgelopen vertraging 

heeft de exploitant bedrijfsmatig gezien geen goed gedaan en bij het eventueel niet door

gaan van de stortplaats loopt de exploitant nog meer financiën mis, die het bedrijf ge

compenseerd wil zien. Tevens stellen de tegenstanders dat GS het advies van de minis

ter van VROM, om pas na de vaststelling van het "Randstad Verwerkingsplan" met de 

inrichting de stortplaats verder te gaan, negeren. 

Toch is het in januari 1995 zover: de vergunningen voor de stortplaats worden verleend. 

Er wordt hierbij gerefereerd aan een vergadering met de Statencommissie Milieu van de 

provincie Utrecht in december 1994. Hierin werd besloten dat de aanleg van de stort

plaats als doelmatig kon worden beschouwd, aangezien er geen verschuivingen meer in 

afvalcijfers verwacht hoefden te worden. Bovendien geeft de provincie Utrecht hierbij te 

kennen dat ook zij gehouden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Om 

problemen te voorkomen zijn zij gebonden zo spoedig mogelijk vergunningen te verle

nen. 

Tegenstanders van de stortplaats reageren hier direct op en gaan in april 1995 

toch bij de Raad van State in beroep tegen de door GS verleende vergunningen. De 

Raad van State komt in oktober met een verrassende uitspraak: de schorsingsverzoeken 
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van WRK, de Stichtse Milieufederatie en de Vereniging Kloostergebied Nieuwegein wor

den aangehouden. Dit betekent dat de in januari verleende milieuvergunningen geen 

rechtskracht krijgen, waardoor de exploitant deze niet kan gebruiken. Met betrekking tot 

de bodemprocedure worden nog geen uitspraken gedaan, deze was immers niet van 

spoedeisend belang. Ten aanzien van de bodemprocedure worden in 1996 pas uitspra

ken verwacht. Mocht de Raad van State de stortplaats dan afblazen, dan kan de provin

cie zich beroepen op overmacht en daarmee de forse schadeclaims van de exploitant 

omzeilen. 

De Vereniging Kloostergebied Nieuwegein, Smink Afvalverwerking BV uit Amersfoort en 

WRK voeren vervolgens een spoedprocedure bij de Raad van State om het bestem

mingsplan geschorst te krijgen. Smink Afvalverwerking BV heeft bezwaren tegen het plan 

aangezien de provincie Utrecht in de partiële herziening van het PAP II aangeeft, dat er in 

de provincie Utrecht slechts plaats is voor één stortplaats. Het bedrijf, dat eerder nooit 

tegen de realisering van stortplaats Het Klooster was, aangezien er altijd gesproken werd 

van twee stortplaatsen in de provincie Utrecht, verwacht dan ook aanzienlijk minder ren

dabel te kunnen draaien als Weber BV in Nieuwegein een stortplaats zal openen. Tijdens 

de hoorzitting in oktober van de Raad van State, waarin de provincie Utrecht, de ge

meente Nieuwegein en de exploitant zich verzetten tegen de schorsing van het bestem

mingsplan, verklaren de woordvoerders van de besturen van de hierboven genoemde 

partijen dat de nieuwe stortplaats Het Klooster niet voor het jaar 2002 in gebruik zal wor

den genomen. De genoemde partijen verzetten zich echter tegen de schorsing van het 

bestemmingsplan omdat voor de aanleg een aantal onteigeningsprocedures nodig is. Het 

is voor de gemeente Nieuwegein juridisch gezien eenvoudiger om de benodigde gronden 

te onteigenen als er eenmaal een rechtsgeldig bestemmingsplan ligt. Desondanks besluit 

de Raad van State in november 1995 het bestemmingsplan te schorsen. De planproce

dures voor de aanleg van de nieuwe provinciale stortplaats in Nieuwegein worden daar

door wederom stop gezet. 

Ook de procedure inzake de door de Raad van State geschorste beschikkingen van 24 

januari 1995 van GS lopen nog steeds. Hierover vindt een openbare zitting plaats bij de 

Raad van State op 4 februari 1997. Pas op 11-9-1997 besluit de Raad van State bij 

voorlopige voorziening het bestemmingsplan goed te keuren, met uitzondering van de 

bestemming stortplaats. Met de aanleg van de weg kan wel worden begonnen. In januari 

1998 wordt de behandeling in hoofdzaak van het bestemmingsplan voortgezet met een 

hoorzitting. Verschillende partijen brengen daar hun standpunt naar voren. De Raad van 
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State wil de uitspraak echter koppelen aan de behandeling van het streekplan van de 

provincie Utrecht waarin de stortplaats ook is aangegeven. 

Op 22 januari 1999 verschijnt het persbericht, dat de stortplaats Het Klooster definitief 

van de baan is. Op initiatief van de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht en met 

medewerking van de gemeente Amersfoort zijn de exploitanten Smink en Mourik met 

elkaar in gesprek geraakt en is een passende oplossing gevonden voor het te storten 

afval in de provincie Utrecht. Smink neemt onder voorwaarden een gedeelte van de aan 

Mourik verleende stortcapaciteit over. Hierdoor ziet Mourik af van de aanleg van de stort

plaats in Het Klooster. De gemeente Nieuwegein geeft tevens aan overeenstemming te 

hebben bereikt met Mourik over de overdracht van de grond. Zowel de Gemeente als de 

Provincie geven aan zeer content te zijn met de bereikte resultaten. 

Gezien het aanzienlijk verminderde aanbod van afval (AOO, 1999) kan in de pro

vincie Utrecht dus met één stortplaats worden volstaan, zeker na openstelling van de 

provinciegrenzen, waardoor afval ook in andere provincies kan worden gestort. Het be

stemmingsplan en de daarbij behorende goedkeuringsbesluiten zullen na goedkeuring 

van de Raad van State dan ook alleen van kracht zijn voor de aanleg van de aansluiting 

van Nieuwegein op de A27. De in 1989 afgesloten overeenkomst tussen de provincie 

Utrecht, de gemeente Nieuwegein en Mourik wordt als gevolg van deze nieuwe ontwik

keling ontbonden. 

4.4.3 Afvalverwerkingslocatie De Marsen te Zwolle 

1980-1986 

Begin jaren 80 ontstaat in de omgeving van Zwolle het besef dat er voor de reeds be

staande stortlocaties, te weten de stortplaats Collendoom (in het noordoosten van de 

Regio) en de stortplaats Westerveld (in het afvalverwerkingsgebied Zwolle en omgeving), 

alternatieven gezocht moeten worden. Beide stortplaatsen raken namelijk vol en zijn nog 

tot 1 januari 1988 respectievelijk 1 januari 1990 te gebruiken. Het zijn Afvalverwijdering 

Regio IJsseldelta15 en de gemeente Zwolle die het initiatief nemen om te onderzoeken 

welke locaties in aanmerking zouden kunnen komen voor de vervanging van de ge

noemde stortplaatsen. In deze casusbeschrijving staat met name de besluitvorming 

rondom de vervanging van de stortplaats Westerveld centraal. De nieuwe locatie moet 

dienen als regionale afvalverwerkingslocatie voor bouw- en sloopafval, bedrijfsafvalstof-

fen, plantsoen- en tuinafval, verontreinigde grond en slibverwerkingstechnieken. Als ver

werkingstechnieken worden (1) procesmatige verwerking van bouw- en sloopafval, (2) 

compostering van plantsoen- en tuinafval en (3) gecontroleerd storten van het overige 

124 



Casusbeschrijvingen 

afval gebruikt. De te realiseren verwerkingscapaciteit is gebaseerd op het eerste Provin

ciaal Afvalstoffenplan-Overijssel van september 1981. 

De Regio IJsseldelta geeft in 1983 het adviesbureau Heidemij de opdracht om een loca-

tieonderzoek te verrichten. Het doel is om een aantal locaties in de Regio te vinden die in 

aanmerking kunnen komen voor de aanleg van beide stortplaatsen. Van 87 (49 voor de 

Noordoostelijke stortplaats, 38 voor de stortplaats voor Zwolle en omgeving) potentiële 

locaties wordt een eerste interim-rapport opgemaakt, dat aan verschillende actoren en 

organisaties wordt voorgelegd ten behoeve van een eerste inhoudelijke reactie. Uiteinde

lijk verschijnt in juni 1984 het door Heidemij opgestelde "Eindrapport stortterreinen", dat 

ter beoordeling aan gemeenten en instanties wordt gestuurd. Uit het rapport blijkt dat 

voor de vervanging van de stortplaats Collendoorn de locatie Bovenveld te Hardenberg 

het meest geschikt is. De Bestuurscommissie van het Samenwerkingsgebied Afvalver

wijdering Regio IJsseldelta neemt in november 1984 het besluit om deze locatie te ac

corderen. 

Voor de vervanging voor de stortplaats Westerveld komt een drietal locaties in aanmer

king, te weten de locaties De Marsen, Sekdoorn en De Horst. Deze locaties bevinden 

zich alle op het grondgebied van de gemeente Zwolle. Een discussie barst los over welke 

locatie daadwerkelijk het meest geschikt is en uiteindelijk gekozen zal worden. Tot aan 

mei 1985 is niet duidelijk naar welke locatie de voorkeur uitgaat. Dit leidt in september 

1985 tot het verlenen van een nieuwe opdracht aan Heidemij door de Bestuurscommissie 

van het Samenwerkingsgebied Afvalverwijdering om deze locaties nader te onderzoeken. 

Het onderzoek zich met name op de geo-hydrologische situatie van het gebied. Zo moet 

recht worden gedaan aan de ingekomen reacties naar aanleiding van het rapport "Eind

rapport stortterreinen" (Heidemij, 1984). Het nieuwe onderzoek leidt uiteindelijk in mei 

1986 tot het rapport "Nader onderzoek centrale verwerkingsinrichting afvalstoffen Regio 

IJsseldelta". 

In de tussentijd wordt door omwonenden van de locatie De Marsen de Streekvereniging 

Marsen/Berkummerbroek opgericht. Voor de omwonenden, waaronder veel landbouwers, 

komt het locatieonderzoek als een donderslag bij heldere hemel. Zij maken zich ernstig 

zorgen over de bodemkundige gesteldheid van het terrein De Marsen en hun toekom

stige bedrijfsvoering. 

Als reactie op het rapport van de Heidemij van 1984 brengt de Streekvereniging in 

januari 1986 de nota "Marsen en Berkummerbroek bedreigd" uit. De Streekvereniging 

Marsen/Berkummerbroek spreekt in deze nota haar zorgen uit. De zorgen betreffen met 
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name de gegevens die in het Heidemij rapport zijn weergegeven. Volgens de vereniging 

zijn deze niet correct. Herhaaldelijk onderneemt de Streekvereniging Marsen/Berkum-

merbroek verwoede pogingen om haar argumenten tegen de locatie kenbaar te maken, 

maar volgens de Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek wordt er door relevante 

overheden niet geluisterd. 

Volgens de Streekvereniging is de geo-hydrologische staat van de locatie in de 

verschillende fasen van het onderzoek op onjuiste wijze afgewogen. Daardoor bestaat 

ook geen enkel inzicht in de mogelijkheden om verontreiniging van bodem en grondwater 

te voorkomen. De Streekvereniging vindt het daarom noodzakelijk de bovengenoemde 

nota op te stellen. In de nota wordt onder andere inzicht gegeven in de eigenschappen 

van het landschap, waar de locatie De Marsen deel van uitmaakt. Bovendien wordt in

formatie gegeven over de bedrijfsactiviteiten die rondom deze locatie plaatsvinden en de 

gevolgen die het realiseren van een vuilstortlocatie zou kunnen hebben voor De Marsen 

en de fysieke omgeving. Dit alles leidt tot de conclusie dat de locatie De Marsen niet ge

schikt is voor de aanleg van een vuilstortlocatie. 

Naast inhoudelijke argumenten tegen de locatiekeuze De Marsen, bijvoorbeeld 

met betrekking tot de mogelijke gevolgen voor het milieu, geeft de Streekvereniging Mar

sen/Berkummerbroek aan dat er ook bezwaren zijn met betrekking tot het procesmatig 

verloop van de besluitvorming. Zo zou er in het besluitvormingsproces geen plaats zijn 

voor de burger. De "insprekende dan wel betrokken burger [wordt] bij voorbaat op een 

dood spoor gezet" (Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek, 1986: 2). Men hoopt met 

deze nota de positie van de burger in de regionale besluitvorming te versterken. Al snel 

blijkt dat aan een dergelijk verzoek en aan de inhoudelijke argumenten geen gehoor 

wordt gegeven, zoals blijkt tijdens de inspraakprocedures omtrent het Streekplan IJssel-

vallei (1987) en het tweede Provinciaal Afvalstoffenplan 1986-1992. 

Uit het rapport "Nader onderzoek centrale verwerkingsinrichting afvalstoffen Regio Us-

seldelta" van Heidemij (mei 1986) blijkt dat twee locaties voor de vuilstortlocatie in aan

merking komen. Dit zijn de locaties De Marsen en Sekdoorn. Aanvankelijk wordt in het 

ontwerp van het Streekplan IJsselvallei (1985) geen voorkeur uitgesproken voor een van 

de twee locaties. Echter, als de voorbereidingen voor het Streekplan en het Provinciaal 

Afvalstoffenplan II (1986-1992) vorderen wordt de gemeente Zwolle door de provincie 

Overijssel gedwongen een keuze voor een locatie te maken. Had men eerst de voorkeur 

voor de locatie Sekdoorn, in een gemeenteraadsvergadering van 8 december 1986 wordt 

uiteindelijk met 1 stem verschil de keuze gemaakt voor de locatie De Marsen. Op 11 de

cember 1986 wordt ook door de Bestuurscommissie van het Samenwerkingsgebied Af

valverwijdering Regio IJsseldelta de locatie De Marsen aangewezen. 
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1987-1990 
In het Streekplan IJsselvallei (1987) van de provincie Overijssel wordt aangegeven dat op 

basis van de voorkeuren van de gemeente Zwolle en de Regio de locatie De Marsen is 

opgenomen als definitieve locatie voor de te realiseren afvalvoorziening in Zwolle. In mei 

1987 wordt door het Samenwerkingsgebied Regio IJsseldelta besloten een werkplan op 

te stellen ten behoeve van de uitwerking van de plannen omtrent de locatie De Marsen. 

In oktober 1987 starten Gedeputeerde Staten van Overijssel de m.e.r.-procedure. De 

startnotitie volgt in december. Op 13 januari 1988 worden door de Commissie voor de 

m.e.r. de richtlijnen voor het te ontwikkelen MER opgesteld. 

In september 1988 wordt door de (inmiddels van naam veranderde) Regio IJssel-Vecht 

en de NV VAM te Wijster een beginselovereenkomst getekend. Daarin wordt overeenge

komen om het composteerbaar afval uit de Regio IJssel-Vecht in Wijster te laten verwer

ken. In dezelfde maand wordt in een programma van Radio Oost de discussie voortgezet 

over de geschiktheid van de locatie De Marsen en het in 1984 verschenen rapport daar

omtrent. De voorzitter van de Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek is van mening 

dat er onjuistheden staan vermeld in het rapport, de vertegenwoordiger van de organisa

tie die het rapport destijds heeft uitgevoerd, Heidemij, weerspreekt dit. 

Op 4 oktober 1988 besluit de Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek na onenigheid 

met de gemeente Zwolle zich terug te trekken uit de overleggroep MER/Marsen, waar 

vertegenwoordigers van de Regio IJssel-Vecht en burgers uit de gemeente Zwolle in 

deelnemen. De Streekvereniging laat vervolgens zelf onderzoek doen naar de bodemge-

schiktheid van de locatie De Marsen. De fysisch geograaf (De Bakker) die het "Onder

zoek Marsen" uitvoert komt in december 1989 tot de conclusie, dat de grond van de loca

tie De Marsen niet geschikt is voor het realiseren van een stortplaats. De doorlaatbaar

heid van water in de grond blijkt groot te zijn. 

Naar aanleiding van dit onderzoek bespreekt de Streekvereniging de resultaten 

met vertegenwoordigers van de Regio IJssel-Vecht in januari 1989. De Streekvereniging 

attendeert de Heidemij tevens op de uitkomsten van het rapport. De organisatie beant

woordt de brief van de Streekvereniging met de mededeling dat de besluitvorming inmid

dels is afgerond, er gewerkt wordt aan een inrichting-MER en er daardoor geen reden 

meer is om terug te komen op het locatieonderzoek uit 1984. Heidemij zegt nogmaals 

achter de resultaten van dat onderzoek te staan en is tevens bereid daar verantwoording 

over af te leggen. 
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Naar aanleiding van een overleg met een wethouder van de gemeente Zwolle 

MER/D d e
M

S t r e e k V
i
e r e n i 9 i n g i n J U n i 1 9 8 9 - - e r dee, uit te maken van de overleggroep 

MER/De Marsen. In december 1989 verschijnt het rapport »Landbouwstructuur De Mar 

n e l T H ? " " ' " V 3 n ^ a f v a ( —Xings inr ich t ing op de landbouw" van Oranjewoud 

(1989), dat ,n opdracht van de Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek is uitgevoerd 

De resultaten van dit onderzoek stemmen overeen met de resu.taten, die uit het rapport 

van de fysisch geograaf zijn voortgekomen. 

De oorspronkelijke planning om op 1 januari 1990 een nieuwe afva.verwerkingslocatie te 

realiseren ,n Zwolle wordt niet gehaald. Het is het hervatten van de m.e.r.-procedure en 

et daartoe te ontwikkelen MER, die in deze maand centraal staan. Ook tijdens de bijeen

komsten van de Overleggroep MER/De Marsen wijst de Streekvereniging op de overeen-

omsten tussen het rapport van De Bakker (1989) en Oranjewoud (1989) omtrent de 

bodemgesch,ktheid. De Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek is van mening dat de 

nieuwe stortplaats te experimenteel is. Er zijn onder andere leemten in kennis met be-

t ekkmg tot de samenstelling van het percolaat en de kennis over de inwerking van deze 

stoffen cp een zand-bentoniet mengsel naast elkaar. Het veldonderzoek dat door Heide-

m-j .n december 1993 is gedaan ,aat een te natte ondergrond zien, hetgeen een absolute 

belemmering zou moeten zijn voor de keuze voor De Marsen. 

Heidemij en de gemeente Zwolle blijven echter volhouden dat vuilstort niet onmo

gelijk ,s b,j een dergelijke grondwaterstand. De tegenstanders van de bouw op De Mar

sen v .gen zich af waarom toch zo wordt vastgehouden aan de locatie op Zwols grond

gebied. Men vermoedt dat Heidemij is gedwongen naar de geschiktheid van De Marsen 

toe te schrijven. De Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek ziet het als »bestuurlijke 

manipulatie", zeker gezien de risico's voor het milieu. 

rjT2 nde Re9io ijssei"vecht en de semeente zwo,ie ™** in «s 
990 l n h e t k a d e r v a n d e m , . r . . p r o c e d u r e h e t M E R . h o o f d r a p p o r t „ A f v a | v e r w e r k jn_ 

nchting De Marsen". Ook in dit MER is nog sprake van leemten in kennis. Er zijn onze

kerheden ten aanzien van het afva.stoffenbeleid en de invloed daarvan op de te voor

ziene stortcapaciteit. Ook is er nog geen duidelijkheid over welke verwerkingstechnieken 
(̂ 8° ' l o r ' 20Uden m ° e t e n WOrden' V0,9enS h6t P r ° V i n C i a a l Afva-stoffenplan 

I (1986-1992) moet er worden gestreefd naar een situatie, waarbij aan het eind van de 

Planperiode het afval, voor zover dit niet naar de NV VAM gaat, binnen het betreffende 

samenwerkingsgebied ven^erkt kan worden. Ook al is storten minder aanvaardbaar het 

bluft nodig om stortcapaciteit te realiseren, mits dit volgens IBC-criteria gebeurt De uit

werking van de plannen moet dan ook in nauw overleg met het Samenwerkingsgebied 
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de betrokken gemeenten, de provincie en de Natuur en Milieu Federatie Overijssel 
plaatsvinden. 

In augustus 1990 ontstaat een nieuwe discussie. Gezien de ontwikkelingen bij de VAM in 

Wijster rijst de vraag voor welke afvalfracties de locatie De Marsen in Zwolle zal moeten 

gaan functioneren. Ook binnen de gemeente Zwolle wordt getwijfeld. De WD heeft twij

fels over de noodzaak van de afvalverwerkingsinriching, het CDA heeft vragen met be

trekking tot de praktische haalbaarheid. Ook de RPF en de lokale politieke partij Swoll-

wacht zijn van mening dat een onafhankelijke commissie ingesteld moet worden, die een 

oplossing moet vinden voor de verschillen èn geschillen tussen de Streekvereniging Mar-

sen/Berkummerbroek enerzijds en de gemeente Zwolle anderzijds. In het kader van de 

m.e.r.-rapportage geeft de RPF in september 1990 te kennen een nieuw locatieonderzoek 

te willen laten uitvoeren. De partij vindt de locatie niet geschikt voor afvalverwerking. 

In september 1990 stuurt de Streekvereniging een brief naar de nieuwe burgemeester 

van Zwolle. De Streekvereniging vraagt met de brief aandacht voor de problematiek 

rondom De Marsen en hoopt dat deze de besluitvorming op objectieve wijze zal beoor

delen. Ook van de nieuwe Raadsleden wordt aandacht gevraagd voor de problemen die 

in Zwolle aan de orde zijn. De Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek geeft daarbij 

aan het gevoel te hebben, dat onderzoekers en overheden gesjoemeld hebben met de 

werkelijkheid. Burgers zouden daardoor ernstig zijn gedupeerd. De toestand rondom de 

Marsen zou eigenlijk alleen nog via de rechter tot een goed einde gebracht kunnen wor

den. Alleen via deze rechtsgang zouden de democratische rechten van de burgers kun

nen worden beschermd. Een dergelijke gang van zaken wordt echter niet door de 

Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek nagestreefd. 

In oktober volgt een tweede nota van de Streekvereniging (1990) waarin duidelijk 

wordt gemaakt, dat de te verwachten milieueffecten in de locatie De Marsen verschillend 

worden ingeschat onder invloed van bestuur en politiek. De Streekvereniging zegt in het 

besluitvormingsproces te maken te hebben met "amateurs die zich noodgedwongen in de 

politieke arena hebben moeten begeven om besluiten en gegevens waarop deze besluit

vorming gebaseerd is aan te vechten". 

1991-1996 

Ook in 1991 wordt door de Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek actief actie ge

voerd tegen de plannen voor de afvallocatie De Marsen. Er worden telegrammen ge

stuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel met het verzoek op-
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nieuw een locatieonderzoek te doen, waarbij dit keer daadwerkelijk objectief naar de ge

schiktheid van de bodem moet worden gekeken. 

In februari 1991 wordt in het kader van de m.e.r.-procedure het herschreven 

Hoofdrapport "Afvalverwerkingsinrichting De Marsen" afgerond en de planning is om de 

vergunningaanvragen kort daarna in te dienen bij de provincie Overijssel. In de tussentijd 

wordt door de Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek naar aanleiding van het loca

tieonderzoek van Heidemij uit 1984 een strafklacht bij de Hoofdofficier van Justitie te 

Zwolle ingediend. De Streekvereniging licht deze actie toe en zegt hiertoe noodgedwon

gen te zijn vanwege herhaalde weigering van colleges om feiten opnieuw te onderzoe

ken. 

Niet lang daarna geeft de voorzitter van de Streekvereniging aan zowel in fysiek 

als in mentaal opzicht niet meer in staat te zijn om zich nog tegen de stortplaats De Mar

sen te verzetten. Ook binnen de Streekvereniging zijn, door niet consistente informatie

voorziening en het bieden van grote sommen geld voor de uitkoop van boeren en hun 

landbouwbedrijven in De Marsen van de gemeente Zwolle, verschillende kampen ont

staan. Een aantal boeren laat zich inmiddels vertegenwoordigen door het Landbouw

schap Gewestelijke Raad voor Overijssel, dat zich sterk maakt voor het uitkopen van de 

verschillende boerenbedrijven. 

In april 1991 wordt door de gemeente Zwolle binnen de locatie De Marsen een geschikte 

locatie aangewezen ten behoeve van de afvalverwerking. Het betreft de locatie 2-oost, 

nabij een spoorlijn. In december 1991 wordt door de begeleidingsgroep De Marsen, waar 

vertegenwoordigers uit de Regio IJssel-Vecht, de provincie Overijssel, de gemeente 

Zwolle, het Zuiveringsschap West-Overijssel en het Waterschap De Noorder Vechtdijken 

in deelnemen, aan Oranjewoud opdracht verleend om een vergunningaanvraag in het 

kader van de Afvalstoffenwet op te stellen en tevens een ontwerpbestemmingsplan "De 

Marsen" te ontwikkelen. De planning is om voor de zomer van 1992 met dit ontwerpbe

stemmingsplan klaar te zijn om in september de besluitvorming weer te vervolgen. 

In april 1992 komt de begeleidingsgroep De Marsen bijeen. In deze zogenaamde "kick-off 

meeting" wordt gesproken over het vervolgtraject De Marsen. Tevens wordt de betrok

kenheid van deskundige organisaties bij de vergunningaanvragen besproken. Tevens 

wordt kenbaar gemaakt dat Gedeputeerde Staten akkoord zijn gegaan met het MER-

hoofdrapport "Afvalverwerkingsinrichting De Marsen". De begeleidingsgroep vraagt zich 

wel af of dit in februari 1991 afgeronde MER nog wel actueel is. Men is nog steeds in af

wachting van het planningschema dat nader ingevuld moet worden door de Kerngroep, 

waar de gemeente Zwolle en de Regio IJssel-Vecht deel van uitmaken. Ook is het 
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wachten op Oranjewoud met betrekking tot de in te dienen vergunningaanvragen en het 

te ontwikkelen ontwerpbestemmingsplan om vervolgens daarna artikel 19 WRO in te zet

ten. Men spreekt zich ook uit over het verloop van de besluitvorming en de informatie die 

gegeven moet worden aan de bewoners en de Streekvereniging Marsen/Berkummer-

broek. Het is de bedoeling de betrokken burgers in informatieve zin bij verdere procedu

res te betrekken. Er zullen echter geen extra, afzonderlijke inspraakmomenten meer wor

den ingelast. In mei verschijnt een offerte van Oranjewoud voor de vergunningaanvragen 

inzake de Afvalstoffenwet, de Wet verontreiniging Oppervlaktewateren en het bestem

mingsplan. 

Op 5 februari 1993 verschijnt het ontwerpbestemmingsplan "De Marsen", opgesteld door 

Oranjewoud. Tevens wordt een nieuwe offerte uitgebracht over het MER, die geactuali

seerd zal gaan worden. In september wordt in het Programma van Eisen ten behoeve 

van het te actualiseren MER erop gewezen dat knopen moeten worden doorgehakt. De 

besluitvorming loopt al een zeer lange tijd en nog steeds zijn er elementen niet duidelijk. 

De inwerkingtreding van de Wet Milieubeheer per 1 maart 1993 heeft consequenties voor 

het te actualiseren MER. Het vernieuwde MER verschijnt in oktober 1993 en duidelijk 

wordt, dat nog drie andere woningen in de nabije omgeving geluidshinder zouden onder

vinden van de te bouwen afvalverwerkingsinrichting. Bovendien wordt bekend dat in de 

toekomst een algemeen verbod voor storten van afval buiten daartoe geschikte inrichtin

gen zal gelden. Binnen inrichtingen moet de aandacht worden gericht op herbruikbare en 

verbrandbare afvalstromen. Dit heeft tevens consequenties voor de inrichting van en de 

activiteiten op de locatie De Marsen. In december 1993 verschijnt het Streekplan West-

Overijssel. De Marsen wordt daarin aangeduid als gebied dat bestemd is voor cultuur

grond, open ruimten èn voor agrarische ontwikkeling. 

In mei 1994 wordt aangegeven dat voor het ontwikkelen van een nieuw bestemmingsplan 

voor De Marsen ook de bestaande bestemmingsplannen "Buitengebied Zwolle" en 

"Schakel- en transformatorstation Hessenweg" moeten worden aangepast. In september 

1994 is echter nog steeds geen definitief bestemmingsplan ontwikkeld voor de locatie De 

Marsen en de geplande activiteiten. De algemene indruk van de gemeente Zwolle is dat 

de besluitvorming over De Marsen erg moeizaam verloopt en veel tijd vergt. De verkla

ring daarvoor wordt vooral gezocht in de technische complexiteit van het project en de 

politieke en maatschappelijke gevoeligheid die het project oproept. 

Voor de provincie Overijssel worden de doelstellingen met betrekking tot afvalverwerking 

opgenomen in het nieuwe Provinciaal Milieubeleidsplan, dat per 1 maart 1995 van kracht 
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zal zijn. Gezien de duur van de besluitvorming schrijft de plaatselijke Zwolse politieke 

partij, Swollwacht, in juli 1995 een brief aan de Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Zwolle. De fractie geeft aan met grote belangstelling de landelijke ontwikkelin

gen op het gebied van afvalverwerking te volgen. In afwachting van het "Besluit Stortver

bod Afvalstoffen" dat in 1994 van kracht wordt, waarbij duidelijke restricties zullen gelden 

met betrekking tot te storten of te verbranden afval, vraagt de lokale partij zich af of het 

nog wel noodzakelijk is om de stortplaats op de locatie De Marsen aan te leggen. Swoll

wacht is van mening dat het eerder genomen besluit hieromtrent moet worden herover

wogen. 

Gemeente Zwolle reageert naar aanleiding van de vraag van Swollwacht met het 

antwoord, dat het aandeel verwerking op De Marsen, gezien de nieuwe landelijke ontwik

kelingen, een belangrijkere plaats zal innemen dan de geplande stortactiviteiten. Naar 

verwachting zal er echter een beperkte stortcapaciteit nodig blijven, al is het maar voor 

niet herbruikbare en onbrandbare reststromen uit de bewerking van afvalstoffen. Een 

eventuele heroverweging is niet aan de orde, als daarmee het niet meer gebruiken van 

de locatie De Marsen voor afvalbe- en verwerkingsdoeleinden zou worden bedoeld. Wel 

zal er, in het kader van het bestemmingsplan en de vergunningaanvragen, een verschui

ving van het accent van storten naar andere vormen van bewerking en verwerking 

plaatsvinden. 

Het is de bedoeling om in het najaar van 1995 te starten met de procedure voor 

het bestemmingsplan en het indienen van de vergunningaanvragen voor de locatie De 

Marsen. Daarbij zal de gebruikelijke zorgvuldigheid ten opzichte van de burgers worden 

betracht. Voor burgers moet echter duidelijk zijn dat de afvalverwerkinginrichting daad

werkelijk gerealiseerd zal worden. De gemeente geeft aan dat door het gewijzigde Rijks

beleid en de Actualisering van het Milieueffectrapport (MER) de te doorlopen procedures 

behoorlijk zijn vertraagd. In het najaar van 1995 zullen de burgers in een voorlichtingsbij

eenkomst dan ook nader geïnformeerd worden over het verloop van het besluitvormings

proces. 

De besluitvorming omtrent de te realiseren afvalbe- en afvalverwerkingscapaciteit eindigt 

echter abrupt in juni 1996. De kerngroep De Marsen, waarin de Regio IJssel-Vecht en de 

gemeente Zwolle deel van uitmaakten, wordt opgeheven en er wordt door de betrokken 

partijen een beginselafspraak gemaakt om de besluitvorming over de afvalverwerkings

inrichting De Marsen te beëindigen. In het Jaarverslag van de Commissie voor de m.e.r. 

van 1996 staat: "Door het samenwerkingsgebied is een gebied van 120 ha aangewezen, 

waarbinnen nog een nadere plaatsbepaling dient plaats te vinden: circa 50 ha moet voor 

afvalverwerking worden gereserveerd. Het project is echter gestaakt". 
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Voor Zwolle is het zeer langdurende besluitvormingsproces en de uiteindelijke 

staking van de besluitvorming niet zonder voordelen geweest. De bestemming van De 

Marsen kreeg al snel de aanduiding "industrieterrein". Inmiddels is deze nieuwe bestem

ming van kracht geworden in het bestemmingsplan "Hessenpoort" en is het industrieter

rein in ontwikkeling (gebracht). Aangezien de gemeente zich in het verleden tegenover 

de provincie verplicht heeft zorg te dragen voor de realisatie van een afvalcentrum voor 

de regio, zal binnen het bedrijventerrein Hessenpoort een reststoffencentrum worden 

ontwikkeld. Door de combinatie van diverse soorten afvalstromen wordt uit zowel bedrijfs

matig als ook uit milieukundig oogpunt een optimale uitgangssituatie nagestreefd. Met dit 

initiatief zal invulling worden gegeven aan de nieuwste landelijke en provinciale beleids

doelstellingen op het gebied van milieu. In 2001 zal gestart worden met de uitgifte van 

kavels binnen het reststoffencentrum Hessenpoort. 

Noten 

Het Openbaar Lichaam Regio Arnhem (OLRA) is in 1966 opgericht en vormt een 
samenwerkingsverband tussen de volgende gemeenten: Arnhem, Renkum, Rozendaal, 
Rheden, Heteren, Westervoort, Angerlo, Doesburg, Didam, Zevenaar, Duiven, Rijnwaarden, 
Gendt, Bemmel, Eist, Huissen, Valburg en Dodewaard. In 1966 werd gestart met 
Intergemeentelijk Overleg Agglomeratie Arnhem. Op grond van de Regeling Regio Arnhem 
1986 is Regio Arnhem belast met de instandhouding van de afvalverbrandingsinstallatie, AVIRA 
te Duiven. Tevens behoort tot de taken het instandhouden en het voorzien in regionale stort
en composteringscapaciteit. 
De bedrijfsterreinlocatie ten noorden van de A12 wordt aangeduid als Rijderbos. Het westelijk 
deel van dit terrein bevat reeds de bestaande afvalverbrandingsinstallatie AVIRA en de Riool
waterzuiveringsinstallatie Nieuwgraaf. Dit deel wordt ook wel aangeduid als Roelofshoeve. 
Dit is uiteindelijk de stortplaats De Zweekhorst te Zevenaar geworden. Zie ook Van der Heijden 
(1998). 
Landelijke Coördinatie Commissie Afvalstoffenbeleid. 
Met dank aan Damien van der Bijl en Menno Spaan. 
Het samenwerkingsgebied/streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg bestaat uit de gemeenten 
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Wittern. Het 
streekgewest levert een bijdrage aan de evenwichtige ontwikkeling van het samenwerkingsge
bied vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur en de ter zake opgedragen belangen te 
behartigen. Afvalverwijdering is één van de taken van het Streekgewest Oostelijk Zuid-Lim
burg. 
Voor deze beschrijving is onder andere gebruik gemaakt van Van der Heijden (1998). Zij heeft 
vanuit een ander theoretisch perspectief de besluitvorming rondom de stortplaats Landgraaf 
bestudeerd. 
Heuvelland is een gebied dat aan de westkant begrensd wordt door Maastricht en het Maasdal. 
In oostelijke richting strekt het zich uit tot de stedenring Heerlen-Kerkrade-Aken. Een denk
beeldige lijn tussen Heerlen en Maastricht vormt de noordgrens. 
Voor deze beschrijving is gebruik gemaakt van de casusbeschrijvingen zoals deze zijn 
gegeven door Van de Wetering (1995) en Ligteringen en Bressers (1994; 1998). Hun casusbe
schrijvingen richten zich met name op de ontwikkeling van het VAM-terrein en het ontwikkelen 
van de geïntegreerde afvalverwerkinginstallatie (GAVI). 
Op basis van een negatief advies van de Raad van State vernietigt de minister van VROM 
middels een Kroonbesluit van 1 oktober 1990, het bestemmingsplan voor het Doesgebied. De 
Kroon meent dat de stortplaats slechts een bescheiden bijdrage levert aan de oplossing van 
het afvalprobleem. De voordelen wegen niet op tegen de vele milieuhygiënische en landschap-
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pelijke bezwaren. Dit leidt er voor de gemeente Leiderdorp toe af te zien van de realisering van 
de stortplaats. De GEVULEI heeft in dit besluitvormingsproces noch een coördine ende noch 
een ,n,,erende rol. Pas op het moment dat duidelijk wordt dat de gemeente L e i d e n d e fi-
rFv? l ?P ,? n S e q U e n t l e S T d.e S t 0 r t p l a a t S n i e t a l l e e n k a n d r a 9 e n w o r d t c°ntect gezocht met de 
den 199 8

( Z ; e i9T 3
r i r n b^chrijving omtrent de stortplaats De Does Van der Hei" 

Voorschoterweg (Leiden-West), Wernik-terrein, Rhijnhofweg (Oegstgeest), HCG/NEM Room-
burg, Grote Polder, WL-terrein, Klinkervegerplas ' 
Na sluiting wordt circa 100 kton huisvuil verwerkt getransporteerd en verwerkt in Wijster (Dren-

IBC staat voor Isoleren, Beheersen en Controleren. 

J," K e S ^ ! ? r d e d o c u m e n t e n w o r d e n d e firmanamen Mourik en Weber BV veelal door elkaar 
gebruikt. Weber BV was reeds exploitant van de stortplaats "Put van Weber en zal ook de uft-

M o e
u

r d i k T r n e n H d H 9 e P a n d e S t f r t p l a a t S H e t K l 0 0 S t e r Z iJ i s e e n dochteronderneming van Joh 
Mourik en Co Holding. In navolging van de bestudeerde documenten zullen ook in deze be 
schrijving beide firmanamen gebruikt worden. 

Sinds PAP I bestaat het Samenwerkingsgebied uit Avereerst, Brederwiede Dalfsen 
Genemuiden, Gramsbergen Hardenberg, Hasselt, Heino, Kampen. N i e u w l e u s e n N o o S S 

s t t P ? H n f u SHa p h? r S t ' S t e e T Ü k ' U r k ' W i J h e ' , J s s e l h a m . Usselmuiden, Zwartsluis, Zwolfe 
Sinds PAP II ,s Hattem toegevoegd en is de deelname van Urk en Noordoost-polder beëindigd 
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Hoofdstuk 5 
ACF: Policy Belief Systemen 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten, die deQ-sort analyse heeft opgeleverd, worden ge

presenteerd. In hoofdstuk 2 (theoretisch kader) hebben we reeds aangegeven dat deQ-

sort analyse gebruikt zal worden om de policy belief systemen (PBS) van actoren, zoals 

deze in het "Advocacy Coalitition Framework" (Sabatier en Jenkins-Smith, 1993) centraal 

staan, te kunnen identificeren. In hoofdstuk 3 (onderzoeksopzet) werd deQ-sort methode 

uiteengezet. 

In 5.2 zal inzicht worden gegeven in welke actoren (het P-sample) samenhan

gende clusters vormen (figuur 5.1). Vervolgens zal in 5.3 de inhoud van de policy belief 

systemen, van waaruit deze actoren denken en handelen, worden gepresenteerd. Een 

eerste inhoudsbepaling geschiedt op basis van 12 extreme uitspraken, die de actoren in 

de Q-sort (zeer) positief dan wel (zeer) negatief hebben gewaardeerd. Bij de inhoudsbe

paling van het PBS worden de nummers van deze extreem scorende uitspraken weerge

geven tussen haakjes (overeenkomstig appendix D). Ook de actoren zijn genummerd, 

zoals in figuur 5.1 is af te lezen. Als er in de tekst gerefereerd wordt aan de nummers van 

de actoren, dan zal dit nummer worden voorzien van een "#". 

De behandeling van de inhoud van de policy belief systemen begint bij de bespre

king van PBS 2, dan PBS 3 en vervolgens wordt de inhoud van PBS 1 besproken. De 

keuze voor deze volgorde is voortgekomen uit de analyse van de inhoud van de policy 

belief systemen. Na bestudering bleek namelijk dat zowel PBS 2 als PBS 3 als extreme 

stijlen van denken en handelen te duiden zijn en PBS 1 een hybride stijl van denken en 

handelen vertegenwoordigt. Ter verscherping van de presentatie van de inhoud van de 

verschillende policy belief systemen is voor deze volgorde gekozen. 

In 5.4 wordt een aantal stellingen behandeld, waarvan uit deQ-sort analyse is ge

bleken, dat hierover in alle PBS consensus bestaat. In 5.5. zullen de in 5.3 gepresen

teerde policy belief systemen verder worden aangescherpt. De conclusies zijn te vinden 

in 5.6. 
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Figuur 5.1 

# Actor 

Hiërarchische cluster anaiyse van a„e actoren in de bestudeerde casus 

#29 Exploitant 
#34 Exploitant 

#19 Prov. ov.,ambt. waterbeh. 
#32 Lok. ov., ambt., jur. zaken 
#23 Reg. ov., politicus, milieuz. 
#47 Exploitant 
#3 Private organisatie 
#7 Lok. ov., politicus, ruimt. ord. 
#17 Exploitant 

#16 Lok. ov., politicus, milieuz. 
#21 Lok. ov., ambt., milieuz. 
#31 Lok. ov., ambt. milieuz. 
#45 Lok. ov., politicus 

#10 Prov. ov., politicus, milieuz. 

#20 Prov. (milieu-)belangengroep 
#6 Zelfstandig bestuursorgaan 
#44 Prov. ov., politicus, milieuz. 
#40 Lok. ov., politicus, milieuz. 
#27 Lok. ov., politicus, ruimt. ord. 
#24 Reg. ov., ambt., jur. zaken 

#15 Prov. (milieu-)belangengroep 
#25 Zelfstandig bestuursorgaan 
#37 Prov. ov., ambt., afv. 
#38 Gepriv. onderd. prov. ov. 
#36 Lok. ov. (/Leiden), ambt., mil 
#49 Lok. ov., ambt, milieuz. 
#12 Lok. ov., ambt., projectbureau N 
#4 Reg. ov., cie. milieuz. 
#9 Exploitant 

#5 Prov. ov., afd. vergunningen 
#14 Private organisatie 
#42 Lok. ov., politicus, milieuz. 
#8 Lok. ov., ambt., milieuz. 
#33 Lok. ov. (*L), ambt., bouwz. 
#1 Lok. (milieu-)belangengroep 
#41 Lok. ov. (*L), ambt., fin. z. 

#13 Lok. (milieu-)belangengroep 
#43 Prov. (milieu-)belangengroep W 
#30 Lok. (milieu-)belangengroep LGR 
#48 Lok. (milieu-)belangengroep 
#2 Prov. (milieu-)belangengroep 
#35 Lok. (milieu-)belangengroep 
#26 Lok. (milieu-)belangengroep 
#22 Lok. (milieu-)belangengroep 
#28 Lok. ov., ambt., land. ontw. 
#46 Prov. ov., ambt., milieuz. 
#18 Reg. ov., ambt. 

#11 Prov. ov., ambt., ind. ontw. 

#39 Lok. ov. /Leiden), politicus 

Casus 

LGR 
L 
Z 
LGR 
Z 

w 
D 
D 
N 
N 
Z 
LGR 
W 
D 
Z 
D 
W 
L 

LGR 
Z 
N 
LGR 
L 
L 
L 
W 

+ — + 

"+ I 

D 
D 
D 
N 
L 
D 
L 
D 
L 
N 

W 
D 
L 
LGR 
Z 
LGR 
W 
z 
N 
L 

I I 

136 



ACF: Policy Belief Systemen 

5.2 Het identificeren van actoren met een verschillend PBS 

Zoals we al eerder hebben aangegeven in hoofdstuk 3, willen we als onderdeel van het 

meervoudige casestudieonderzoek bestuderen of de actoren, die bij de besluitvorming 

betrokken waren, ook gedeelde denkbeelden hadden over de thema's afvalbeleid, ruim

telijke ordening en besluitvormingsvraagstukken in het algemeen. In hoofdstuk 2 hebben 

we deze denkbeelden stijlen van denken en handelen genoemd (Thompson et al., 1990). 

Om deze stijlen te kunnen achterhalen hebben we, zoals reeds is beschreven in hoofd

stuk 3, gebruik gemaakt van de Q-sort methode. 

Zoals in hoofdstuk 3 duidelijk werd is de Q-sort methode geschikt om de denk

beelden van de geselecteerde beleidsactoren (P-sample) te achterhalen. Dit gebeurt 

door deze actoren kaartjes met stellingen (Q-sample) te laten leggen in een "geforceerde 

normale verdeling". De volgende stap in de analyse is om deQ-sorts van de actoren met 

elkaar te vergelijken. Dit is nodig om te kunnen bepalen hoeveel groepen van actoren 

met vergelijkbare denkbeelden te vinden zijn in de data. In de traditionele aanpak wordt 

gebruik gemaakt van een factoranalyse. Om deze analyse te kunnen uitvoeren moet de 

datamatrix worden gekanteld. Een probleem waar de onderzoeker vervolgens mee wordt 

geconfronteerd is de vraag hoeveel factoren getrokken moeten worden uit de data. Aan

gezien we gebruik maken van maar 60 stellingen, zijn de gebruikelijke kwantitatieve 

vuistregels als het "eigenwaarde groter dan 1 "-criterium en een zogenaamd "scree plot" 

niet goed bruikbaar. 

Aangezien we op zoek zijn naar actoren met gedeelde stijlen van denken en han

delen, maken we gebruik van een hiërarchische clusteranalyse om de keuze voor het 

aantal te trekken factoren te bepalen. Dit betekent dat de clusteranalyse voorafgaat aan 

de factoranalyse. De hiërarchische clusteranalyse is gebaseerd op dezelfde correlatie-

matrix als de factoranalyse. Het resultaat van deze analyse is weergegeven in figuur 5.1. 

De hiërarchische clusteranalyse probeert om relatief homogene groepen actoren te iden

tificeren en deze clusters te combineren totdat er nog een over is. De hiërarchische 

clusteranalyse techniek combineert twee actoren met de meeste overeenkomsten in stij

len van denken en handelen en voegt in een volgende stap daar een actor aan toe, die 

het sterkst met deze twee actoren correspondeert. In de figuur is af te lezen dat er ver

schillende groepen van actoren clusteren. Grofweg zijn er in de datastructuur vier clus

ters te onderscheiden, waarin de actoren met gedeelde stijlen van denken en handelen 

groeperen. Het eerste cluster start met actor #29 en eindigt, volgens een verticaal neer

gaande lijn, met actor #45. Het tweede cluster loopt van actor #10 tot en met actor #12. 

Het derde cluster begint bij actor #4 en eindigt met actor #5. Het vierde cluster loopt van 

actor #14 tot en met de laatste actor #39. Zoals figuur 5.1 laat zien, zijn er twee start-
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punten in de eerste twee clusters. Dit resulteert in twee subclusters die uiteindelijk sa

menkomen in één cluster. Voor het vierde cluster draagt de techniek een andere oplos

sing aan. In dit cluster zijn tevens twee beginpunten, die resulteren in twee subclusters. 

Nadat deze twee subclusters zijn samengekomen in één cluster, worden de actoren #18, 

#11 en #39 aan deze gecombineerde subclusters gekoppeld. 

Gebaseerd op deze clusteranalyse kunnen we kiezen voor het trekken van vier factoren 

in de Q-analyse. Aangezien het derde cluster maar uit drie actoren bestaat en sterk ge

relateerd is aan het vierde cluster, kiezen wij echter toch voor het trekken van maar drie 

factoren. In de Q-sort analyse is aangegeven dat de factorscores berekend moeten wor

den om de inhoud van de policy belief systemen van deze drie groepen te kunnen bepa

len. Alleen de actoren die in deze berekeningen een grote bijdrage hebben aan de bepa

ling van de factor, zijn in de analyse opgenomen. We spreken hier van actoren die .40 of 

hoger op een factor laden. Voor sommige actoren betekent dit dat hun opvattingen be

palend zijn voor twee policy belief systemen. De factoranalyse is in dit kader dus weer 

vrijblijvender dan de hiërarchische clusteranalyse, die altijd categoriseert in een enkele 

categorie. De karakteristieken van de factoranalyse die soms problemen veroorzaken als 

het gaat om de keuze hoeveel factoren er getrokken moeten worden, maken het op dit 

punt mogelijk dat er hybride policy belief systemen kunnen bestaan. We zijn vooral ook 

op grond van theoretische overwegingen van mening dat dit mogelijk moet zijn in deze 

analyse. Immers, de Culturele Theorie zelf voorspelt het bestaan van hybride culturelebi-

ases tussen de ideaaltypische biases. In appendix F zijn de factorladingen voor elke ac

tor weergegeven. De actoren die van wezenlijk belang zijn geweest voor de bepaling van 

een policy belief systeem zijn gemarkeerd met een X. 

Als we de hiërarchische clusteranalyse van figuur 5.1 vergelijken met de factorladingen, 

zoals weergegeven in appendix F, wordt duidelijk dat er geen grote verschillen zijn tus

sen de resultaten van de factoranalyse over de omgezette data matrix en de hiërarchi

sche clusteranalyse als techniek om groepen van actoren zichtbaar te maken. Het eerste 

cluster correspondeert met de tweede factor (PBS 2). Het tweede cluster komt overeen 

met de eerste factor (PBS 1). Het derde cluster is problematischer, aangezien twee van 

de drie actoren (#4 en #5) niet bepalend zijn geweest voor een factor. Zij laden niet .40 of 

hoger op een bepaalde factor. Actor #9 categoriseert vervolgens verschillend in de fac

toranalyse dan in de clusteranalyse. Deze resultaten waren min of meer te verwachten, 

omdat de clusteranalyse al aantoonde dat deze actoren een apart cluster vormen. Het 

kleine aantal actoren (N = 3) in dit cluster doen ons besluiten om hieruit geen vierde po

licy belief systeem te determineren. Het vierde cluster komt overeen met de derde factor 
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in de factoranalyse (PBS 3). Naast de genoemde actor #9 die in de categorisatie ver

schilde per analyse, zijn ook actor #25 en #11 verschillend gecategoriseerd. De actoren 

#1, #21, #29, #37 en #39 worden buiten de factoranalyse gelaten, aangezien zij evenals 

actor #4 en #5 niet voldoen aan het criteriumniveau van .40 (de factorladingen zijn afge

rond). De consequenties van de "uitval" van deze actoren en de rollen, die zij in de des

betreffende casus speelden, zullen in hoofdstuk 6 aan de orde komen bij de bespreking 

van het wel of niet voorkomen van een coalitie in de bestudeerde besluitvormingsproces

sen. 

5.3 Policy Belief Systemen (PBS) 

5.3.1 PBS 2: "Meer afvalcapaciteit moet! Overheidssturing noodzakelijk" 

Het eerste cluster van actoren (#29 t/m #45) uit de clusteranalyse (zie figuur 5.1) is ver

antwoordelijk voor de inhoud van PBS 2. Wat opvalt is dat veel actoren uit de private 

sector (exploitanten), politiek verantwoordelijken (wethouders; soms zelfs als commissa

ris vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen in het exploitatiebedrijf) en daar

mee vooral de initiatiefnemers van de geplande afvalverwerkingsinstallaties, in dit cluster 

groeperen. Alle actoren zijn bovendien een groot voorstander van de nieuwe te realiseren 

afvalverwerkingscapaciteit. Met uitzondering van een tweetal ambtenaren in Landgraaf 

(#32 en #31) zijn het actoren die een grote invloed uitoefenen op het verloop van het be

sluitvormingsproces. Dat deze ambtenaren in dit cluster groeperen is niet helemaal 

vreemd, aangezien zij zich als loyale ambtenaren opstelden, zich daarbij als voorstander 

van het project strikt hielden aan het uitvoeren van de plannen en in dit proces weinig 

ruimte lieten voor de inbreng van omwonenden en overige actoren. Dit brengt ons bij de 

inhoud van PBS 2. 

Het policy belief systeem 2 is met name hiërarchisch en gericht op het uitvoeren van het 

bestaande afvalbeleid, waarbij de nadruk ligt op de realisatie van afvalverwerkingscapa

citeit. PBS 2 komt overeen met de denkbeelden van de in Nederland op nationaal niveau 

dominant zijnde Incineration Supervision Coalition (Eberg, 1997: 81). Op het terrein van 

het afvalbeleid reageert men met name op een tweetal stellingen zeer extreem. Zo geeft 

men aan niet tegen het aanleggen van nieuwe stortplaatsen te zijn (9) en is men van 

mening dat beleid dat is ontwikkeld om de groei van afvalstromen in Nederland te beper

ken wel degelijk een positief effect zou kunnen hebben (46). 

De inbreng van verantwoordelijke instanties is voor het verloop van het besluit

vormingsproces echter wel van groot belang. Besluitvorming over infrastructuur verloopt 

139 



ACF: Policy Belief Systemen 

in Nederland namelijk erg moeizaam en langzaam (18). Aangezien met overheidssturing 

(15) en beleid de ruimtelijke ontwikkeling (45) wel degelijk is te beïnvloeden, dienen de 

verantwoordelijke instanties de besluiten te nemen en het proces dusdanig vorm te ge

ven dat er uiteindelijk een resultaat behaald wordt. Daarbij wordt voldoende moeite en tijd 

gestoken ,n het inpassen van een afvalverwerkingsinstallatie in de reeds bestaande om

geving (47). De besluitvorming dient wel te geschieden volgens de geldende regels en 

procedures (31). Overige betrokkenen als omwonenden en milieubelangengroepen kun

nen bmnen deze geldende regels en procedures hun zegje doen, bijvoorbeeld door ge-

bru,k te maken van inspraakprocedures. De actoren in ditPBS nemen daarmee dus af

stand van de egalitaire stijl van denken en handelen, zoals deze in met namePBS 3 een-

traal staat. 

Deze hiërarchische stijl wordt tevens gecombineerd met een individualistische kijk 

op het handelen van de burgers. Hun handelen heeft meestal weinig te doen met de in

houd en veel meer met het opkomen voor het eigen belang (49). Het is evident dat ieder

een mfrastructurele voorzieningen, zoals een nieuwe spoorlijn of een nieuwe voorziening 

voor afvaiverbranding, liever niet dicht bij zijn woning gebouwd ziet worden (17) Er wordt 

bovend,en al te vee, rekening gehouden met de belangen van deze groepen, waardoor 

besluitvormingsprocessen veelal te langzaam en te moeizaam verlopen. De belangen 

van lokale omwonenden zijn belangrijk, maar het is het algemeen belang dat gediend 

moet worden. De nadelen die een dergelijke voorziening heeft voor de omwonenden 

weegt niet op tegen het hogere belang dat met een nieuw te realiseren voorziening wordt 

ged,end (59). Daardoor kan en moet niet altijd aan deze lokale belangen gehoor worden 

gegeven (56). Het is daarom de verantwoordelijke organisatie die alle belangen afweegt 

het veelal emotionele verzet van omwonenden (2) en de inbreng van milieubelangen

groepen in perspectief brengt en daarna een daadkrachtig besluit neemt 

5.3.2 
PBS 3: "Meer afvalcapaciteit? Neen, tenzij in overleg met alle betrok-
kenen" 

De actoren die in het vierde cluster groeperen (#14 t/m #39) en daarmee verantwoordelijk 

zijn voor de inhoud van het policy belief systeem 3, hebben zich vaak tegen de geplande 

afvalverwerkingsinstallaties uitgesproken. Deze groep actoren bestaat met name uit lo

kale (mH.eu-Jbelangengroepen. Dat er tevens een vertegenwoordiger van een private 

organ.satie (#14) groepeert in dit cluster is niet vreemd, aangezien deze actor nauwe 

betrekkingen had met een lokale (milieu-Jbelangengroep in het besluitvormingsproces en 

samen actie voerde tegen de plannen voor een nieuwe afva.verwerkingsinsta.latie Dit-
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zelfde geldt voor de provinciale (milieu-)belangengroep (#43), die samenwerkte met een 

lokale (milieu-)belangengroep (#48). Deze actor groepeert tevens in dit cluster. 

Ook provinciale en lokale ambtenaren bevinden zich in dit cluster. Het zijn dan 

ook veelal actoren die zich ambtshalve hebben verzet tegen de plannen. Niet alle ambte

naren die in dit cluster groeperen waren tegen het project. Actoren #8 en #28 bijvoor

beeld stonden positief ten opzichte van het te realiseren project, maar waren wel zeer 

kntisch ten opzichte van de te verwachten milieueffecten en hechtten veel waarde aan de 

inbreng die omwonenden en overige betrokkenen in het besluitvormingsproces konden 

hebben. 

De stijl van denken en handelen in dit policy belief systeem is te omschrijven alsegali-

tair. Daarnaast wijst men het individualistische perspectief af. De uitspraken die be

palend zijn voor dit PBS richten zich met name op de inbreng van alle betrokkenen het 

liefst al in een heel vroeg stadium van dit besluitvormingsproces (34). Net als in PBS 2 

vindt men het belangrijk bij de besluitvorming te handelen volgens de geldende regels en 

procedures (31). In tegenstelling tot wat men hieronder in PBS 2 verstaat, denkt men in 

PBS 3 vooral aan de verplichtingen voor informatieverstrekking en formele mogelijkheden 

voor inspraak. Inspraakprocedures maken de besluitvorming namelijk niet ingewikkelder 

en langduriger dan noodzakelijk (60). Bovendien zijn besluiten die genomen zijn in over

eenstemming met de lokale bevolking over het algemeen ook betere (4) en meer correcte 

besluiten (5). De inbreng van lokale omwonenden is onder meer van groot belang omdat 

ZIJ goed inzicht in de bestemde omgeving hebben en omdat zij wel degelijk over een 

grote mate van deskundigheid beschikken (32), die zij zich eigen hebben gemaakt in de 

loop van het besluitvormingsproces en zodoende ook kenbaar willen maken Zij willen 

daarmee af van het label, dat zij alleen op basis van emoties en "niet in mijn achtertuin»-

redeneringen in verzet komen. 

Zij storen zich vaak aan de manier waarop door de verantwoordelijke instanties 

het besluitvormingsproces op hiërarchische wijze is gestructureerd en de wijze waarop 

hun inbreng terzijde wordt gelegd. De rol van de overheid in besluitvormingsprocessen 

omtrent het plaatsen van infrastructuur is evident (15), maar er zou niet altijd medewer

king moeten worden verleend aan voorzieningen die niet alleen van lokaal en "dus van 

hoger belang" zijn (30). 

In dit PBS is men tevens zeer kritisch als het gaat om de bouw van een voorzie

ning voor afvalbe- en verwerking vanwege de eventueel op te treden milieueffecten en de 

consequenties voor de leefomgeving (risico's, kosten en gezondheid). Het milieu mag in 

dergelijke besluitvormingsprocessen dan al op hoger niveau tegen andere aspecten zijn 

afgewogen, ook op lokaal niveau dient men zich nog sterk te maken voor het milieu (29) 
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Het bekijken van de mogelijkheden voor afvalpreventie zou bovendien vooraf moeten 

gaan aan het nemen van een besluit over een nieuw te bouwen afvalverwerkingsinstalla

tie (41). Men maakt zich in dit PBS daarom sterk voor het bewerkstelligen van de ge

wenste prioritering in het afvalmanagement. De initiatieven in het kader van het geschei

den inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval worden door de actoren zeer positief ge

waardeerd. GFT-afval kan immers goed hergebruikt worden en eventueel biogas opleve

ren (10). Zelfs als dure verbrandingscapaciteit onbenut blijft en mensen hiervoor via de 

inzamelingstarieven zouden moeten betalen, blijft het gescheiden inzamelen van afval 

nog wenselijk. Hierdoor hoeft namelijk minder afval verwerkt (verbrand/gestort) te worden 

(50). 

5.3.3 PBS 1: "Meer afvalcapaciteit? Ja, mits zorgvuldig doch daadkrachtig 
beslist' 

De actoren die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van PBS 1 komen, zoals reeds is 

aangegeven, overeen met het tweede cluster in figuur 5.1 (#10 t/m #12). Het gaat in dit 

PBS om actoren die op een wat grotere afstand bij het besluitvormingsproces betrokken 

maar niet direct verantwoordelijk waren voor het nemen van de beslissingen in en over 

de continuering van het besluitvormingsproces. De actoren zijn afkomstig van provincies, 

kantoren van regionale besturen, zuiveringsschappen, gemeenten en provinciale (milieu-) 

belangengroepen. De actoren spraken zich in de bestudeerde besluitvormingsprocessen 

positief uit voor het realiseren van de te bouwen afvalverwerkingscapaciteit, maar beke

ken het besluitvormingsproces met een zeer kritische blik, met name als het ging om de 

inpassing van het project in het huidige afvalbeleid en de inbreng van omwonenden en 

lokale (milieu-)belangengroepen in dit proces. 

Een uitzondering is actor #40, een politiek verantwoordelijke in Leiden die samen 

met actor #38, vertegenwoordiger van een geprivatiseerd onderdeel van de provincie 

Zuid-Holland, wel degelijk veel invloed heeft gehad op het besluitvormingsproces. Beide 

actoren vertegenwoordigden namelijk organisaties, die verantwoordelijk waren voor het 

nemen van het initiatief in dit besluitvormingsproces. Gezien deze verantwoordelijkheden 

hadden we de actoren echter verwacht te clusteren met vergelijkbare actoren in het 

hiërarchische PBS 2. Dat zij met de actoren in het tweede cluster groeperen is te verkla

ren vanuit het feit, dat zij een nieuwe techniek, een combinatie van afvalscheiding en 

afvalvergisting met betrekking tot afvalbewerking wilden introduceren. Hun handelen, 

zoals dit bestudeerd is in de casus, past daarmee goed in de denkbeelden die de actoren 

in dit cluster vertegenwoordigen. 
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PBS 1 wordt in sterke mate bepaald door een kritische visie op het afvalbeleid, waarin 

de nadruk ligt op de realisatie van voldoende verwerkingscapaciteit. Wat dit aspect 

betreft komt ditPBS overeen met de denkbeelden van de in Nederland door Eberg (1997: 

81) vastgestelde Incineration Prevention Coalition. De actoren, op zekere afstand bij het 

besluitvormingsproces betrokken, zijn groot voorstander van nieuwe ontwikkelingen op 

het gebied van technieken, zoals omtrent het inzamelen van GFT-afval (10), maar zijn 

een nog groter voorstander van afvalpreventie (41 en 50). Voordat een discussie op gang 

komt over het bouwen van nieuwe afvalverwerkingsinstallaties, zou men daarom eerst 

moeten kijken naar de mogelijkheden voor afvalpreventie (41). Financiële belemmeringen 

vormen de voornaamste reden dat afvalpreventie nog niet genoeg van de grond komt 

(39). Het ontwikkelen van beleid om de groei van afvalstromen in Nederland te beperken 

zou hier wel degelijk een positief effect op kunnen hebben (46). 

Zo positief als men is met betrekking totGFT-composteringsinstallaties, zo nega

tief is men over afvalverbranding. Het door afvalverbranding opwekken van nieuwe ener

gie betekent niet dat er ook gesproken kan worden van recycling of van de meest milieu

hygiënische manier van afvalverwerking (21 en 22). 

De actoren met dit PBS handelen en denken vanuit een gematigd egalitair per

spectief. Het creëren van publiek draagvlak wordt erg belangrijk gevonden. Men vindt de 

inbreng van omwonenden in het besluitvormingsproces van groot belang, al is het alleen 

al vanwege de deskundigheid die zij hebben door in de bestemde omgeving te wonen 

(32). Door omwonenden en overige actoren in een zo vroeg mogelijk stadium bij de be

sluitvorming te betrekken kan de kwaliteit van het besluitvormingsproces en het uiteinde

lijke resultaat verbeteren (4 en 34). 

Gebaseerd op de 12 uitspraken waarop de actoren extreem positief dan wel extreem 

negatief scoorden, kan geconcludeerd worden dat PBS 1 in sterke mate lijkt op de egali

taire stijl van denken en handelen in PBS 3. Waarom we het handelen en denken in PBS 

1 toch duiden als een gematigd egalitaire stijl zal in 5.5.3 worden verduidelijkt. Er is na

melijk een aantal verschillen te constateren die een duidelijk onderscheid maken tussen 

de stijl van denken en handelen in PBS 1 en PBS 3. 

5.4 Consensus over stellingen 

Op basis van de Q-sort kan geconcludeerd worden dat er ook een aantal stellingen zijn, 

die niet onderscheidend zijn voor een policy belief systeem, maar waarover onder de 

actoren consensus bestaat. Een voorbeeld hiervan is de stelling "Ter visie legging en 

inspraakrondes kunnen het beste rond de vakantie gepland worden" (1). Deze stelling 
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scoorde in de Q-sort extreem laag, hetgeen betekent dat alle actoren het absoluut niet 

eens waren met deze stelling. Er is nog een aantal stellingen (zie appendix G), die door 

alle actoren op ongeveer gelijke wijze worden ondersteund of afgewezen 

Zo werd de stelling -Voordat er overgegaan wordt tot de realisatie van nieuwe af-

valverwerkingsinrichtingen, moet er nagegaan worden of er in reeds bestaande installa

i s capaciteit beschikbaar is." (20) in elk PBS positief gewaardeerd. De actoren zijn 

daarmee van mening dat er in de discussie over de verwerking van afval in Neder.and 

niet d,rect aan nieuwe installaties gedacht moet worden. Voordat een beslissing tot hel 

bouwen van een nieuwe installatie genomen wordt, moet er eerst duidelijkheid zijn over 

de nog te benutten capaciteit in reeds bestaande afvalverwerkingsinstallaties. Blijkbaar is 

een principe in termen van efficiency in Nederland onomstreden. 

Ook op de stelling "Als gemeenten een geschikte mogelijkheid hebben om te ver

branden, hoeven ze zich niet aan de voorkeuren in de ladder van Lansink te houden » 

(52) werd in elk PBS ongeveer gelijk gescoord. Het betreft nu een stelling die door de 

actoren werd afgewezen. Ook al zijn de huidige technieken in de afvalverbrandingsin

stallaties in milieuhygiënisch opzicht verbeterd en kan er met het afvalverbrandingspro-

ces energ,e worden teruggewonnen, er mag in de implementatiefase van het Neder

landse afvalbeleid niet voorbij worden gegaan aan afvalpreventie, recycling, hergebruik

en composteringsactiviteiten. Het uitgangspunt van de beleidsprioritering in afvalmana-

gement is onomstreden. 

5.5 Verschillen tussen Policy Belief Systemen 

Zoals in de beschrijvingen van de policy belief systemen in 5.3 al bleek, vertonen PBS 1 

en 3 sterke overeenkomsten. Er werd al aangegeven dat PBS 1 met name uitspraken 

doet over afval en afvalbeleid in Nederland. Het PBS 3 doet dat ook, maar richt zich daar

bij meer op de inbreng van omwonenden in de besluitvorming en het besluitvormingspro-

ces in het algemeen. 

De analyse vraagt om een nog scherper onderscheid tussen met namePBS 1 en 3 maar 

ook tussen deze policy belief systemen en PBS 2. Het alleen gebruik maken en aangeven 

van de extreme stellingen per PBS is niet voldoende. Daarom wordt in de volgende para

graaf gekeken naar de stellingen die een groot verschil aantonen, als het gaat om een 

vergelijking tussen twee factoren. Er zijn bijvoorbeeld uitspraken waar de actoren het in 

PBS 1 mee eens zijn, terwijl men het hiermee juist niet eens is in PBS 2 en PBS 3 Per 

PBS wordt aangegeven welke stellingen het meest onderscheidend zijn. Eerst zullen de 

verschillen worden aangegeven tussen PBS 1 en PBS 2 (5.5.1), vervolgens de verschillen 
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tussen PBS 2 en PBS 3 (5.5.2), om te eindigen met het weergeven van de verschillen 

tussen PBS 1 en PBS 3 (5.5.3). Het zal in totaal gaan om 16 stellingen, waarvan het on

derlinge onderscheid het grootst is. Voor het onderscheid tussen PBS 1 en PBS 2 bete

kent dit een verschil in Z-score van > 1.25, tussen PBS 2 en PBS 3 een Z-score > 1.23 en 

tussen PBS 1 en PBS 3 een Z-score > 0.6 (zie appendix H). 

5.5.1 Verschillen tussen PBS 1 en PBS 2 

Als we tabel 5.1 bekijken dan is het duidelijk dat stellingen in het hiërarchische policy 

belief systeem (PBS 2) en het gematigd egalitair policy belief systeem (PBS 1) op bijna 

alle thema's verschillend worden gewaardeerd. Alleen stellingen uit individualistisch en 

fatalistisch perspectief zorgen nauwelijks voor onderscheid tussen PBS 1 en 2. In som

mige gevallen is de tegenstelling zeer duidelijk, als het bijvoorbeeld gaat om een posi

tieve waardering in het ene en een negatieve waardering in het andere PBS. Het is bij

voorbeeld duidelijk af te lezen dat de stellingen over afvalbeleid aanzienlijk anders scoren 

in het gematigd egalitair PBS 1 dan in het hiërarchische PBS 2. Dit is onder meer het ge

val bij de stelling, dat afvalverbranding milieuhygiënisch gezien de meest wenselijke vorm 

is van omgaan met afval (21). De actoren in PBS 1 zijn het absoluut niet eens met de 

inhoud van deze stelling, terwijl men in PBS 2 deze stelling juist positief waardeert. An

dere tegenstellingen over afval en het afvalbeleid zijn te vinden omtrent uitspraken over 

nieuw aan te leggen stortplaatsen (9), de problemen met betrekking tot afvalreductie en 

afvalpreventie (11, 23, 39 en 41), de wenselijkheid van gescheiden inzameling vanGFT-

afval (50) en het kritisch ten opzichte van afvalverbranding blijven ondanks de milieutech

nisch verbeterde technieken (53). 

Tabel 5.1 Verschillen tussen PBS 1 en PBS 2 

Nr. 
Stel
ling 

Uitspraak Thema uitspraak Waardering in 
PBS 1" 

Waardering in 
PBS 2 

2 Het probleem met de inbreng van de bevolking is 
dat die vooral op emoties gebaseerd is. 

hiërarchisch - +++ 

59 Afvalverwerking hoort bij het nationale afvalbeleid 
en de bouw van een verwerkingsinstallatie is dus 
van hoger belang dan de nadelen die zo'n installa
tie heeft voor omwonenden. 

hiërarchisch + +++ 

4 Besluiten die zijn ontstaan met instemming van de 
lokale bevolking zijn over het algemeen ook betere 
besluiten. 

egalitair +++ -

34 Al op het moment dat er alleen nog maar een plan 
voor bouw van een afvalinstallatie in discussie 
wordt gebracht, zouden alle belanghebbenden bij 
de discussie betrokken moeten worden. 

egalitair ++ 

9 Het aanleggen van nieuwe stortplaatsen zou 
verboden moeten worden. 

afval + — 

11 Er wordt onvoldoende aan afvalpreventie gedaan, 
omdat er geen geld mee te verdienen valt. 

afval + -
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21 Afvalverbranding is milieuhygiënisch gezien de 
meest wenselijke vorm van omgaan met afval 

afval — + 
23 Als er minder capaciteit voor de verwerking van 

afval was, zou er waarschijnlijk serieuzer werk 
worden gemaakt van afvalreductie. 

afval ++ -

39 Financiële belangen in de verwerking van afval 
belemmeren dat op de best mogelijke wijze met de 
afvalstroom wordt omgegaan. 

afval +++ + 

41 Er zou eerst naar de mogelijkheden voor afvalpre
ventie gekeken moeten worden, voordat men gaat 
denken aan het bouwen van nieuwe afvalverwer
kingsinstallaties. 

afval +++ + 

50 Gescheiden inzameling is soms onwenselijk, 
omdat hierdoor dure verbrandingscapaciteit onbe
nut blijft die mensen via de inzamelingstarieven 
toch moeten betalen. 

afval -

53 De verbeterde en daardoor minder milieubelas
tende technieken rond afvalverbranding zijn geen 
reden om je hiertegen te verzetten. 

afval - + 

17 Iedereen ziet infrastructurele voorzieningen, zoals 
nieuwe spooriijnen of verbrandingsinstallaties, 
liever niet dicht bij zijn woning gebouwd worden 

ruimtelijke 
ordening / 

individualistisch 

+ +++ 

18 De besluitvorming over infrastructuur verloopt in 
Nederland veel te moeizaam en te langzaam. 

ruimtelijke 
ordening 

+ +++ 
47 Gemeenten en provincies nemen in Nederland te 

weinig tijd en moeite om een afvalverwerkingsin
stallatie in de reeds bestaande omgeving in te 
passen. 

ruimtelijke 
ordening 

+ — 

49 Het lokale verzet tegen nieuwe infrastructuur heeft 
meestal weinig met de inhoud te maken; het is 
niets anders dan het opkomen voor het eigen 
belang. 

ruimtelijke 
ordening / 

individualistisch 

++ 

Om de tabellen overzichtelijk te houden is er gekozen voor een waardering in plussen (eens) en minnen (on
eens) in plaats van in Z-scores: - - - z<-1,5 +++ z>+15 

-1,5<z<-1,0 ++ 
-1,0<z<0 

1,0< z< +1,5 
0 < z < 1 , 0 

Daarnaast onderscheidt PBS 1 zich van PBS 2 in de uitspraken over de inbreng van om

wonenden en overige actoren in de besluitvorming. Dit is bijvoorbeeld duidelijk te zien als 

het gaat om de besluiten die over het algemeen beter zullen zijn als die zijn genomen 

met instemming van de bevolking (4). In het gematigd egalitair PBS 1 is men hier groot 

voorstander van. In de hiërarchische stijl van denken en handelen (PBS 2) is men het met 

deze uitspraak niet eens. Het is zelfs zo dat de actoren metPBS 2 de inbreng van de lo

kale bevolking een probleem vinden, aangezien deze vooral gebaseerd is op emoties (2). 

Bovendien heeft het verzet van omwonenden weinig te maken heeft met de inhoud en is 

het vaak niets anders dan het opkomen voor het eigen belang (49). Vindt men het inPBS 

1 van belang dat lokale betrokkenen al in een vroeg stadium betrokken worden bij de te 

voeren discussie (34), in PBS 2 staat dit haaks op de wijze waarop de actoren het besluit

vormingsproces zouden willen vormgeven. 

Nog een groot verschil is te vinden in de uitspraken over de ruimtelijke ordening in 

Nederland. De hiërarchen (PBS 2) zijn van mening dat er in Nederland wel degelijk vol

doende tijd en moeite wordt gestoken om een nieuwe afvalverwerkingsinstallatie in de 

bestaande omgeving in te passen (47). 
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We zien in tabel 5.1 dat de waardering bij sommige uitspraken 'm beide policy be

lief systemen met een "+" of een "-" is aangeduid. Het verschil tussen eenPBS wordt na

melijk niet alleen bepaald door "is voor" (+) of "is tegen" (-). Het verschil kan ook uitge

maakt worden door stellingen waar iedereen het mee eens is, maar die door de ene actor 

ten opzichte van andere stellingen hoger worden geprioriteerd dan door de andere actor. 

Voorbeelden van stellingen waarvan duidelijk is, dat er consensus bestaat over of ze 

ondersteund dan wel afgewezen moeten worden, zijn de meningen omtrent de uitspraken 

dat de besluitvorming over infrastructuur in Nederland veel te moeizaam en te langzaam 

verloopt (18) en dat iedereen infrastructurele voorzieningen liever niet dicht bij zijn ach

tertuin gebouwd ziet worden (17). De actoren met het hiërarchische PBS 2 hechten een 

relatief grotere waarde aan deze stellingen (ten opzichte van de andere items) dan de 

actoren met het gematigd egalitair perspectief PBS 1. Dit geeft daarom een belangrijk on

derscheid aan tussen PBS 1 en PBS 2. 

Hetzelfde geldt voor de waardering die de actoren met PBS 1 als PBS 2 geven aan 

de stelling, dat de nadelen die de bouw van een verwerkingsinstallatie heeft voor de om

wonenden niet opwegen tegen het algemeen belang dat met deze verwerkingsinstallatie 

in het kader van het nationale afvalbeleid wordt gediend (59). Dat de actoren met PBS 2 

deze stelling een hogere prioriteit toekennen dan de actoren met PBS 1 versterkt de con

clusie, dat de stijl van denken en handelen in PBS 2 vooral hiërarchisch is. 

5.5.2 Verschillen tussen PBS 2 en PBS 3 

De verschillen tussen het hiërarchische PBS 2 en het sterk egalitair PBS 3 zijn te vinden 

in onderstaande tabel 5.2. Wat in deze tabel opvalt, is daXacht van de uitspraken (2, 4, 9, 

18, 34, 47, 49 en 59) die verschillen tussen PBS 2 en PBS 3 hetzelfde zijn als de stellin

gen, die genoemd zijn bij het benoemen van de verschillen tussen PBS 1 en PBS 2. 

Daarmee wordt duidelijk dat de hiërarchische stijl van denken en handelen (PBS 2) ster

ker verschilt van zowel het gematigd egalitair PBS 1 als het sterk egalitair PBS 3, maar 

dat de laatst genoemde policy belief systemen in diverse opzichten overlap vertonen. Zijn 

er toch nog andere verschillen te ontdekken? 

De verschillen in uitspraken (anders dan de reeds genoemde) zijn vooral een be

vestiging van het reeds geconcludeerde. PBS 2 is met name hiërarchisch (2, 29, 30 en 

59), waarbij de inbreng van lokale betrokkenen als een probleem wordt gezien. Dit 

hiërarchische perspectief wordt daarbij gecombineerd met een enigszins individualistisch 

perspectief op het handelen van de burgers. Dit handelen heeft volgens de actoren met 

een hiërarchische stijl van denken en handelen immers weinig te doen met inhoud, maar 

meer met het opkomen voor het eigen belang (49). Zij hebben niet het beste inzicht in de 
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eigen, omgeving en hoeven daarom ook geen essentiële rol in de besluitvorming te ver

vullen (26). Men is het in PBS 2 dan ook niet eens met de stelling dat er sprake zou zijn 

van betere besluiten, als de inbreng in inspraakrondes niet zo snel terzijde gelegd zou 

worden (27). Een besluit over een installatie voor de verwerking van afval hoeft boven

dien niet pas genomen te worden als daar de instemming van de lokale bevolking voor is 

(56). 

De denkbeelden over de hiërarchische aanpak in de besluitvorming en de inbreng van 

omwonenden en overige lokale belangengroepen in PBS 2 worden enigszins genuan

ceerd door de uitspraken dat inspraakprocedures de besluitvorming niet noodzakelijker

wijs ingewikkelder en langduriger maken (60) en dat de besluitvorming correcter zou zijn 

als omwonenden hierop ook een beslissende invloed zouden kunnen uitoefenen (5). De 

actoren met PBS 2 en de actoren met PBS 3 zijn het eens over deze stellingen, maar de 

actoren met PBS 3 hechten echter een veel groter belang aan deze stellingen in relatie tot 

de overige stellingen. Daarmee zijn de stellingen toch onderscheidend voor de bepaling 

van de policy belief systemen. 

Tabel 5.2 Verschillen tussen PBS 2 en PBS 3 

Nr. 
Stel
ling 

Uitspraak Thema uitspraak Waardering in 
PBS 2" 

Waardering in 
PBS 3 

2 Het probleem met de inbreng vanuit de bevolking 
is vaak dat die vooral op emoties gebaseerd is. 

hiërarchisch +++ -
29 Bij de bouw van infrastructuur hoeft men zich op 

lokaal niveau niet sterk te maken voor het milieu, 
omdat op hoger niveau het milieubelang al is 
afgewogen tegen andere aspecten. 

hiërarchisch 

30 Een gemeente zou altijd medewerking moeten 
vertenen aan voorzieningen die niet alleen van 
lokaal en dus van hoger belang zijn. 

hiërarchisch + ~ 

59 Afvalverwerking hoort bij het nationale afvalbeleid 
en de bouw van een verwerkingsinstallatie is dus 
van hoger belang dan de nadelen die zo'n installa
tie heeft voor omwonenden. 

hiërarchisch +++ 

60 Inspraakprocedures maken de besluitvorming 
ingewikkelder en langduriger dan noodzakelijk. 

hiërarchisch - — 
4 Besluiten die zijn ontstaan met instemming van de 

lokale bevolking zijn over het algemeen ook betere 
besluiten. 

egalitair - +++ 

5 Besluitvorming zonder dat omwonenden hierop 
beslissende invloed kunnen uitoefenen is niet 
correct. 

egalitair + ++ 

26 Omwonenden hebben het beste inzicht in de 
omgeving en dus is hun inbreng in besluitvorming 
over een afvalverwerkingsinrichting van essentieel 
belang. 

egalitair ++ 

27 Als de inbreng in inspraakrondes niet zo eenvou
dig terzijde gelegd zou worden, dan zou dat leiden 
tot betere besluiten. 

egalitair - + 

34 Al op het moment dat er alleen nog maar een plan 
voor bouw van een afvalinstallatie in discussie 
wordt gebracht, zouden alle belanghebbenden bij 
de discussie betrokken moeten worden. 

egalitair +++ 

148 



ACF: Policy Belief Systemen 

56 Een besluit over installaties voor de verwerking 
van afval zou alleen genomen moeten kunnen 
worden met instemming van omwonenden rond de 
locatie. 

egalitair + 

7 Een afvalverwerkingsinstallatie moet, wat omwo
nenden betreft, maar in de omgeving van anderen 
geplaatst worden. 

individualistisch + 

9 Het aanleggen van nieuwe stortplaatsen zou 
verboden moeten worden. 

afval — -

18 De besluitvorming over infrastructuur verloopt in 
Nederland veel te moeizaam en te langzaam. 

ruimtelijke 
ordening 

+++ + 

47 Gemeenten en provincies nemen in Nederland te 
weinig tijd en moeite om een afvalverwerkingsin
stallatie in de reeds bestaande omgeving in te 
passen. 

ruimtelijke 
ordening 

+ 

49 Het lokale verzet tegen nieuwe infrastructuur heeft 
meestal weinig met de inhoud te maken; het is 
niets anders dan het opkomen voor het eigen 
belang. 

ruimtelijke 
ordening / 

individualistisch 

++ 

Om de tabellen overzichtelijk te houden is er gekozen voor een waardering in plussen (eens) en minnen (on

eens) in plaats van in Z-scores: — z<-1,5 +++ z>+1,5 
-1,5<z<-1,0 ++ 1,0< z< +1,5 
- 1 , 0 < z < 0 + 0 < z < 1 , 0 

Het hiërarchische perspectief is tevens te vinden als het gaat om de medewerking van 

lokale overheden. Als er plannen zijn voor het bouwen van een afvalverwerkingsinstalla

tie, dan zijn de actoren met de hiërarchische stijl van denken en handelen (PBS 2) van 

mening, dat een gemeente daar altijd medewerking aan zou moeten verlenen. Het gaat 

immers om een project dat een hoger belang dient (30). 

Een groot verschil tussen PBS 2 en PBS 3 is dat men in PBS 2 van mening is, dat 

er bij de omwonenden het idee speelt dat een afvalinstallatie, wat deze omwonenden 

betreft, maar in de omgeving van anderen geplaatst moet worden (7). Dit is wederom een 

stelling met betrekking tot de calculerende burger, waar men het in PBS 3 niet mee eens 

is. 

5.5.3 Verschillen tussen PBS 1 en PBS 3 

In de vorige paragrafen is al ingegaan op de overeenkomsten die te vinden zijn tussen 

het gematigd egalitair PBS 1 en het sterk egalitair PBS 3. Belangrijk bij de bepaling van de 

beide policy belief systemen is om te kijken waar de verschillen liggen. Het belangrijkste 

onderscheid tussen PBS 1 en PBS 3 kan geconstateerd worden aan de hand van stellin

gen die een individualistisch perspectief weergeven. Zo bevestigt men in PBS 1 de stel

ling, dat lokale betrokkenen bij een initiatief voor een afvalverwerkingsinstallatie van me

ning zijn dat deze maar het liefst in de omgeving van anderen geplaatst moet worden (7). 

Ditzelfde geldt voor gemeenten die een afvalverwerkingsinstallatie ook bij voorkeur in een 

andere gemeente geplaatst zien worden (37). In PBS 3 wijst men deze stellingen resoluut 

af. Ook onderscheidend is de individualistische uitspraak, dat gemeenten een inrichting 
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voor afvalverwerking op eigen grondgebied zullen accepteren als daar goede redenen 

voor te geven zijn (8). 

Een groot verschil tussen PBS 1 en PBS 3 is tevens te vinden als het gaat om uit

spraken over afval en het afvalbeleid. Zo wijst men het aanleggen van nieuwe stortplaat

sen in het gematigd egalitair PBS 1 wel en in het sterk egalitair PBS 3 niet af, terwijl we dit 

in een puur egalitair perspectief wel zouden verwachten. De meningen zijn minder ver

deeld over stellingen met betrekking tot afvalverbranding en afvalpreventie (21, 22 en 

39). De actoren met PBS 1 zijn echter meer uitgesproken over de nog steeds van belang 

zijnde beperkingen van afvalverbranding en de financiële belangen die belemmeren dat 

afvalpreventie bewerkstelligd kan worden. Vergelijkbaar is de onderlinge verdeeldheid 

over of ruimtelijke ordening in Nederland zich te weinig met de vraag bezighoudt, hoe in 

bepaalde behoeften kan worden voorzien met een zo min mogelijk ruimtebeslag (48). Dat 

de bouw van een afvalverwerkingsinstallatie in Nederland een planologisch, niet goed op 

te lossen probleem (42) is wordt echter in PBS 1 positief gewaardeerd en in PBS 3 afge

wezen. 

De stellingen met een vooral egalitaire inhoud worden in het PBS 3 zwaarder gewaar

deerd dan in PBS 1. In PBS 1 deelt men de mening van de actoren met PBS 3, dat omwo

nenden wel degelijk invloed moeten kunnen hebben op en in het besluitvormingsproces, 

al is het alleen al omdat zij uit de omgeving komen en daarmee over belangrijk inzicht 

beschikken (5 en 26). Dit is in tegenstelling met de egalitaire stelling, dat de besluitvor

ming gecontinueerd moet worden, ondanks dat omwonenden het niet eens zijn met de 

beslissingen die in het kader van een te bouwen afvalverwerkingsinstallatie genomen 

worden (56). Voor de actoren met PBS 3 dient een dergelijk besluit alleen genomen te 

worden met instemming van de omwonenden rond de locatie. 

Ook de hiërarchische uitspraak die ingaat op de inspraakprocedures en de in

breng van alle betrokkenen in de besluitvorming, wordt door de actoren uit PBS 3 zwaar

der gewaardeerd. Men is erg voor betrokkenheid van lokale omwonenden, aangezien 

deze het beste inzicht hebben in de eigen omgeving en daarom al in een vroeg stadium 

op het besluitvormingsproces invloed moeten kunnen uitoefenen. 

Tabel 5.3 Verschillen tussen PBS 1 en PBS3 

Nr. 
Stel
ling 

Uitspraken Thema uitspraak Waardering in 
PBS1" 

Waardering in 
PBS 3 

29 Bij de bouw van infrastructuur hoeft men zich op 
lokaal niveau niet sterk te maken voor het milieu, 
omdat op hoger niveau het milieubelang al is 
afgewogen tegen andere aspecten. 

hiërarchisch 

31 Het belangrijkste bij de besluitvorming is om te 
handelen volgens de geldende regels en procedu-

hiërarchisch + ++ 

150 



ACF: Policy Belief Systemen 

res. 
60 Inspraakprocedures maken de besluitvorming 

ingewikkelder en langduriger dan noodzakelijk. 
hiërarchisch - — 

5 Besluitvorming zonder dat omwonenden hierop 
beslissende invloed kunnen uitoefenen is niet 
correct. 

egalitair + ++ 

26 Omwonenden hebben het beste inzicht in de 
omgeving en dus is hun inbreng in besluitvorming 
over een afvalverwerkingsinrichting van essentieel 
belang. 

egalitair + ++ 

56 Een besluit over installaties voor de verwerking 
van afval zou alleen genomen moeten kunnen 
worden met instemming van omwonenden rond de 
locatie. 

egalitair + 

7 Een afvalverwerkingsinstallatie moet, wat omwo
nenden betreft, maar in de omgeving van anderen 
geplaatst worden. 

individualistisch + 

8 Als er goede redenen zijn aan te voeren voor een 
afvalverwerkingsinrichting binnen de eigen ge
meente, in plaats van op het grondgebied van een 
andere gemeente, dan zullen gemeenten zo'n 
inrichting accepteren. 

individualistisch + ++ 

37 ledere gemeente ziet een afvalverwerkingsinstal
latie bij voorkeur in een andere gemeente ge
plaatst zien. 

individualistisch + • 

46 De groei van de afvalstroom is door middel van 
beleid niet te beperken. 

fatalistisch — -
9 Het aanleggen van nieuwe stortplaatsen zou 

verboden moeten worden. 
afval + -

21 Afvalverbranding is milieuhygiënisch gezien de 
meest wenselijke vorm van omgaan met afval. 

afval — -
22 Afvalverbranding is eigenlijk gewoon recycling, er 

wordt immers energie mee opgewekt 
afval — -

39 Financiële belangen in de verwerking van afval 
belemmeren dat op de best mogelijke wijze met de 
afvalstroom wordt omgegaan. 

afval +++ + 

42 De bouw van een afvalverwerkingsinstallatie is in 
Nederland een planologisch probleem, dat niet 
goed oplosbaar is. 

ruimtelijke 
ordening 

+ • 

48 Ruimtelijke ordening in Nederland houdt zich te 
weinig bezig met de vraag hoe we in bepaalde 
behoeften kunnen voorzien met een zo min moge
lijk ruimtebeslag. 

ruimtelijke 
ordening 

++ + 

Om de tabellen overzichtelijk te houden is er gekozen voor een waardering in plussen (eens) en minnen (on
eens) in plaats van in Z-scores: — z<-1,5 +++ z>+1,5 

-1,5<z<-1,0 ++ 1 , 0 < z < + 1 , 5 
- 1 , 0 < z < 0 + 0 < z < 1 , 0 

In beide policy belief systemen is men van mening dat de groei van de afvalstroom wel 

degelijk door beleid is te beperken (46). Dit is de enige fatalistische stelling die van be

lang is in de bepaling van een PBS. Voor de actoren met PBS 1 heeft men meer vertrou

wen in de beïnvloeding van het beleid op de afvalstroom, aangezien de stelling sterker 

wordt afgewezen in PBS 1 dan in PBS 3. Egalitairen hebben dan ook per definitie weinig 

vertrouwen in "oplossingen van buitenstaanders". 

Het grootste verschil tussen PBS 1 en PBS 3 is dus dat we in PBS 1 een stijl van denken 

en handelen herkennen die overeenkomt met een gematigd egalitarisme. We hebben in 

het voorgaande gezien dat een aantal egalitaire stellingen door actoren met PBS 3 veel 
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zwaarder wordt gewaardeerd. Daarom omschrijven we PBS 3 als een stijl die gekenmerkt 

wordt door een sterk egalitair perspectief. 

Nog belangrijker is de individualistische component die in PBS 1 aanwezig is en 

in PBS 3 wordt afgewezen. Volgens de actoren met PBS 1 is de inbreng van omwonen

den vanwege hun inzicht en kennis in de eigen omgeving zeer belangrijk in besluitvor

mingsprocessen over infrastructuur. Toch dienen de politiek verantwoordelijken wel alert 

te blijven op tegenstanders die het besluitvormingsproces dwarsbomen vanwege zoge

heten "niet in mijn achtertuin"-beweringen. Er zullen altijd omwonenden en andere lokale 

actoren zijn, die het geplande project of de geplande infrastructuur in het algemeen liever 

ergens anders gebouwd zien worden. Dit moet niet leiden tot een bestuurlijke impasse. 

Er dient besluitvaardigheid te bestaan bij de verantwoordelijke instanties om uiteindelijk 

het besluitvormingsproces voort te kunnen zetten. Het is dus zeker van belang dat er in 

het besluitvormingsproces gebruik gemaakt wordt van de deskundigheid van betrokke

nen, maar tot op zeker niveau, aangezien de tegenstanders vaak vanuit individualistisch 

perspectief verzet plegen. 

5.6 Conclusies 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat er drie policy belief systemen kunnen 

worden onderscheiden. De kenmerken van elk policy belief systeem zijn in de tabel 5.4 

nog eens kort samengevat. Het hiërarchische PBS 2 en het sterk egalitaire PBS 3 zijn 

twee (zo goed als ideaaltypische) extremen. PBS 1 is een hybride vorm en kenmerkt zich 

door gematigd egalitarisme en individualisme. 

Tabel 5.4 Kenmerken van de policy belief systemen 

PBS 2 PBS 3 PBS1 

"Meer 
afvalcapaciteit moet! 

Overheidssturing 
noodzakelijk" 

"Meer afvalcapaciteit? 
Neen, tenzij in overleg 
met alle betrokkenen" 

"Meer afvalcapaciteit? 
Ja, mits zorgvuldig 

doch 
daadkrachtig beslist" 

Stijl van 
denken en 
handelen 

• Hiërarchisch en gema
tigd individualistisch 

• Sterk egalitair • Gematigd egalitair èn 
individualistisch 

Afvalbeleid • Realiseren van vol
doende afvalverwer
kingscapaciteit 

• Impact van afvalver
werking op milieu en 
omgeving 

• Afvalpreventie 
• Wijze van afvalverwer

king 
Ruimtelijke 
ordening 

• Snelheid is geboden • Zorgvuldig, snelheid 
heeft averechts effect 

• Zorgvuldig, maar 
daadkrachtig 
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Met betrekking tot de ruimtelijke ordening en afvalbeleid leidt dit in PBS 2 tot een ge

wenste snelle besluitvorming om voldoende afvalverwerkingscapaciteit te realiseren. PBS 

2 komt overeen met de door Eberg (1997: 81) gesignaleerde Incineration Supervision 

Coalition, die in Nederland dominant is. 

In PBS 3 staat de impact van de afvalverwerking op het milieu en de omgeving 

centraal. In een besluitvormingsproces moet daarom sprake zijn van een grote mate van 

zorgvuldigheid in plaats van snelheid. Dit PBS is niet terug te vinden op landelijk niveau 

en is daarmee een authentiek lokaal/regionaal PBS. Om het denken en handelen van 

deze actoren met dit PBS te karakteriseren als "NIMBY" is onvolledig en unfair. 

De actoren met de hybride stijl van denken en handelen, PBS 1, zijn van mening 

dat er veel meer discussie gevoerd moet worden over afvalpreventie en de wijze van 

afvalverwerking. Mocht er toch worden overgegaan op de bouw van een nieuwe voorzie

ning, dan is de inbreng van omwonenden geen onbelangrijke. Dit moet echter niet leiden 

tot mogelijke impasses, waarvoor een daadkrachtig opereren van de verantwoordelijke 

instanties noodzakelijk is. Dit PBS is te vergelijken met de Incineration Prevention Coali

tion (ibid.). Figuur 5.1 toont aan dat elk PBS terug te vinden is onder de geïnterviewde 

actoren. 

Elk PBS heeft dus een eigen stijl van denken en handelen, met daarin hiërarchische, ega

litaire en/of individualistische aspecten. Fatalistische aspecten zijn niet erg bepalend ge

weest voor de inhoud van een PBS. Er is maar één stelling met een fatalistisch inhoud, 

die in de policy belief systemen naar voren kwam. In geen enkel PBS wordt ingestemd 

met de uitspraak dat de groei van de afvalstroom door middel van beleid niet te beperken 

is (46). 
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Hoofdstuk 6 
ACF: Coalities in de 

besluitvormingsprocessen 

6.1 Inleiding 

In hoofdstuk 5 is ingegaan op de inhoud van de policy belief systemen (PBS). Per cluster 

is gekeken welke actoren met elkaar groepeerden en wat de inhoud was van de policy 

belief systemen. Het betrof een analyse die zich uitstrekte over de zes bestudeerde be

sluitvormingsprocessen. Om te kunnen spreken van coalities in termen van het "Advo

cacy Coalition Framework" (Sabatier en Jenkins-Smith, 1993: 25), moet er (1) sprake zijn 

van een samenwerkingsvorm tussen actoren die niet-triviaal (serieus) is en moeten (2) 

deze samenwerkende actoren handelen en denken vanuit een gedeeld PBS. 

Voor de bepaling van het PBS, waarmee de actoren te verbinden zijn wordt gebruik 

gemaakt van de gegevens uit de Q-sort analyse (hoofdstuk 5). Om te kunnen bepalen of 

er tussen de actoren sprake is geweest van samenwerking op non-triviale wijze, wordt per 

casus gebruik gemaakt van de beschrijvingen van het verloop van de besluitvormingspro

cessen (hoofdstuk 4). Van non-triviale samenwerking was sprake als aan de volgende 

criteria (zie appendix C "Onderzoeksprotocol") werd voldaan: 

• Regelmatig overlegvoering (ontmoetingen/bijeenkomsten); 

• Gezamenlijk actie voeren: Bijvoorbeeld organiseren van openbare hoorzittingen, voor

lichtingsavonden, het uitgeven van krantenberichten en het gezamenlijk indienen van 

bezwaarschriften; 

• Poolshoogte nemen van eikaars doelstellingen en deze proberen te koppelen om in 

het besluitvormingsproces sterker te staan; 

• Gezamenlijk indienen van verzoeken bij overheidsinstanties ten behoeve van het ver

krijgen van informatie. 

In dit hoofdstuk zal per casus aangegeven worden (1) of er sprake is van een coalitie en 

(2) uit welke actoren deze coalitie bestond. In 6.2 zal dit gebeuren voor de casus waarin 

de geplande verwerkingscapaciteit daadwerkelijk is gerealiseerd. In 6.3 zijn de gegevens 

over coalitievorming opgenomen over casus waarin het niet is gekomen tot het realiseren 

van de geplande capaciteit. Eén en ander zal inzichtelijk worden gemaakt aan de hand 

van tabellen. In 6.4 wordt behandeld of in de casus dominante of niet-dominante coalities 
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aanwezig waren en zo ja, met welk PBS deze coalities te verbinden waren. Een verklaring 

voor het ontbreken van coalities in Duiven en Zwolle wordt gegeven in 6.5. De conclusies 

zijn ten slotte opgenomen in 6.6. 

6.2 Coalities in gerealiseerde projecten 

6.2.1 Uitbreiding van de verbrandingslijn en nieuwe GFT-composterings-

installatie te Duiven 

In tabel 6.1 zijn de actoren voor de casus Duiven opgenomen die in de clusteranalyse 

(figuur 5.1) groepeerden. We constateren dat er in deze casus geen enkele coalitie te 

vinden is. Zoals reeds eerder aangegeven dienen de actoren overeenkomstige policy 

belief systemen te hebben, als we van een coalitie willen spreken. In de tabel is opgeno

men dat zowel actor #6 als actor #10 hetzelfde policy belief systeem hebben, te weten 

PBS 1. Zij handelden en dachten dus vanuit een gematigd egalitair èn individualistisch 

perspectief, met een voorkeur voor afvalpreventie en een zorgvuldig, maar daadkrachtige 

manier van het ordenen van de ruimte en het nemen van beslissingen daarin. De onaf

hankelijke organisatie die zich in Duiven heeft bemoeid met de zuivering van het riool

water (#6) en de gedeputeerde van de provincie Gelderland (#10) waren beide voorstan

der van de uitbreiding van het industrieterrein in Duiven. Zij zetten zich als vergunning

verlenende organisaties voor de realisering van de plannen in, maar de samenwerking 

bestond uit niet meer dan de normale, routinematige momenten waarop men in het be

sluitvormingsproces wel moet samenwerken. Er is geen sprake van een manier van sa

menwerken, waaruit blijkt dat er meer gezamenlijke initiatieven zijn genomen om de sa

menwerking te versterken. Zij handelden weliswaar vanuit een gedeeld policy belief sys

teem, maar ze voerden geen extra overleg met elkaar en ze stemden hun handelen niet 

op elkaar af. Er is dus geen sprake van een coalitie. 

Hetzelfde geldt voor de vertegenwoordiger van de private organisatie die verantwoordelijk 

was voor de aan te leggen mestverwerkingsfabriek in Duiven (#3) en de politiek verant

woordelijke van de gemeente Duiven (#7), die wel in stijl van denken en onderhandelen 

overeenkomen, maar door gebrek aan serieuze coöperatie geen coalitie vormen, zoals 

bedoeld wordt door Sabatier en Jenkins-Smith (1993: 25). 
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Tabel 6.1 Coalities in Duiven 

Actoren # Non-triviale Policy belief systeem Coalitie 
(zoals gegroepeerd in coöperatie 

clusteranalyse, figuur 5.1) 1 2 3 geen 
6 Zelfstandig bestuursorgaan 
10 Provinciale overheid, politicus, 

milieuzaken 
Nee 

6 
10 NEE 

3 Private organisatie 
7 Lokale overheid, politicus, 

ruimtelijke ordening 
Nee 

3 
7 NEE 

1 Lokale (milieu-)belangengroep 
2 Provinciale (milieu-)belangengroep 
8 Lokale overheid, ambtenaar, 

milieuzaken 

Ja, tussen 
#1 &#2 

2 
8 

2 
8 

1 
NEE 

4 Regionale overheid, commissie 
milieuzaken 

9 Exploitant (overheid) 
5 Provinciale overheid, afdeling 

vergunningen 

Nee 
9 

4 

5 

NEE 

De analyse van het besluitvormingsproces wijst uit dat de samenwerking tussen de lokale 

(milieu-)belangengroep (#1) en de provinciale (milieu-)belangengroep (#2)wèl het triviale 

niveau ontsteeg. Zij groepeerden ook in de clusteranalyse, samen met een ambtenaar 

van de gemeente Duiven (#8). Deze laatste maakte echter geen deel uit van de samen

werking en valt daarbij buiten de coalitie. Aangezien de actoren #1 en #2 geenPBS delen, 

vormen zij echter geen coalitie. Het is zelfs zo dat de ideeën van de actor van de lokale 

(milieu-)belangengroep (#1) bij geen enkel policy belief systeem aansluiten. Dat de acto

ren #2 en #8 wel hetzelfde PBS delen, is niet voldoende om te kunnen spreken van een 

coalitie, want zij werkten onvoldoende samen. 

Welke conclusie kan tot slot getrokken worden omtrent de actoren #4, #9 en #5? 

Is er sprake van non-triviale coöperatie en het delen van een policy belief systeem? Het 

antwoord hierop is "nee". Actoren #4 en #5 hebben zelfs geen policy beliefs die bij een 

van de drie policy belief systemen passen. Er is dus geen sprake van een coalitie. In 6.5 

zal een antwoord worden gegeven op de vraag waarom er in Duiven geen coalities te 

vinden zijn. 

6.2.2 Stortplaats te Landgraaf 

De actoren in Landgraaf zijn eveneens verdeeld in drie clusters van actoren, die wat be

treft hun stijl van denken en handelen groeperen. Er zijn, zoals in tabel 6.2 is af te lezen, 

twee coalities te vinden. De eerste coalitie bevindt zich in de tweede groep van actoren 

die in de clusteranalyse groepeerden. De exploitant (#29) en de vertegenwoordigers van 

de lokale overheid (#32 en #31) hebben in het besluitvormingsproces op diverse mo

menten elkaar opgezocht en samengewerkt om de besluitvorming weer op gang te krij-
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gen en te continueren. Zoals tabel 6.2 uitwijst, delen alleen #31 en #32 hetzelfde policy 

belief systeem. Zij dachten en handelden vanuit een hiërarchisch en gematigd individua

listisch perspectief, met het oog op het snel realiseren van voldoende verwerkingscapa

citeit voor afval. Actor #29 heeft geen policy beliefs die bij één van de driePBS passen. 

Dit betekent geenszins dat deze actor (de exploitant) neutraal is te noemen. We zien in 

appendix F dat deze actor op bijvoorbeeld factor 2 (naar boven afgerond) 0.40 en op 

factor 3 0.36 scoort. Zijn scores reiken bijna het niveau van het criterium 0.40 of hoger, 

waarop de factoranalyse is gebaseerd. Deze actor had kunnen behoren tot de coalitie die 

gevormd wordt door de actoren #31 en #32, maar valt erbuiten omdat de actor niet aan 

één van de PBS te verbinden is. 

Tabel 6.2 Coalities in Landgraaf 

Actoren # Non-triviale Policy belief systeem Coalitie 
(zoals gegroepeerd in coöperatie 

clusteranalyse, figuur 5.1) 1 2 3 geen 
27 Lokale overheid, politicus, 

ruimtelijke ordening 
25 Zelfstandig bestuursorgaan 

(Duitsland) 

Nee 
27 

25 
NEE 

29 Exploitant (overheid) 
32 Lokale overheid, ambtenaar, 

juridische zaken 
31 Lokale overheid, ambtenaar, 

milieuzaken 

Ja, tussen #29, 
#32 en #31 

32 

31 

29 
JA 

30 Lokale (milieu-)belangengroep 
26 Lokale (milieu-)belangengroep 
28 Provinciale overheid, ambtenaar, 

landelijke ontwikkeling 

Ja, tussen 
#30 & #26 

30 
26 
28 

JA 

Een tweede coalitie wordt gevormd door de actoren #30 en #26. Tussen deze lokale (mi-

lieu-)belangengroepen is veel onderling overleg geweest en men heeft de samenwerking 

bewust opgezocht om in het besluitvormingsproces sterker te staan. Aangezien beide 

actoren tevens hetzelfde policy belief systeem (3) hebben, waarin een sterk egalitair per

spectief benadrukt wordt, is hier sprake van een coalitie. De ambtenaar van de provinci

ale overheid (#28) groepeerde wat betreft de stijl van denken en handelen tevens bij de 

voorgaande actoren, maar maakte geen deel uit van de onderlinge niet-triviale samen

werking, zoals deze tussen #30 en #26 bestond en valt daarmee buiten de coalitie. 

De actoren #25 en #27, een politicus uit de verantwoordelijke gemeente en een 

vertegenwoordiger van een Duits zelfstandig bestuursorgaan vertoonden in geen geval 

samenwerking. Ook blijkt dat deze actoren zeer verschillende policy belief systemen heb

ben, waardoor er in de casus Landgraaf geen derde coalitie te ontdekken is. 
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6.2.3 Uitbreiding van de gesloten composteringscapaciteit (GECO 400) in 

Wijster 

Ook in deze casus zijn coalities te onderscheiden. Er is sprake van een coalitie als we het 

PBS en de samenwerking bestuderen van de exploitant (#47) en de politiek verantwoor

delijke van de lokale overheid (#45). Beide actoren en hun organisaties waren groot voor

stander van de ontwikkelingen en de uitbreidingen op het VAM-terrein in Wijster. 

Actoren #48 (lokale (milieu-)belangengroep) en #43 (provinciale (milieu-)belan-

gengroep) vormen samen ook een coalitie. Zij opereerden gedurende meerdere besluit

vormingsprocessen omtrent het VAM-terrein in Wijster intensief samen. Bovendien han

delden en dachten zij volgens PBS 3 (actor #43 scoort zelfs ook nog vrij hoog op PBS 1 ) 

en er is daardoor sprake van een coalitie. Actor #46 groepeert tevens met de voorgaande 

actoren en deelt ook PBS 3, maar nam geen deel aan de samenwerking, waardoor deze 

buiten de coalitie valt. 

In tabel 6.3 is af te lezen dater tussen de actoren #44 en #49 niet op non-triviale 

wijze is samengewerkt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de bestudering van het verloop 

van het besluitvormingsproces. Hoewel de milieugedeputeerde (#44) en de gemeentelijke 

ambtenaar (#49) wel in hetzelfde cluster groeperen en hetzelfde PBS 1 delen, kan er niet 

gesproken worden van een coalitie. 

Tabel 6.3 Coalities in Wijster 

Actoren # 
(zoals gegroepeerd in 

clusteranalyse, figuur 5.1) 

Non-triviale 
coöperatie 

Policy belief systeem Coalitie Actoren # 
(zoals gegroepeerd in 

clusteranalyse, figuur 5.1) 

Non-triviale 
coöperatie 

1 2 3 Geen 
44 Provinciale overheid, politicus, 

milieuzaken 
49 Lokale overheid, ambtenaar, 

milieuzaken 

Nee 
44 

49 49 
NEE 

47 Exploitant 
45 Lokale overheid, politicus Ja 

47 
45 JA 

43 Provinciale (milieu-)belangengroep 
48 Lokale (milieu-)belangengroep 
46 Provinciale overheid, ambtenaar, 

milieuzaken 

Ja, tussen 
#48&#43 

43 43 
48 
46 

JA 

6.3 Coalities in niet-gerealiseerde projecten 

6.3.1 Scheidings- en vergistingsinstallatie te Leiden 

In Leiden zijn in totaal twee coalities te vinden, zoals uit tabel 6.4 is af te leiden. Vier acto

ren die in het eerste cluster (figuur 5.1) groepeerden maken deel uit van de eerste coali-
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tie. De actoren #40, #37, #38 en #36, hebben zeer intensief samengewerkt in het besluit

vormingsproces. De actoren #40 en #38 waren zelfs verantwoordelijk voor het initiëren 

van de scheidings- en vergistingsinstallatie. Alle actoren stonden positief ten opzichte van 

dit initiatief. Bekijken we de policy belief systemen, dan zien we dat de actoren #40, #36 

en #38 ook hetzelfde PBS delen en daarmee is sprake van een coalitie. Actor #37 daaren

tegen valt buiten deze coalitie aangezien deze actor met geen enkel PBS (zie appendix F) 

te verbinden is. 

Tabel 6.4 Coalities in Leiden 

Actoren # Non-triviale Policy belief systeem Coalitie 
(zoals gegroepeerd in coöperatie 

clusteranalyse, figuur 5.1) 1 2 3 geen 
40 Lokale overheid, politicus, 

milieuzaken 
37 Provinciale overheid, ambtenaar, 

afval en waterbeheer 
38 Geprivatiseerd onderdeel van 

provinciale overheid 
36 Lokale overheid, ambtenaar, 

milieuzaken (niet Leiden) 

Ja, tussen 
#40, #38, 
#37 & #36 

40 

38 

36 

37 
JA 

34 Exploitant Nee 34 NEE 
42 Lokale overheid, politicus, 

milieuzaken 
33 Lokale overheid, ambtenaar, 

bouwzaken (niet Leiden) 
41 Lokale overheid, ambtenaar, 

financiële zaken (niet Leiden) 
35 Lokale (milieu-)belangengroep 
39 Lokale overheid, politicus 

(niet Leiden) 

Ja, tussen 
#33, #41, 
#35 & #39 

42 42 

33 

41 

35 
39 

JA 

Een tweede coalitie is te herleiden uit de actoren, die groepeerden in het derde cluster 

(van de clusteranalyse). Uit tabel 6.4 blijkt dat er vier actoren zijn die met elkaar hebben 

samengewerkt en hun handelen op elkaar afstemden, te weten #33, #41, #35 en #39. Het 

betreft actoren die in de besluitvorming om diverse redenen tegen de bouw van de schei

dings- en vergistingsinstallatie waren en steun zochten bij elkaar om de besluitvorming te 

beïnvloeden. Om van een coalitie te kunnen spreken moeten deze actoren hetzelfde po

licy belief systeem delen, hetgeen niet voor allen het geval blijkt te zijn. Het is actor #39 

die buiten de coalitie valt, aangezien deze actor wat handelen en denken betreft bij geen 

enkel policy belief systeem blijkt te passen. De overige actoren, te weten #33, #41 en #35 

daarentegen hebben allen PBS 3 en daarmee vormen zij een coalitie. Actor #42 valt bij 

voorbaat al uit de groep van samenwerkende actoren, omdat deze persoon pas in de 

afrondingsfase bij het besluitvormingsproces actief betrokken raakte. Aangezien de ex

ploitant (#34) met geen enkele andere actor de policy beliefs deelt, kan er ook geen 

sprake zijn van nog een coalitie. 
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6.3.2 Stortplaats Het Klooster te Nieuwegein 

In de casus Nieuwegein zijn twee coalities te vinden die in het besluitvormingsproces een 

rol hebben gespeeld. Tabel 6.5 laat zien dat de eerste gevormd wordt door de actoren 

#16 en #17. Deze actoren (de exploitant en een politiek bestuurder van de gemeente 

Nieuwegein) hebben in de besluitvorming intensief samengewerkt. Zij hebben zich sterk 

ingezet om de stortplaats te kunnen realiseren in Nieuwegein. Aangezien zij de ideeën 

van PBS 2 delen, kan hierdoor geconcludeerd worden dat zij een coalitie vormen. 

De tweede coalitie bestaat uit actoren #13 en #14 die in het besluitvormingsproces 

intensief hebben gecoöpereerd. De vertegenwoordigers van de lokale (milieu-)belangen-

groep (#13) en de private organisatie (#14), die verantwoordelijk was voor de drinkwater

winning voor de provincie Noord-Holland, hebben hun krachten gebundeld en bijvoor

beeld een advocaat in de armen genomen om juridisch sterker te staan. De tabel wijst uit 

dat beide actoren handelen en denken volgens zowel PBS 1 als PBS 3 en daardoor kan 

gesproken worden van een coalitie. 

Tabel 6.5 Coalities in Nieuwegein 

Actoren # 
(zoals gegroepeerd in 

clusteranalyse, figuur 5.1) 

Non-triviale 
coöperatie 

Policy belief systeem Coalitie Actoren # 
(zoals gegroepeerd in 

clusteranalyse, figuur 5.1) 

Non-triviale 
coöperatie 

1 2 3 geen 

Coalitie 

15 Provinciale (milieu-)belangengroep 
12 Lokale overheid, ambtenaar, 

projectbureau 
Nee 

15 

12 
NEE 

17 Exploitant 
16 Lokale overheid, politicus, 

milieuzaken 
Ja 

17 
16 16 JA 

14 Private organisatie 
13 Lokale (milieu-)belangengroep 
11 Provinciale overheid, ambtenaar, 

industriële ontwikkeling 

Ja, tussen 
#14 en #13 

14 
13 

11 

14 
13 JA 

De vertegenwoordiger van de provinciale (milieu-)belangengroep (#15) en de gemeente

lijke ambtenaar (#12) delen hetzelfde policy belief systeem, te weten PBS 1. Omdat beide 

actoren niet hebben samengewerkt is er ook geen sprake van een coalitie. 

6.3.3 Afvalverwerkingslocatie De Marsen te Zwolle 

Het besluitvormingsproces in Zwolle heeft lange tijd geduurd, maar er zijn geen duidelijke 

samenwerkingscoalities te traceren. De actoren zijn verdeeld over de drie clusters, delen 

veelal dezelfde policy belief systemen binnen een cluster, maar vanwege het ontbreken 
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van non-triviale coöperatie, kan er niet gesproken worden van het bestaan van coalities in 

de casus Zwolle. Waarom er geen coalities in Zwolle te vinden zijn, zal aan de orde ko

men in 6.5. 

Tabel 6.6 Coalities in Zwolle 

Actoren # 
(zoals gegroepeerd in 

clusteranalyse) 

Non-triviale 
Coöperatie 

Policy belief systeem Coalitie Actoren # 
(zoals gegroepeerd in 

clusteranalyse) 

Non-triviale 
Coöperatie 

1 2 3 geen 

Coalitie 

20 Provinciale (milieu-)belangengroep 
24 Regionale overheid, ambtenaar, 

juridische zaken 
Nee 

20 
24 NEE 

19 Provinciale overheid, ambtenaar, 
waterbeheer 

23 Regionale overheid, politicus, 
milieuzaken 

21 Lokale overheid, ambtenaar, 
milieuzaken 

Nee 
19 

23 

21 

NEE 

22 Lokale (milieu-)belangengroep 
18 Regionale overheid, ambtenaar Nee 

22 
18 NEE 

6.4 Coalities en de stijlen van denken en handelen 

Als we de analyse in de voorgaande paragrafen bekijken dan zijn er in totaal acht (uit een 

maximum van >12 coalities) coalities te vinden, die in de bestudeerde besluitvormings

processen een rol hebben gespeeld. We zien in tabel 6.7 dat er in de besluitvormingspro

cessen, die hebben geresulteerd in de realisatie van de geplande verwerkingscapaciteit, 

twee coalities zijn geweest met PBS 2 en twee coalities met PBS 3. Omtrent de casus 

waarin de geplande projecten geen doorgang hebben gevonden, is in tabel 6.7 af te le

zen, dat er één coalitie is geweest met PBS 1, één met PBS 2 en twee coalities met PBS 

3. 

Een conclusie die getrokken kan worden, is dat er vooral coalities gevormd wor

den door actoren die of een groot voorstander (PBS 2) zijn van de te realiseren verwer

kingscapaciteit of juist een groot tegenstander (PBS 3) zijn van de plannen. Het is niet 

ondenkbaar dat hierdoor al snel conflictsituaties ontstaan, aangezien de kans op een ge

polariseerd debat zeer groot is (Sabatier en Jenkins-Smith, 1993). We spreken van een 

dominante coalitie als deze gevormd wordt door actoren, die (1) in het besluitvor

mingstraject optraden als initiatiefnemer(s), (2) groot voorstander waren van de te reali

seren afvalcapaciteit en (3) manieren zochten om de te realiseren plannen door te duwen, 

door bijvoorbeeld actoren die geen voorstander waren van de te bouwen voorziening de 
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directe toegang tot het agenderingsproces te ontzeggen en zo het besluitvormingsproces 

proberen te versnellen. In hoofdstuk 7 zal dit uitgebreider worden besproken. 

In tabel 6.7 wordt duidelijk dat de dominante coalities in de casus Landgraaf, 

Wijster en Nieuwegein handelden en dachten vanuit het hiërarchische perspectief (PBS 

2). Verwerkingscapaciteit moest op een zo snel mogelijke wijze gerealiseerd worden en 

daarvoor was een hiërarchische stijl van handelen noodzakelijk. Het is een logische 

doorwerking van het hiërarchische planningsperspectief, dat ook dominant is in het ruim

telijke ordenings- en afvalbeleid in Nederland. 

Tabel 6.7 Aantal, PBS en dominantie van coalities per casus 

• • 1 1 ' PBS 2 PBS 3 — — P r o j e c t e n Type installatie 

Gerealiseerd 
Geen 

Geen 

Geen 

0 

Geen 

Dominante coalitie 

Dominante coalitie 
2 

Geen 

Coalitie 

Coalitie 
2 

Duiven 

Landgraaf 

Wijster 

Composteren en 
verbranden (niet 

doorgegaan) 

Stortplaats 

Composteren 

Dominante coalitie 

Geen 
Geen 

1 

Geen 
Dominante coalitie 

Geen 

1 

Coalitie 
Coalitie 
Geen 

2 

Niet- gerealiseerd 
Leiden 

Nieuwegein 
Zwolle 

Scheiden en vergisten 

Stortplaats 
Stortplaats (in beginsel) 

Een uitzondering is de casus Leiden, waarin de dominante coalitie volgens policy belief 

systeem 1 handelde en dacht. Dit is onder meer te verklaren vanuit het feit dat de actoren 

met PBS 1 in Leiden tevens als initiatiefnemers optraden. In de overige casus vond er wel 

samenwerking plaats tussen de actoren met PBS 1, maar meestal was deze samenwer

king evident en voor de handliggend. Veelal waren de actoren op elkaar aangewezen, 

omdat zij bijvoorbeeld verantwoordelijk waren voor het uitgeven van de benodigde ver

gunningen. De samenwerking ontsteeg daarmee niet het niveau van triviale coöperatie. 

De denkbeelden van de dominante actoren in Leiden pasten voor wat betreft het 

het bouwen van een scheidings- en vergistingsinstallatie ook goed in policy belief sys

teem 1. In PBS 1 maakt men zich immers sterk voor milieuaspecten in het afvalbeleid. De 

actoren zijn een groter voorstander van afvalpreventie en afvalöewerking dan van het 

realiseren van nieuwe afvalverwerkingscapaciteit. Het bouwen van een scheidings- en 

vergistingsinstallatie past in dit beeld, aangezien het in deze installatie ook gaat om het 

bewerken van afval. PBS 3 zou minder bij deze coalitie gepast hebben, aangezien de 

actoren verantwoordelijk waren voor het initiatief en als bestuurders optraden. Een sterke 
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mate van egalitarisme gaat in dit opzicht te ver. PBS 2 is met name gericht op het realise

ren van afvalverwerkingscapaciteit, maar komt qua gewenste daadkracht toch dichter bij 

de initiatiefnemende actoren in Leiden. De besluitvorming moet zorgvuldig worden vorm

gegeven met ruimte voor omwonenden en overige belanghebbenden, maar op den duur 

is daadkracht in de besluitvormingsprocessen wenselijk, zeker als je als initiatiefnemer 

optreedt. 

De keuze voor het bepalen van de inhoud van drie policy belief systemen, zoals 

beschreven is in hoofdstuk 5, is daarmee een goede geweest. Ondanks dat we hebben 

geconstateerd dat PBS 1 en PBS 3 veel overeenkomende denkbeelden hebben, is in het 

vorige hoofdstuk toch gebleken dat de policy belief systemen op een aantal aspecten 

duidelijk verschillen. Zo maken individualistische denkbeelden wel deel uit van PBS 1, 

maar worden deze verworpen door actoren die vanuit een sterk egalitaire stijl van denken 

en handelen (PBS 3). Als we niet een dergelijk onderscheid hadden aangebracht tussen 

beide PBS, dan waren wij niet in staat geweest om de dominante coalitie met PBS 1 in de 

casus Leiden te achterhalen. Nu we dit onderscheid wel hebben gemaakt, kan met be

hulp van de inhoud van het policy belief systeem een verklaring worden gegeven voor het 

bestaan van de dominante coalitie met PBS 1 in Leiden. 

In tabel 6.7 worden de gegevens over het bestaan van coalities in de casus en het PBS 

waar deze coalities mee te verbinden zijn, uitgesplitst naar gerealiseerde en niet-gereali-

seerde projecten. Wat bij de bestudering van de tabel duidelijk wordt en geconcludeerd 

moet worden, is dat de aanwezigheid respectievelijk afwezigheid van coalities in de casus 

geen directe invloed heeft gehad op het wel of niet realiseren van de geplande verwer

kingscapaciteit. Ook heeft het bestaan van coalities geen invloed gehad op het type af-

valvoorziening dat uiteindelijk wel of niet is gerealiseerd. We kunnen in de tabel bijvoor

beeld aflezen, dat de stortplaats in Landgraaf wel is doorgegaan en de stortplaatsen in 

Nieuwegein en Zwolle niet. 

De aanwezigheid van dominante en oppositionele coalities in de casus mag dan 

geen directe invloed hebben gehad op het wel of niet doorgaan van een bepaald type 

voorziening, voor het verloop van het besluitvormingsproces is het bestaan van de coali

ties wel degelijk van invloed geweest. Men kan hierbij denken aan het ontstaan van een 

dusdanige controversiële situatie, waardoor een gepolariseerd debat in het besluitvor

mingsproces optreedt en het proces in een impasse geraakt. Meer hierover is terug te 

vinden in hoofdstuk 7. 
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6.5 Waarom geen coalities in Duiven en in Zwolle? 

In de tabellen 6.1, 6.6 en 6.7 is af te lezen dat er zowel in Duiven als in Zwolle geen coa

lities te vinden zijn. Een reden voor het ontbreken van coalities zou het beperkt aantal 

afgenomen interviews per casus kunnen zijn. In elke bestudeerde casus is een overzicht 

gemaakt van alle betrokken actoren. Vervolgens zijn hieruit actoren geselecteerd die be

naderd zijn voor een diepte-interview en het invullen van de Q-sort. Niet alle bij de be

sluitvorming betrokken actoren zijn dus geïnterviewd. Hierdoor bestaat de kans dat een 

aantal actoren buiten de analyse is gehouden, die wel degelijk verantwoordelijk voor een 

coalitie hadden kunnen zijn. Dit is echter niet alleen voor Duiven en Zwolle van toepas

sing. Het is mogelijk dat ook in de overige casus hierdoor coalities niet zijn opgemerkt. 

Een mogelijke verklaring voor het niet bestaan van coalities in Duiven is, ondanks de ge

constateerde hoge mate van controverse in de casusselectieprocedure, het relatief soe

pele verloop van het besluitvormingsproces in verhouding tot het verloop van de besluit

vormingsprocessen in de overige casus. De initiatieven voor de uitbreiding van de ver

brandingslijn en de bouw van een nieuwe GFT-composteringsinstallatie zijn uiteindelijk in 

het Openbaar Lichaam Regio Arnhem, gebaseerd op het Provinciaal Afvalstoffenplan, in 

goed overleg tot stand gekomen. Een grote rol daarin speelde de gemeente Duiven die 

bereid was het bedrijfsterrein op haar grondgebied beschikbaar te stellen, aangezien daar 

al vergelijkbare activiteiten (bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie en een be

staande afvalverbrandingsinstallatie) plaatsvonden. De gemeente Duiven was zich bo

vendien bewust van de impact die de nieuw te realiseren GFT-composteringsinstallatie en 

de uitbreiding van de verbrandingslijn zouden (kunnen) hebben op bijvoorbeeld het milieu 

en de omwonenden in de omgeving. Duiven stelde daarom in het begin van het besluit

vormingsproces de voorwaarde alleen medewerking aan de plannen te verlenen als aan 

een aantal milieueisen (o.a. geurcumulatie) zou worden voldaan. 

Er was onder de omwonenden en overige actoren groot verzet tegen de geplande 

uitbreiding van de verbrandingslijn in Duiven, maar er bleek veel minder verzet te zijn 

tegen de nieuw te bouwen GFT-composteringsinstallatie. Omdat de projecten sterk met 

elkaar verbonden waren en zich in dezelfde periode afspeelden, werd de mate van con

troverse, zoals deze zichtbaar werd in de casusselectie, echter vooral bepaald door de 

plannen voor de afvalverbrandingslijn. Met name omtrent de uitbreiding van de verbran

dingslijn hebben de lokale en de provinciale (milieu-)belangengroep nauw samengewerkt. 

Men was al zeer kritisch over de reeds werkende verbrandingsoven wat betreft dioxine-

uitstoot. De onrust onder de direct omwonenden (de dood van een schaap en aange

toonde dioxine in moedermelk) was voor de tegenstanders aanleiding om dichter bij el-
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kaar te komen en de wederzijdse krachten te bundelen om het besluitvormingsproces te 

beïnvloeden. 

Tegen de GFT-composteringsinstallatie kwam men veel minder in opstand. (Mi-

lieu-)belangengroepen gaven aan minder tegen de plannen voor een voorziening voor 

groente-, fruit- en tuinafval te zijn. Deze meer milieuvriendelijke techniek werd als minder 

bedreigend ervaren dan de plannen voor een grotere verbrandingsoven. Bovendien werd 

het zorgvuldige en niet op snelle (vanaf bovenaf doorduwende) besluitvorming gerichte 

handelen van de gemeente Duiven, die zich sterk inzette voor het beperken van de mo

gelijke (over)last van de activiteiten op het industrieterrein, door de omwonenden en ove

rige actoren gezien en gewaardeerd. Dit gevoel werd ook versterkt door de beslissing om, 

naar aanleiding van nieuwe afvalaanbodprognoses, niet door te gaan met de uitbreiding 

van de verbrandingslijn. De plannen voor de GFT-composteringsinstallatie waren voor 

deze actoren dan ook geen reden om de hechte samenwerking, die vooral bestond om

trent de plannen voor de verbrandingslijn, voort te zetten. 

We zien in Duiven dus wel coöperatie op triviale, serieuze wijze tussen actoren te

rug, maar eigenlijk alleen omtrent de plannen voor de uitbreiding van de verbrandingslijn. 

We kunnen echter niet spreken van een coalitie omdat deze actoren geen PBS deelden, 

hetgeen bovendien een reden zou kunnen zijn voor het uiteenvallen van de samenwer

king. Van een coalitie is in ieder geval geen sprake. 

Ook in de casus Zwolle zijn geen coalities te vinden. Een verschil met Duiven is dat de 

besluitvorming in Zwolle, zoals we in hoofdstuk 4 hebben beschreven, dankzij een hoge 

mate van controverse niet relatief soepel is verlopen. Deze mate van controverse werd 

ook in de bestudering van het verloop van het proces zichtbaar. Het besluitvormingspro

ces werd al vanaf het begin af aan gekenmerkt door groot verzet van met name de om

wonenden (landbouwers) rondom de locatie De Marsen. 

Een ander verschil met Duiven is dat er in het besluitvormingsproces door de acto

ren in Zwolle alleen op triviale wijze samenwerking heeft plaatsgevonden. De overheden 

(zowel provinciaal, regionaal en lokaal) hebben samengewerkt op die momenten dat sa

menwerking procedureel nodig was. Het initiatief, dat genomen werd door het Samen

werkingsgebied Afvalverwijdering Regio IJsseldelta en de gemeente Zwolle, moest wor

den uitgewerkt en daarvoor was samenwerking noodzakelijk. Maar de samenwerking 

tussen de actoren die groepeerden in een bepaald cluster, kan op basis van de bestude

ring van het besluitvormingsproces alleen aangeduid worden als triviaal. Ook de lokale 

(milieu-)belangengroep, die door de landbouwers werd opgericht, heeft niet deze vorm 

van samenwerking gehad met een andere actor. De lokale (milieu-)belangengroep stond 

in zijn verzet alleen. 
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In Zwolle kwam onder invloed van externe gebeurtenissen (zie ook hoofdstuk 7) 

de doelmatigheid van de te realiseren verwerkingscapaciteit op de locatie De Marsen ter 

discussie te staan. Nieuwe afvalaanbodprognoses van het Afval Overleg Orgaan en de 

wijzigende richtlijnen met betrekking tot de aanleg van (nieuwe) stortplaatsen leidden er 

onder andere toe dat er contracten met de VAM in Wijster werden afgesloten ten behoeve 

van de verwerking van afval uit het gebied rondom Zwolle. Ook dienden de benodigde 

rapporten in bijvoorbeeld de m.e.r.- en de bestemmingsplanprocedure door deze wijzi

gingen continue te worden bijgesteld en aangepast. De externe gebeurtenissen leidden in 

het lopende besluitvormingsproces verschillende keren tot wisselende doelstellingen met 

betrekking tot de te realiseren afvalverwerkingslocatie. Het is mogelijk dat de wijzigende 

doelstellingen het vormen van een coalitie gedurende het besluitvormingsproces hebben 

beïnvloed. 

6.6 Conclusies 

In dit hoofdstuk hebben we de bestudeerde casus besproken aan de hand van het be

staan van coalities in termen van Sabatieren Jenkins-Smith (1993). Niet elke casus heeft 

coalities, zoals duidelijk werd in de analyse in Duiven en Zwolle. Duiven kende wel acto

ren wiens samenwerking het triviale niveau ontsteeg, maar aangezien deze actoren niet 

hetzelfde PBS deelden, kon er niet gesproken worden van een coalitie. In Zwolle deelden 

veel bij elkaar gegroepeerde actoren hetzelfde PBS, maar vanwege het ontbreken van 

coöperatie tussen hen, werden ook in deze casus geen coalities gevonden. 

In de overige vier casus zijn wel coalities te vinden. Daarbij is opgevallen dat er 

maar één coalitie te vinden is met PBS 1. De overige coalities werden gevormd door acto

ren met PBS 2 en PBS 3. De actoren met PBS 1 en 2 vormden in het besluitvormingspro

ces tevens de dominante coalities. Daarmee reflecteren zij op lokaal niveau de tegenstel

lingen tussen de belangrijkste landelijke beleidscoalities. Zoals we in hoofdstuk 7 zullen 

zien probeerden de dominante coalities met hun stijl van denken en handelen de inbreng, 

die de andere coalities in het besluitvormingsproces konden hebben, te beperken. Dit 

leidde ertoe dat de tweede coalitie (met PBS 3) nog daadkrachtiger en deskundiger pro

beerde op te treden om zo de dominante coalitie van gedachten te laten veranderen en 

het besluitvormingsproces te beïnvloeden. Bij vergelijking van de casus valt op dat als er 

een dominante coalitie bestaat er ook een tweede oppositionele coalitie te vinden is. Lan

delijke consensus over beleidsvraagstukken roept dus op lokaal niveau bepaalde opposi

tionele coalities op. 

Er kan naar aanleiding van het bestaan van coalities niet geconcludeerd worden 

dat de aanwezigheid respectievelijk afwezigheid van coalities van invloed is op het uit-
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eindelijk wel of niet realiseren van de geplande projecten. Dat het bestaan van coalities 

wel van invloed is geweest op het verloop van het besluitvormingsproces komt in hoofd

stuk 7 uitgebreid aan de orde. 
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Hoofdstuk 7 
Agendering in de 

besluitvormingsprocessen 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de agenderingsprocessen in de bestudeerde casus behandeld. 

In 7.2 worden deze processen geanalyseerd vanuit het stromenmodel van Kingdon 

(1995). Welke stromen van problemen en oplossingen zijn er te onderscheiden (7.2.1) en 

welke invloed heeft de politieke stroom op het agenderingsproces (7.2.2)? Bovendien 

wordt de vraag beantwoord of in de bestudeerde casus beleidsramen zijn geopend 

(7.2.3). In 7.3 zal met name het barrièremodel van Van der Eijk en Kok (1975) als analy

tisch kader worden gebruikt. In 7.3.1 wordt ingegaan op de beïnvloedingsruimte die om

wonenden en overige actoren als bijvoorbeeld (milieu-)belangengroepen in de agende-

ringsfase hadden. In 7.3.2 worden de momenten waarop zij het proces konden beïnvloe

den besproken. In 7.3.3 komt aan de orde welke overige middelen deze actoren hebben 

aangegrepen om de agenda alsnog te beïnvloeden en in 7.3.4 welke effecten deze beïn

vloedingspogingen hebben gehad. Dezelfde vragen omtrent de beïnvloedingsruimte en 

beïnvloedingsmomenten worden in 7.4.1 voor lokale overheden beantwoord. 

In 7.5 worden de consequenties van de wijze van agendering voor het verloop 

van de besluitvormingsprocessen in kaart gebracht. In 7.6 zal kort worden ingegaan op 

casusspecifieke bijzonderheden die in een aantal casus een belangrijke invloed op het 

verloop van het besluitvormingsproces hebben gehad. Het hoofdstuk wordt in 7.7 afge

rond met conclusies over de wijze van agendering en de consequenties daarvan voor het 

verloop van de besluitvorming in de bestudeerde casus. Een overzicht van de theoretisch 

relevante kenmerken van de bestudeerde casus is opgenomen in appendix E. 

7.2 Het stromenmodel van Kingdon 

7.2.1 Verschillende stromen van problemen en oplossingen 

In de behandeling van het theoretisch kader in hoofdstuk 2 werd ook de agenderingsthe-

orie van Kingdon (1995) uitgebreid beschreven. Centraal in zijn stromenmodel staat de 

vraag hoe het komt dat sommige problemen wel en andere problemen geen aandacht 
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krijgen. Daarvoor kijkt hij onder andere naar hoe de politieke agenda tot stand komt. Pro

bleemerkenning en probleemdefiniëring zijn in dit opzicht erg belangrijk. Niet altijd wor

den problemen door verschillende actoren op dezelfde manier gedefinieerd, opgemerkt 

dan wel gepercipieerd. Dit blijkt eveneens uit de verschillende stijlen van denken en han

delen, zoals deze in de Culturele Theorie centraal staan, en de daarbij behorende pro

bleemdefinities (zie ook Hoppe, 2000). 

In elke casus is sprake geweest van verschillende probleemdefinities. Allereerst is 

er een probleemdefinitie te ontdekken die kenmerkend is voor actoren als overheden en 

exploitanten die betrokken waren bij en verantwoordelijk waren voor de realisering van de 

be- en verwerkingscapaciteit. 

Tabel 7.1 Initiatiefnemers van de te realiseren be- en verwerkingscapaciteit 

Gerealiseerde projecten Niet-gerealiseerde projecten 
Duiven Landgraaf Wijster Leiden Nieuwegein Zwolle 

Initiatiefnemers Regionale Regionale 
overheid overheid 

Exploitant 
(PPS) 

Regionale 
overheid 
en gepriv. 
onderdeel 

van de 
provincie 

Exploitant Regionale 
(private overheid en 

organisatie) lokale 
overheid 

In hoofdstuk 6 hebben we geconstateerd, dat de initiatiefnemers veelal deel uitmaakten 

van de dominante coalities in de besluitvormingsprocessen. Het waren deze actoren die 

"het probleem" al in een vroeg stadium erkenden en definieerden. Er diende namelijk be

en verwerkingscapaciteit gerealiseerd te worden. Gebaseerd op nationaal afvalbeleid 

moesten provincies binnen hun provinciegrenzen ervoor zorg dragen, dat zij voldeden 

aan de vereiste en benodigde afvalbe- en verwerkingscapaciteit. Nieuw nationaal afval

beleid, veelal gebaseerd op nieuwe afvalaanbodprognoses, met nieuw uitgezette lijnen 

omtrent afvalverwerking, zoals het instellen van het inzamelen van GFT-afval en het 

zorgdragen van voldoende verwerkingscapaciteit daarvoor, zorgde vaak voor een pro

bleem. Dit was bijvoorbeeld het geval in de casus Duiven en Wijster. Ook ontstond in een 

aantal gevallen "het probleem" naar aanleiding van het vol raken van bestaande voorzie

ningen voor afvalverwerking. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de casus Landgraaf, 

Leiden, Nieuwegein en Zwolle. In elk van deze casus moest vervanging gezocht worden 

voor het vol raken van bestaande voorzieningen voor afvalverwerking. 

Voor actoren als omwonenden en (milieu-)belangengroepen, vaak deel uitmakend van 

niet-dominante coalities in de besluitvormingsprocessen (zie hoofdstuk 6), was het pro

bleem, zoals gedefinieerd door de hierboven genoemde actoren, veelal minder evident of 
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zelfs nog niet zichtbaar. Het moeten realiseren van verwerkingscapaciteit en in het geval 

van Leiden het realiseren van bewerkingscapaciteit, maakte geen deel uit van de pro

bleemdefinities van de omwonenden en (milieu-)belangengroepen. De confrontatie van 

deze actoren met de probleemdefinitie van de actoren die be- en verwerkingscapaciteit 

dienden te realiseren, zorgde in hun beleving voor andere problemen die ze geagen

deerd wilden zien. Zij werden geconfronteerd met de plannen voor een voorziening voor 

afvalverwerking in hun omgeving en definieerden "het probleem" vervolgens in termen 

van bijvoorbeeld nadelige consequenties voor het milieu en de gezondheid (zie tabel 

7.2). 

Kingdon betrekt in zijn theorie ook een stroom van het zoeken en aandragen van oplos

singen voor de gesignaleerde problemen. Deze oplossingenstroom is in "werking" verge

lijkbaar met de problemenstroom. En ook in de definities over oplossingen lopen de me

ningen in de bestudeerde casus uiteen. De actoren die de problemen signaleerden waren 

veelal dezelfde die hard op zoek gingen naar oplossingen. Dit gebeurde op een minder 

"toevallige" en "grillige" manier dan Kingdon aangeeft. Het realiseren van afvalbe- en 

afvalverwerkingscapaciteit was dan ook een relatief eenvoudige oplossing voor het pro

bleem, zoals dat in hun percepties bestond. Op welke manier de be- en verwerkingsca

paciteit gerealiseerd moest worden was nog veelal onderwerp van discussie. Op basis 

van onderzoeksrapporten en deskundigheid van bijvoorbeeld onderzoeksbureaus en 

specialisten, werden de oplossingen vervolgens in kaart gebracht, om op die manier uit

eindelijk een goed afgewogen keuze voor een oplossing te maken. 

Tabel 7.2 Elementen uit probleem- en oplossingdefinities van actoren 

Actoren Probleemdefinitie Oplossingdefinitie 

Overheden en initia
tiefnemers (domi
nante coalities; zie 
hoofdstuk 6) 

Omwonenden en 
(milieu-) belangen
groepen (niet-domi-
nante coalities; zie 
hoofdstuk 6) 

Bestaande installaties raken vol 
Nieuwe afvalaanbodprognoses 
vragen om nieuwe be- en ver
werkingscapaciteit 
Nieuw nationaal beleid vereist 
nieuwe installaties, bijvoorbeeld 
voor groente-, fruit- en tuinafval 
Noodzaak van de installatie 
Gezondheidsrisico's 
Milieurisico's 
(Bedrijfsmatige) onzekerheden 
Onvoldoende informatie over de 
plannen 

Zo snel mogelijk realiseren van 
afvalbe- en verwerkingscapaciteit 
in de vorm van nieuw aan te leg
gen voorzieningen, dan wel be
staande voorzieningen aan te 
passen en uit te breiden 

Acceptatie van te plannen af
valbe- en verwerkingsvoorziening 
onder voorwaarden (inhoudelijke 
aspecten) 
Goede informatievoorziening 
Onderbouwing van locatiekeuze 
Betrokken worden bij besluitvor
ming 
Goede afweging van verschil
lende belangen 
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Voor omwonenden en overige actoren gold een andere definitie van het probleem en als 

gevolg daarvan werd ook de oplossing anders geformuleerd. Voor hen stond centraal 

hoe oplossingen gezocht konden worden voor de ontstane onzekerheden over bijvoor

beeld de gezondheid en de consequenties voor het milieu (onder andere geur- en ge

luidsoverlast). Vanwege gebrek aan informatie riepen ook omwonenden en (milieu-)be-

langengroepen daarom hulp in van onderzoeksbureaus, specialisten en rechters om uit

eindelijk een in hun ogen geschikte oplossing te vinden voor de door hen gesignaleerde 

en gepercipieerde problemen. 

Tabel 7.2 geeft elementen aan die deel uitmaakten van de probleemdefinities en 

de oplossingdefinities die de actoren in het besluitvormingsproces hadden. Duidelijk 

wordt dat de actoren in de casus verschillende problemen signaleerden, erkenden en 

definieerden, hetzelfde geldt voor oplossingen. 

7.2.2 De politieke stroom 

De politieke stroom speelt in het model van Kingdon tevens een belangrijke rol. Onafhan

kelijk van probleemdefiniëring en het zoeken van oplossingen vinden (politieke) gebeur

tenissen plaats. De dynamiek in de politieke processen kan van invloed zijn op hoe de 

agenda tot stand komt en op welke manier en op welk moment probleemerkenning en 

probleemdefiniëring plaatsvinden en gedurende een proces wijzigen. 

Tabel 7.3 Externe gebeurtenissen van invloed op de agenda 

Externe gebeurtenis Consequenties " ~ ~ 

Nieuwe afvalaanbodprognoses van het Afval . stopzetten uitbreidingsplannen verbrandingslijn 
Overleg Orgaan (AOO) (Duiven) 

Verlagen verwerkingscapaciteit (Landgraaf) 
Verhogen verwerkingscapaciteit (Wijster) 
Twijfels over doelmatigheid (Leiden) 
Verwerkingscapaciteit overbodig (Nieuwegein); 
stopzetten besluitvorming 
Verwerkingscapaciteit overbodig (Zwolle); stopzet
ten besluitvorming 
Landelijke richtlijnen over inzameling 
Opengaan van provinciale grenzen 
Nieuwe be- en verwerkingstechnieken 
Nieuwe eisen m.b.t. geuremissies 
Nieuwe eisen m.b.t. stortplaatsen 
Nieuwe eisen m.b.t. verbrandingsinstallaties 
Invoering m.e.r.-plicht  

Invloed wijziging in nationaal afvalbeleid 

Invloed wijziging in nationaal milieubeleid 

In elke casus is sprake geweest van externe gebeurtenissen (zie tabel 7.3), die in termen 

van Kingdon onder de "politieke stroom" en in termen van Sabatier en Jenkins-Smith 
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(1993) onder "external (system) events" zijn onder te brengen. Deze gebeurtenissen zijn 

van invloed zijn geweest op de agenda in de besluitvormingsprocessen. Nieuwe afval-

aanbodprognoses van het Afval Overleg Orgaan (AOO) leidden er bijvoorbeeld in elke 

casus toe dat er opnieuw doelmatigheidsdiscussies plaatsvonden en er in ieder geval in 

de politiek werd getwijfeld over de te treffen voorziening voor afvalbe- en verwerking. 

Veranderende inzichten in de loop der jaren over afvalbewerking en afvalverwer

king hebben ertoe geleid dat er over de manier van het bewerken en verwerken van afval 

andere landelijke richtlijnen werden opgesteld. Zo vond er in de jaren 90 een omslag 

plaats in de inzameling van afvalstromen. Groente-, fruit- en tuinafval moest op een ge

geven moment gescheiden ingezameld worden om vervolgens in een daartoe opgestelde 

GFT-composteringsinstallatie te worden verwerkt. Aangezien het een nieuwe ontwikkeling 

betrof, moesten ook nieuwe voorzieningen voor het bewerken van ditGFT-afval worden 

getroffen. 

En ook nieuwe richtlijnen in het nationaal milieubeleid hebben er in elke casus toe 

geleid, dat er nieuwe eisen en normeringen van invloed waren op de agenda in de be

sluitvormingsprocessen. Met name de invoering van de m.e.r.-plicht, waardoor initiatief

nemers verplicht werden een Milieueffectrapportage te doorlopen en de daaraan gekop

pelde vergunningen aan te vragen, heeft zeker in procedurele zin een enorme impact 

gehad op het verloop van het besluitvormingsproces. Over het algemeen geldt voor de 

bestudeerde casus, dat de externe gebeurtenissen in het voordeel zijn geweest voor de 

tegenstanders van de geplande voorziening. 

Een goed voorbeeld van de impact van externe gebeurtenissen is de casus 

Zwolle. In Zwolle zijn nieuwe ontwikkelingen op het VAM-terrein van invloed geweest op 

de agendering. Het in gebruik nemen van de verbrandingsoven in Wijster, het realiseren 

van de be- en verwerkingscapaciteit voor groente-, fruit- en tuinafval en het openstellen 

van de provinciale grenzen leidden er toe, dat de gemeente Zwolle en de overige ge

meenten uit de Regio IJssel-Vecht het brandbaar en het composteerbaar afval voor ver

werking naar Wijster konden brengen. Daardoor werden in de loop van de jaren 90 de 

prioriteiten met betrekking tot de locatie De Marsen van de gemeente Zwolle anders. Het 

aandeel verwerking werd op de locatie De Marsen, gezien de nieuwe landelijke ontwikke

lingen, belangrijker gevonden dan de geplande stortactiviteiten. Men verwachtte nog wel 

een beperkte stortcapaciteit nodig te hebben, al was het maar voor niet-herbruikbare en 

onbrandbare reststromen uit de bewerking van afvalstoffen. In juni 1995 zei de gemeente 

Zwolle daarmee de geplande afvalverwerkingslocatie De Marsen niet te heroverwegen, 

als daarmee het niet meer gebruiken van de locatie voor afvalbe- en verwerkings

doeleinden werd bedoeld. Wel werd in het kader van het bestemmingsplan en vergun

ningaanvragen (m.e.r.-procedure) het accent verschoven van storten naar andere vor-
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men van be- en verwerking. Dit alles leidde er toe, dat er in 1996 nog geen bestem

mingsplan en MER waren verschenen en in juni 1996 in de Regio IJssel-Vecht uiteindelijk 

werd besloten de besluitvorming omtrent de afvalverwerkingslocatie De Marsen te beëin

digen (zie ook 7.4.1). 

Men zou bij externe gebeurtenissen en de consequenties daarvan voor de agen-

deringsprocessen ook kunnen denken aan de invloed van de invoering van de Tracéwet 

en het NIMBY-wetje. De Tracéwet heeft geen betrekking op infrastructurele projecten als 

voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking en is daarmee niet van directe 

invloed geweest op de besluitvorming in de casus. Ook de invoering van het NIMBY-wetje 

heeft deze directe invloed niet gehad, het instrument is in de bestudeerde casus immers 

nooit toegepast. Het had echter wel van indirecte invloed kunnen zijn, aangezien er van 

het wetje een dreiging naar lokale overheden uitgaat om vooral medewerking te verlenen 

aan de plannen van hogerhand. We zullen in 7.4 bespreken dat van een dergelijke drei

ging nauwelijks sprake is geweest, omdat de lokale overheden in alle gevallen bereid 

waren aan de plannen medewerking te verlenen. 

7.2.3 Het openen van een beleidsraam 

Er is sprake van het openen van een beleidsraam en het plaatsvinden van beleidsvor

ming als een probleem wordt erkend, de oplossingen voorhanden zijn en de politiek er 

rijp voor is. Is er in de casus sprake geweest van het ontstaan van beleidsramen, zoals 

door Kingdon is bedoeld? 

We hebben reeds geconstateerd dat er per casus verschillende probleemdefinities, op

lossingendefinities en politieke gebeurtenissen te onderscheiden waren. Er hebben zich 

ook koppelingen voorgedaan tussen de verschillende stromen. In drie casus, te weten in 

Duiven, Landgraaf en Wijster, is er ook daadwerkelijk een beleidsraam ontstaan. In deze 

gevallen hadden in het begin van de besluitvormingsprocessen de verschillende actoren 

zeer uiteenlopende probleem- en oplossingendefinities. Er was immers sprake van een 

hoge mate van controverse in de casus. In Wijster en in Landgraaf leidde dit in de be

sluitvormingsprocessen, in tegenstelling tot in Duiven waarin ondanks een controversiële 

situatie omtrent met name de uitbreiding van de verbrandingslijn (zie 6.5) al snel koppe

lingen tussen probleem- en oplossingendefinities plaatsvonden, tot een zekere impasse 

en in Landgraaf zelfs tot het stopzetten van een aantal procedures. Het leek er dan ook 

niet op dat de zogenoemde beleidsramen zich in deze twee casus zouden voordoen. De 

beleidsramen die zich in deze casus uiteindelijk hebben geopend, zijn mede tot stand 
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gekomen door tussenkomst van policy brokers (Sabatier en Jenkins-Smith, 1993: 8-19, 

27). 

Tabel 7.4 Aanwezigheid van policy broker en zijn PBS 

Policy broker aanwezig PBS van policy broker 
Gerealiseerde projecten 

Ja PBS I Duiven 
Ja Geen Landgraaf 
Ja PBS I Wijster 

Niet-gerealiseerde projecten 
Nee n.v.t. Leiden 
Nee n.v.t. Nieuwegein 
Nee n.v.t. Zwolle 

Als we in tabel 7.4 de casus die hebben geleid tot het realiseren van de verwerkingsca

paciteit bekijken, dan zien we dat in elke casus een policy broker aanwezig is geweest. 

Hoewel in deze casus de besluitvorming niet altijd soepel verliep door verzet van de op

positionele tweede coalitie (met PBS 3), heeft het in deze besluitvormingsprocessen uit

eindelijk toch geleid tot het realiseren van de projecten. Daarbij is opvallend dat de acto

ren die optraden als policy broker in Duiven en Wijster (afkomstig van de provinciale 

overheid), handelden en dachten volgens PBS 1. Hieruit kan worden afgeleid dat de acto

ren, die op een wat grotere afstand bij het besluitvormingsproces betrokken waren, een 

rol als policy broker op zich hebben kunnen nemen. In Landgraaf was het de exploitant 

(100% eigendom van samenwerkende gemeenten) en dan met name de projectgroep die 

uit extern aangetrokken personen bestond, die de taak van policy broker op zich nam. De 

ideeën van deze actor sloten echter niet aan bij een van de drie policy belief systemen. 

Het optreden van deze policy brokers heeft in zowel Duiven, Landgraaf als Wijster 

een positieve invloed gehad op het verloop van het besluitvormingsproces. In Duiven 

heeft het met name inhoudelijke consequenties gehad. Het optreden van de policy broker 

leidde daar onder andere tot het opstellen van de milieucontouren die golden voor het 

bedrijfsterrein als geheel (de zogenaamde Stolpovereenkomst) en het daarmee beperkt 

houden van de eventuele negatieve consequenties voor het milieu en de omwonenden. 

In Landgraaf en Wijster heeft het optreden van de policy brokers meer procedurele con

sequenties gehad. Dit heeft onder andere geleid tot het openbreken van de geslotenheid 

in de besluitvorming en daarmee tot het geven van beïnvloedingsruimte aan andere coa

lities en actoren in het besluitvormingsproces, die niet deel uitmaakten van de dominante 
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coalities. In termen van Kingdon werden in deze casus beleidsramen geopend doordat 

de policy brokers zich richtten op het in kaart brengen van de verschillende probleem- en 

oplossingsdefinities en pogingen deden deze met elkaar te koppelen. 

In tabel 7.4 is af te lezen dat er in geen van de "niet-gerealiseerde projecten" een actor 

de rol van policy broker op zich heeft genomen. In zowel Leiden, Nieuwegein als Zwolle 

geldt dat de actoren die deze rol op zich hadden kunnen nemen, te veel bemoeienis met 

het project hadden. De provinciale overheid was in Leiden en in Nieuwegein te veel be

trokken bij het initiatief. In het geval van Leiden was het het geprivatiseerd onderdeel van 

de provincie Zuid-Holland dat optrad als initiatiefnemer, waarbij zij gesteund werd door de 

provinciale overheid zelf. In Nieuwegein heeft de provinciale overheid er alles aan ge

daan om de te realiseren verwerkingscapaciteit bewerkstelligd te krijgen door zelfs een 

juridische overeenkomst te ondertekenen. In geen geval had de provincie een rol als po

licy broker op zich kunnen nemen, aangezien de betrokkenheid en de onderlinge belan

gen te groot waren. In Zwolle trad de Regio IJsseldelta op als initiatiefnemer. Deze actor 

vervulde in zeker zin de rol van policy broker, maar het handelen van de Regio richtte 

zich met name op de continuering in overlegstructuren tussen de verschillende, betrok

ken overheden en minder bijvoorbeeld op het betrekken van de lokale (milieu-)belangen-

groep om zo de verschillende stijlen van denken en handelen bijeen te brengen en ook 

deze dialoog weer op gang te brengen en te houden. De Regio vervulde dan ook niet die 

rol, waar Sabatier op doelt als hij spreekt over "policy brokers". 

Ook de lokale overheden konden in deze drie besluitvormingsprocessen niet meer 

optreden als policy broker. Voor deze actoren gold tevens een te grote betrokkenheid en 

belangenverstrengeling door als initiatiefnemer dan wel als groot voorstander de besluit

vorming te proberen te beïnvloeden. Als onderdeel van de dominante coalities was het 

voor de gemeenten Leiden en Nieuwegein niet mogelijk de rol van policy broker op zich 

te nemen, voor de gemeente Zwolle als mede-initiatiefnemer gold hetzelfde. 

In deze casus, te weten Leiden, Nieuwegein en Zwolle, zijn er vanwege het ontbreken 

van de policy brokers geen beleidsramen ontstaan. Bekijken we de probleem- en oplos

singendefinities van bijvoorbeeld alleen de dominante actoren in Leiden, dan zien we dat 

er zich een beleidsraam had kunnen openen. Want ook de politiek leek in Leiden rijp te 

zijn voor het voorgestelde plan. Maar door het uitsluiten van probleem- en oplossingen

definities van overige actoren als bijvoorbeeld de lokale (milieu-)belangengroep en door 

het ontbreken van geloofwaardige brokers, heeft zich nooit een beleidsraam daadwerke-
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lijk voor kunnen doen. Want op geen enkel punt raakte de probleemdefinitie van de initia

tiefnemers de probleemdefinitie van de omwonenden. 

Hetzelfde is te concluderen voor de casus Nieuwegein en Zwolle, waarin beleids-

ramen zich leken voor te doen als we alleen de problemen- en de oplossingenstroom van 

de dominante actoren in acht nemen. De besluitvormingsprocessen omvatten echter 

meer dan alleen de stromen van deze actoren, en beleidsramen hebben zich daarom niet 

voorgedaan. Door het ontbreken van policy brokers konden geen probleemoplossingkop

pels worden gecreëerd. De controverse bleef bestaan en het debat bleef gepolariseerd. 

Pas als gevolg van ontwikkelingen in de politieke stroom in deze casus werd uiteindelijk 

door de initiatiefnemende actoren en/of exploitant(en) besloten de geplande be- en ver-

werkingscapacteit niet te realiseren. 

We kunnen dus concluderen dat de aanwezigheid van policy brokers een positieve in

vloed kan uitoefenen op het verloop van het besluitvormingsproces. Die invloed kan be

trekking hebben op de inhoudelijke aspecten in een besluitvormingsproces (veelal de 

secondary aspects, zie ook 7.3.4), maar ook op procedurele aspecten, het structureel 

betrekken van de deskundigheid van actoren die niet deel uitmaken van de dominante 

coalitie in het besluitvormingsproces. Een policy broker kan het besluitvormingsproces 

wederom op gang brengen in conflictsituaties door consensus te zoeken in de uiteenlo

pende policy belief systemen, van waaruit de actoren en coalities denken en handelen en 

zo beleidsramen te openen. 

Het inhoudelijke en procedurele optreden van een policy broker lijkt, na bestude

ring van de besluitvormingsprocessen in Duiven, Landgraaf en Wijster, een noodzakelijke 

en voldoende voorwaarde te zijn voor de realisatie van een geplande voorziening. Door 

het optreden van de policy broker in bijvoorbeeld Duiven, werd een procedurele conditie 

gecreëerd, een platform voor alle betrokken actoren omtrent de te beperken geurcumula

tie, waardoor de gemeente Duiven uiteindelijk in staat werd gesteld zorgvuldigheid te be

trachten in het streven naar de beperking van geuroverlast. Het gevolg was dat dit door 

omwonenden en overige actoren werd gewaardeerd. Het gaf hen het gevoel dat er goed 

werd omgegaan met inhoudelijke bezwaren over bijvoorbeeld gezondheidsrisico's en 

geuroverlast, die ook zij hadden aangedragen. Samen met het ontbreken van een domi

nante coalitie in het besluitvormingsproces verwerd de controversiële situatie, zoals deze 

in het begin van het besluitvormingsproces aanwezig was, hierdoor niet een nog sterker 

gepolariseerde situatie. Vergelijkbare conclusies kunnen worden getrokken over het op

treden van de policy broker in Landgraaf en in Wijster. De controversiële en gepolari

seerde situaties konden in deze drie casus worden omgebogen door de policy brokers, 

die zich sterk maakten voor het scheppen van procedurele condities als bijvoorbeeld het 
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opzetten van overlegplatforms, waardoor ook in inhoudelijke zin aanpassingen konden 

worden doorgevoerd. 

In de casus Leiden, Nieuwegein en Zwolle waren de actoren die de rol van policy broker 

op zich hadden kunnen nemen, te veel met het initiatief verstrengeld. Dit wil overigens 

niet zeggen dat een policy broker een geheel onafhankelijk rol moet spelen in het proces, 

aangezien ook in Duiven, Landgraaf en in Wijster de policy brokers uiteindelijk baat bij de 

realisering van het geplande project hadden. Of het optreden van een policy broker ook 

in deze casus een voldoende voorwaarde was geweest voor het daadwerkelijk realiseren 

van de geplande voorziening is niet met zekerheid te zeggen. Door het ontbreken van 

een policy broker in met name Leiden en Nieuwegein ontbrak echter wel de noodzake

lijke voorwaarde om de zeer controversiële situaties om te buigen, waardoor het debat 

gepolariseerd bleef. Procedurele en inhoudelijke condities ten behoeve van een koppe

ling tussen probleem- en oplossingendefinities bleven hierdoor uit. 

7.3 Consequenties agendering voor omwonenden en overige actoren 

7.3.1 Beïnvloedingsruimte 

Uit het voorgaande blijkt dat de agenda grotendeels bepaald werd door de probleem- en 

oplossingendefinities van de initiatiefnemers van een project. Deze zogenaamde "inside 

initiatives" waren beter met het stromenmodel dan met het barrièremodel te verklaren. In 

hoofdstuk 6 hebben we geconstateerd dat de initiatiefnemers veelal (in Wijster, Leiden en 

Nieuwegein) deel uitmaakten van de dominante coalities. Het waren meestal die actoren 

die al toegang hadden tot de agenda en deze vrij eenvoudig konden bepalen. Als we 

naar de agendering in de besluitvormingsprocessen kijken dan valt te concluderen, dat er 

in geen enkele casus de actieve betrokkenheid van actoren als bijvoorbeeld omwonen

den en lokale en provinciale (milieu-)belangengroepen in de beginfase van de besluitvor

ming is te constateren. 

Volgens het barrièremodel van Van der Eijk en Kok (1975), zoals dit in hoofdstuk 2 is 

beschreven, kunnen in het besluitvormingsproces verschillende barrières worden opge

worpen. Nog voordat er agendering plaatsvindt, de prepolitieke fase volgens Outshoorn 

(1986: 72), is er sprake van meningvorming, het in kaart brengen van wensen en ideeën 

over zaken, waarvan nog niet duidelijk is of hier politieke besluitvorming over nodig is. 

Deze eerste oriëntatie vond in elke casus plaats bij de initiatiefnemende organisaties. 
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Om be- en verwerkingscapaciteit te kunnen realiseren (wensen), moesten de ac

toren van de dominante coalities deze wensen omzetten in eisen. Volgens Outshoorn is 

er dan sprake van de tweede fase, het uiten van de wensen: er moest een nieuwe in

stallatie worden gebouwd of er moest ergens een uitbreiding van een bestaande installa

tie plaatsvinden om aan de benodigde be- en verwerkingscapaciteit te kunnen voldoen. 

Deze eisen werden vervolgens in een derde fase (het uitwerken van de eisen) omgezet 

in politieke strijdpunten: binnen de casus werden politieke discussies gevoerd over de 

gewenste plannen omtrent het realiseren van de be- en verwerkingscapaciteit. En de 

discussies leidden uiteindelijk tot een beslissing in het politieke systeem: er moest een 

voorziening worden getroffen voor de verwerking van afval, met een bepaalde capaciteit 

op een bepaalde locatie. In alle casus vond op deze manier succesvolle agendavorming 

plaats. 

Vanaf de eerste tot en met de derde fase werden barrières opgeworpen voor de actoren 

die geen deel uitmaakten van de dominante coalities. Het werd omwonenden en overige 

actoren bijvoorbeeld al in de eerste fase bij het in kaart brengen van hun wensen erg 

moeilijk gemaakt. Wensen konden vaak nog niet worden geformuleerd, omdat er nog 

geen meningvorming had plaatsgevonden. Door gebrek aan informatieverstrekking van 

de initiatiefnemers omtrent de ideeën, probleemdefinities en oplossingen die er beston

den, konden omwonenden en overige actoren zich nog geen mening vormen. Hun pro

bleem was nog niet eens gesignaleerd. 

Als er uiteindelijk toch een eerste probleemdefinitie was geformuleerd en informa

tie was ingewonnen door eigen inzet, belangstelling en nieuwsgierigheid, en omwonen

den en overige actoren hun denkbeelden en ideeën over de plannen hadden geformu

leerd, werd er door de dominante coalities vaak doelbewust een volgende barrière opge

worpen, zodat zij hun wensen niet konden omzetten in eisen. Een voorbeeld hiervan is 

het weren in een vroeg stadium bij de besluitvorming van direct betrokkenen, waarvan 

werd aangenomen dat deze geen voorstander waren van het initiatief of niet deel uit

maakten van de dominante coalitie. Hierbij kan men denken aan de situatie zoals deze 

zich in Nieuwegein afspeelde, toen de gemeente, provincie en exploitant snel tot juridi

sche overeenstemming kwamen en elkaar alle medewerking toezegden ten behoeve van 

de te realiseren stortplaats. Inbreng van andere actoren werd hierdoor bijna onmogelijk 

gemaakt. De actoren die niet deel uitmaakten van deze dominante coalitie konden pas 

hun wensen in eisen omzetten door de gang naar de Raad van State in te zetten. 

Het binnenshuis bespreken van alternatieven en het pas naar buiten brengen van 

plannen, als deze al bijna beklonken zijn, is ook een voorbeeld van uitsluiting. Dit was 

bijvoorbeeld het geval in Zwolle, waar de omwonenden van de locatie De Marsen via 
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informele contacten achter de plannen voor de geplande startactiviteiten moesten komen, 

die naast hun boerenbedrijven waren gepland. Omwonenden en (milieu-)belangengroe-

pen werden zo aanvullende mogelijkheden ontnomen om de agenda in de beginfase 

nader te bepalen. Het betrekken van deze actoren bij het proces zou te lastig en te ver

velend zijn en bovendien te veel vertraging ten opzichte van het geplande besluitvor

mingsproces veroorzaken. 

Tabel 7.5 Agendaonderwerpen ter discussie 

• Locatie • Milieuconsequenties 

• Hoeveel te realiseren capaciteit • Gezondheidsrisico's 

• Type installatie • Financiën 

« Te kiezen techniek installatie « Nut en noodzaak  

Onderwerpen die in de beginfase van de besluitvormingsprocessen op de agenda ston

den waren onderwerpen als de locatiekeuze, de te bepalen hoeveelheid be- en verwer

kingscapaciteit en de te kiezen techniek. In Duiven en Wijster ging het om reeds be

staande locaties die voor uitbreiding in aanmerking kwamen. Dit leverde in met name 

Wijster behoorlijk felle discussies op over of dit soort bestaande terreinen in de toekomst 

nog meer uitbreidingen kon verwachten of dat er aan deze uitbreidingen een halt toe 

moest worden geroepen. In Landgraaf stond de locatie minder ter discussie, met name 

omdat het volstorten van mergelgroeven met huishoudelijk afval een algemeen geac

cepteerde activiteit was. In Leiden, Nieuwegein en Zwolle vonden er heftige discussies 

plaats over de locaties die voor de verwerking van afval in aanmerking kwamen. Ook al 

werden deze discussies gevoerd en leek de keuze voor de locatie nog niet vast te liggen, 

in de loop van de besluitvorming werd duidelijk dat er al wel degelijk een beslissing was 

genomen en er reeds naar een bepaalde locatie, bijvoorbeeld in het provinciaal Streek

plan, was toegeschreven. Zo werd er in de casus Nieuwegein in de loop van het besluit

vormingsproces een eerder opgeworpen barrière overwonnen. Er moest alsnog een lo

catie-MER worden opgesteld. Na het toepassen van onder andere ruimtelijke en milieu

hygiënische criteria bleek dat de bestemde locatie Het Klooster niet de meest geschikte 

was. Toch bleven de dominante actoren (voorstanders) vasthouden aan de reeds voor

gestelde locatie. De discussie over alternatieve locatiekeuzes leidde in dit geval niet tot 

een wijziging van de agenda en tot een andere beslissing over de locatie. 

De onderwerpen die door omwonenden en overige actoren in het algemeen nog 

wel op de agenda konden worden geplaatst waren vooral gericht op inhoudelijke aspec

ten van de te realiseren afvalverwerkingsinstallatie (tabel 7.5). Een onderwerp als welke 

180 



Agendering in de besluitvormingsprocessen 

hoeveelheid be- en verwerkingscapaciteit nagestreefd moest worden, was in elke casus 

terug te vinden op de agenda. Ook de doelmatigheidsdiscussie die in elke casus werd 

gevoerd, onder andere als gevolg van de afvalaanbodprognoses (zoals we in 7.2.3 za

gen), was een terugkerend item op de agenda. 

Of er nog veel discussie werd gevoerd over de te kiezen techniek was mede afhankelijk 

van het type installatie dat nagestreefd werd. In elke casus vond er wel discussie plaats 

over de te kiezen techniek, maar in Wijster en in Leiden werd aan de techniek een hoge 

prioriteit toegekend. In Wijster stond de techniek ter discussie, aangezien het ging om 

een nieuwe manier van composteren, namelijk om het composteren in gesloten ruimtes. 

In Leiden kreeg de techniek hoge prioriteit, omdat het ging om een geheel nieuwe, expe

rimentele techniek, te weten het scheiden en vergisten van afval. 

Het in kaart brengen van de mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en 

de omgeving was ook op de agenda te vinden. Zo werd er gesproken over geluids- en 

geuroverlast, gezondheidsrisico's onder andere door mogelijke dioxine-uitstoot, nega

tieve consequenties voor de bodemgesteldheid van de te kiezen locatie en de bedreiging 

voor grond- en drinkwater. Ook over de eventuele risico's als gevolg van een nieuwe, 

experimentele techniek, zoals in Leiden het geval was, werd heftig gediscussieerd. In 

paragraaf 7.3.3 zal nader worden ingegaan op deze agendapunten en dan met name 

over de mogelijkheid van omwonenden en overige actoren om de agenda omtrent deze 

onderwerpen nog te beïnvloeden. 

Als omwonenden en overige actoren de eerste barrière (het omzetten van wensen in 

eisen) eenmaal hadden weten te passeren, konden zij hun wensen en eisen nog maar in 

beperkte mate zelf inhoud geven. Tabel 7.5 laat een aantal onderwerpen zien, die op de 

agenda stonden en waarover discussie in min of meerdere mate mogelijk was. Over het 

algemeen beperkten de onderwerpen waarover men kon meepraten en nog invloed op 

kon uitoefenen, zich tot op het niveau van de inrichting van de installatie, de te kiezen 

techniek en de hoeveelheid capaciteit die de installatie zou moeten verwerken. De keuze 

voor de locatie was op dat moment al gemaakt door de initiatiefnemers. Wensen en eisen 

van omwonenden en overige actoren met betrekking tot het initiatief en de plannen zelf 

maakten in geen enkele casus nog een kans. Zij hadden zich volgens de dominante acto

ren dan al eerder moeten bemoeien met de besluitvorming, zoals bijvoorbeeld omtrent de 

procedures rondom de provinciale afvalstoffenplannen. Dit was echter geen reële optie 

voor omwonenden en overige actoren, aangezien deze procedures zich meestal al jaren 

geleden hadden afgespeeld, ver voor het moment dat zij geconfronteerd werden met de 

plannen. 
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7.3.2 Beïnvloedingsmomenten: agendering door timing van voorstellen 

Uiteraard kon er in de besluitvorming gebruik gemaakt worden van de formele inspraak

momenten. Elke te doorlopen procedure, zoals bijvoorbeeld in het kader van het be

stemmingsplan en de Milieueffectrapportage, kende inspraakprocedures. Daar werd door 

omwonenden en overige actoren ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Via deze formele 

inspraakmomenten kon echter nog maar weinig invloed op het besluitvormingsproces 

worden uitgeoefend. Dat was onder andere het gevolg van het feit dat de meeste 

agendapunten al waren bepaald en over de meeste agendapunten zelfs al was beslist. 

We hebben reeds geconstateerd dat in alle casus omtrent de locatiekeuze door actoren 

die deel uitmaakten van de dominante coalities, pogingen werden ondernomen om vol

dongen feiten te creëren. De wensen van omwonenden en overige actoren omtrent de 

locatiekeuze konden de agenda daarom niet bereiken. 

We zien in tabel 7.6 dat de reeds vastgelegde locatiekeuze niet in alle casus heeft geleid 

tot een even grootschalig en hardnekkig verzet. In Leiden, Nieuwegein en Zwolle was dit 

wel het geval, in Duiven, Landgraaf en Wijster minder. Dat omwonenden en overige acto

ren "niet" tegen de locatiekeuze in verzet kwamen heeft niet zozeer te maken met het feit, 

dat men zich neerlegde bij reeds genomen beslissingen. Men kwam in Duiven bijvoor

beeld minder in verzet, omdat naar de mening van omwonenden en (milieu-)belangen-

groepen de gekozen locatie een relatief gezien goede optie was. Het was beter om een 

bestaande locatie uit te breiden, mits dit zorgvuldig gebeurde, dan een geheel nieuwe 

locatie te bestemmen voor afvalverwerking. In Wijster ging een soortgelijk argument op, 

met als voornaamste verschil dat de omwonenden en de (milieu-)belangengroepen zich 

in deze casus zeer kritisch opstelden tegenover nog meer mogelijke uitbreidingen en de 

nadelige consequenties daarvan in de toekomst. Hoewel het in Landgraaf ging om een 

nieuwe locatie was ook hier minder verzet over de gekozen locatie. Het volstorten van 

mergelgroeven was immers in het begin van de besluitvormingsprocedure min of meer 

algemeen geaccepteerd. Pas in de loop van de besluitvorming kwam men in groot verzet 

tegen de plannen, omdat de hinder bijvoorbeeld als gevolg van transportbewegingen te 

groot werd gevonden. Kennelijk hebben omwonenden pas een duidelijk en voldragen 

mening over een locatie, als zij ook weet hebben van transportroutes en transportwijzen. 

Omtrent de locatiekeuze bestond in deze casus dan ook geen hoge mate van contro

verse. 
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Tabel 7.6 Locatiekeuze bepaald, reden om in verzet te komen voor omwonenden en 
overige actoren? 

Gerealiseerde projecten Niet-gerealiseerde projecten 
Duiven Landgraaf Wijster Leiden Nieuwegein Zwolle 

Nieuwe of uitbreiding Uitbreiding Nieuwe Uitbreiding Nieuwe Nieuwe Nieuwe 
bestaande locatie 

Invloed mogelijk op Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
locatiekeuze 

Reden tot verzet Nee Nee Nee Ja Ja Ja 

Dit in tegenstelling tot de gevallen Leiden, Nieuwegein en Zwolle, waarin de zeer contro

versiële situaties waarop de casus werden geselecteerd, wel werden veroorzaakt door de 

reeds aangewezen locatie. Het ging in deze casus om nieuwe locaties, die door de domi

nante coalitie (veelal de initiatiefnemers) al in een vroeg stadium van de besluitvorming 

waren geselecteerd. Ook al probeerden de tegenstanders zich te verzetten tegen de 

reeds aangewezen locaties, de formele inspraakprocedures gaven deze actoren maar 

een zeer beperkte mogelijkheid om de locatiekeuze nog ter discussie te stellen. 

De momenten waarop de "niet-dominante" actoren de besluitvormingsprocedure 

daadwerkelijk konden beïnvloeden waren over het algemeen zeer schaars. Naast de 

eerst genoemde barrière (het niet om kunnen zetten van wensen in eisen) werden de 

omwonenden en overige actoren vaak geconfronteerd met een tweede barrière. Het werd 

hen moeilijk gemaakt om eisen, zoals bijvoorbeeld voorwaarden over het beperken van 

mogelijk negatieve milieuconsequenties, om te zetten in politieke strijdpunten. Dat een 

actor zich op een gegeven moment bezighield met geformuleerde eisen van omwonen

den en overige actoren, betekende nog niet dat deze actor ook de eisen als zodanig had 

erkend en deze eisen daadwerkelijk in het verloop van de besluitvorming werden meege

nomen. We signaleren hier de zogenaamde "nondecisions" (Bachrach en Baratz, 1970): 

maatschappelijke wensen, behoeften en eisen die door expliciet handelen of door sociale 

processen niet worden omgezet in politieke strijdpunten. Veel bezwaarschriften werden 

bijvoorbeeld al vrij snel ongegrond verklaard door de daarvoor verantwoordelijke organi

satie. In een aantal gevallen was de afwijzing zelfs formeel onterecht, zoals pas zou blij

ken nadat er procedures waren aangespannen bij bijvoorbeeld de Raad van State. 

In elke bestudeerde casus zijn deze "nondecisions" aan te treffen. Een voorbeeld 

van een dergelijke activiteit is zoals eerder gezegd, de juridische overeenkomst die de 

exploitant, de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht in het besluitvormingspro

ces over de stortplaats Het Klooster met elkaar afsloten. Door het ondertekenen van 

deze inspanningsverplichting werd het overige actoren, als omwonenden en (milieu-)be-

langengroepen erg moeilijk gemaakt de agenda nog te beïnvloeden. Omwonenden en 
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(milieu-)belangengroepen werd doelbewust belet om hun eisen, zoals bijvoorbeeld om

trent de bodemgesteldheid, om te zetten in politieke strijdpunten. 

Succesvolle agendavorming vond voor de actoren die geen deel uitmaakten van de 

dominante coalitie, maar zelden plaats. Volgens Van der Eijk en Kok is er pas sprake van 

succesvolle agendavorming als de wensen en eisen daadwerkelijk de eerst twee barriè

res hebben gepasseerd en zijn vertaald in politieke strijdpunten. Via de formele in

spraakmomenten was deze succesvolle agendavorming in ieder geval moeilijk te be

werkstelligen. De inspraak gaf een aantal van de wensen en wellicht eisen weer van de 

omwonenden en overige actoren, maar deze konden de politieke en beleidsagenda niet 

bereiken. 

7.3.3 Overige pogingen tot beïnvloeding ondanks participatiebeperking 

Evident is dat omwonenden en overige actoren in de bestudeerde casus toch pogingen 

hebben gedaan om de besluitvorming te beïnvloeden. De casus zijn immers geselecteerd 

op een hoge mate van controverse en de aanwezigheid van verzet in de besluitvor

mingsprocessen. De vraag was vervolgens waarom omwonenden en overige actoren in 

verzet waren gekomen. De voornaamste reden hiervoor blijkt de participatiebeperking bij 

de agenderingsfase te zijn. Er werden vooral in de beginfase van de besluitvorming bar

rières opgeworpen. Op het moment dat omwonenden en overige actoren eenmaal ge

confronteerd waren met de plannen voor een afvalverwerkingsinstallatie werd, zoals al 

eerder in dit hoofdstuk is aangegeven, duidelijk dat er al heel veel vanuit specifieke pro

bleemdefinities op de agenda was geplaatst en dat er al heel veel over daarvoor geschikt 

lijkende oplossingen was beslist. In elke casus zagen we actoren en coalities die meestal 

vanuit een hiërarchische stijl van denken en handelen (PBS 2) bezig waren met het 

realiseren van afvalcapaciteit. De daartoe geplande voorzieningen moesten hiervoor een 

uitkomst bieden. Voor omwonenden en overige actoren die veelal vanuit een egalitaire 

stijl dachten en handelden (PBS 3), waren deze plannen vaststaande gegevens. Voor 

omwonenden en andere actoren was geen ruimte meer om hierover de agenda nog te 

beïnvloeden. Zij lieten zich hierdoor echter niet afschrikken, integendeel. De pogingen om 

voldongen feiten te creëren en een reeds vastgestelde agenda waren, naast inhoudelijke 

bezwaren die men had, op zich al redenen om in verzet te komen. 

Omwonenden en belangenorganisaties probeerden de besluitvorming, naast het toch 

veelvuldig inspreken via de formele procedures, op zeer uiteenlopende wijze alsnog te 

beïnvloeden. Er werden samenwerkingsverbanden gezocht die in termen van Sabatier en 
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Jenkins-Smith (1993) als non-triviaal kunnen worden omschreven (zie hoofdstuk 6). Er 

werden bijvoorbeeld zelf informatieavonden georganiseerd om informatie uit te wisselen 

en anderen bij het verzet te betrekken. Om juridisch "sterker te staan" werden op lokaal 

niveau stichtingen en verenigingen opgericht, zoals bijvoorbeeld in Nieuwegein, Leiden 

en in Zwolle het geval was. Daarnaast bestonden informele werkgroepen, comités en 

overleggen. Allemaal initiatieven om de veelal zelf ingewonnen informatie te bespreken 

en strategieën te ontwikkelen om de besluitvorming te beïnvloeden. 

In alle casus werden krachten gebundeld en opdrachten verleend voor het onder

zoeken van meestal milieuhygiënische en bodemkundige aspecten. In Leiden maakte de 

lokale (milieu-)belangengroep zich sterk voor fondsenwerving om tijdens de diverse 

procedures deskundig advies in te kunnen huren. Ook via de pers werd aandacht ge

vraagd voor de argumenten tegen een project. Daarnaast werd er soms steun gezocht bij 

provinciale (milieu-)belangengroepen, zoals bijvoorbeeld in Wijster en in Nieuwegein. Dit 

leidde dan ook tot een zeer krachtige oppositie en in het geval van gedeelde policy belief 

systemen tot oppositionele coalities. Via de Raad van State werd tevens geprobeerd in

vloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces. En waar de dominante coalitie zover 

ging dat men zelfs de formele eisen naar haar hand probeerde te zetten, met succes. 

Zoals in Nieuwegein, waar de aan de exploitant verleende m.e.r.-ontheffing door de Raad 

van State werd vernietigd en deze toch de m.e.r.-procedure moest doorlopen. 

Tabel 7.7 Waarom kwamen de omwonenden en overige actoren in verzet? 

In verzet vanwege: Gerealiseerde projecten Niet-gerealiseerde projecten 
Duiven Landgraaf Wijster Leiden Nieuwegein Zwolle 

Geluidsoverlast Nee Ja Ja Nee Ja Ja 
Geuroverlast Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Dioxine-uitstoot Ja Nee Nee Nee Nee Nee 
(Experimentele) 
techniek 

Nee Nee Ja Ja Nee Nee 

Locatie Nee Nee Nee Ja Ja Ja 
Bodemgesteldheid 
locatie 

Nee Ja Nee Nee Ja Ja 

Bedreiging voor grond
en drinkwater 

Nee Ja Nee Nee Ja Ja 

Weinig aandacht voor 
milieu van dominante 

Nee Ja Ja Ja Ja Ja 

actoren 

Ook al werd door omwonenden en overige actoren in eerste instantie emotioneel gerea

geerd op de plannen voor hun omgeving, hetgeen niet geheel onvoorstelbaar is, moet 

geconcludeerd worden dat het verzet zich niet primair richtte op het feit, dat er een afval

verwerkinglocatie in de omgeving werd gepland. De eerste emotionele reacties waren 
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ook vaak te wijten aan gebrek aan informatievoorziening en de topdown manier waarop 

de plannen voor een afvalvoorziening in het besluitvormingsproces door de dominante 

coalities werden doorgeduwd. Het verzet richtte zich, na een eerste primaire emotionele 

reactie, echter al snel in het besluitvormingsproces op inhoudelijke aspecten. De actoren 

waren zich ervan bewust dat de discussie over de te realiseren afvalbe- en verwerkings

capaciteit in het algemeen belang gevoerd moest worden. In die zin konden deze actoren 

zich gedeeltelijk verplaatsen in de probleemdefiniëring van de initiatiefnemers. Dat er 

echter direct werd besloten tot één oplossing, waarover een nut- en noodzaakdiscussie 

gedurende het besluitvormingsproces niet continue gevoerd kon worden, stuitte de om

wonenden en overige actoren tegen de borst. In termen van Kingdon lag het verschil 

vooral in de oplossingenstroom. Omwonenden en overige actoren wilden meer en andere 

criteria waaraan de oplossing ook moest voldoen, voordat deze aanvaardbaar werd ge

vonden. 

Het verzet richtte zich vooral op de oplossingen- en probleemdefinities van de actoren die 

deel uitmaakten van de dominante coalities, en de manier waarop het besluitvor

mingsproces werd ingericht. Er werd niet altijd open kaart gespeeld door de initiatiefne

mers. Omwonenden en overige groepen in de casus Nieuwegein en Zwolle bijvoorbeeld 

raakten pas op de hoogte van de plannen door het toevallig lezen en horen van de plan

nen die hun woon- en leefomgeving op een behoorlijk ingrijpende manier zouden beïn

vloeden. Daardoor ontstond al vrij snel het gevoel dat er achter hun rug om beslissingen 

werden genomen. Dit werd versterkt door het gevoel dat de initiatiefnemers het besluit

vormingsproces snel wilden doorlopen. Deze snelheid leidde tot grote onzorgvuldigheden 

en fouten in het besluitvormingsproces (zie verder 7.5.2). Nog een reden voor omwonen

den en overige actoren om in verzet te komen. 

Als gevolg van de nagestreefde snelheid werd ook een aantal onderwerpen inzake het 

milieu laag geprioriteerd door de actoren die deel uitmaakten van de dominante coalities. 

We zien in tabel 7.7 dat in alle casus, behalve Duiven, weinig aandacht bestond van deze 

actoren voor het milieu. In Duiven werden de verschillende milieuaspecten bij voorbaat 

van groot belang geacht. In de overige casus bestond in het begin van het besluitvor

mingsproces bijna geen tijd om met de verschillende milieuaspecten zeer zorgvuldig om 

te gaan. Dit leidde bij omwonenden en overige actoren tot veel verzet. 

Tabel 7.7 geeft tevens inzicht in de verschillende milieuaspecten die bij de niet-

dominante actoren tot verzet hebben geleid. In alle casus zijn omwonenden en overige 

actoren in verzet gekomen omtrent de verwachte geuroverlast. En ook voor geluidsover

last werd in vier casus (Landgraaf, Wijster, Nieuwegein en Zwolle) aandacht gevraagd 
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door de omwonenden. Het verzet omtrent de mogelijke dioxine-uitstoot heeft zich alleen 

in Duiven gemanifesteerd. Dit was dan ook de enige casus waarin de uitbreiding van een 

afvalverbrandingslijn gepland stond. In Wijster en in Leiden leidden de nieuwe experi

mentele technieken tot veel controverse en verzet. We zien in tabel 7.7 dat er in Land

graaf, Nieuwegein en Zwolle grote onrust bestond over de mogelijk negatieve conse

quenties voor de bodemgesteldheid van de locatie en de bedreiging voor het grond- en 

drinkwater. En naast overige (milieu-)aspecten werd de locatie bij de omwonenden en de 

overige actoren ter discussie gesteld in Leiden, Nieuwegein en in Zwolle gesteld. 

Een uitgebreide beschrijving van waarom omwonenden in verzet komen is te vinden in 

het proefschrift van Devilee (2001 ). Hij gaat, zoals in de hoofdstukken 1 en 2 reeds aan 

de orde is gekomen, in op de houdingen en de redenen om in verzet te komen die om

wonenden hebben als het gaat om de bouw van nieuwe afvalverwerkingsinstallaties. De 

houdingen worden onder andere bepaald door de denkbeelden over de voordelen, de 

kosten, de risico's en de consequenties voor de gezondheid, die verbonden zijn aan de 

bouw van een afvalinstallatie. Voordelen van een nieuw te realiseren verwerkingscapa

citeit zijn bijvoorbeeld het kunnen wegbrengen van afval, het veilig bewaren daarvan en 

de positieve effecten voor de werkgelegenheid. De kosten die men associeert met de 

nieuwe voorziening voor afvalverwerking zijn bijvoorbeeld geuroverlast, hinder door ge

luidsoverlast, de toename van insecten en de negatieve effecten voor de landschappe

lijke inrichting. Risico's zijn onder andere de angst voor ongelukken, risico's voor de ei

gen gezondheid en het idee dat een afvalverwerkingsinstallatie een soort tijdbom is. Wat 

betreft de risico's voor de gezondheid is men vooral bang voor gevaarlijke gassen en de 

vervuiling van het drinkwater. 

De in tabel 7.7 genoemde aanleidingen die in de bestudeerde casus tot verzet leidden, 

sluiten dus aan bij de genoemde negatieve aspecten die omwonenden associëren met 

de nieuw te realiseren afvalverwerkingscapaciteit. Het is ook een conclusie van Devilee 

dat omwonenden uiteindelijk in verzet komen door de negatieve kosten en risico's, die 

men verbindt met de plannen voor de desbetreffende afvalverwerkingsinstallatie en niet 

door de veelal als verklaring aangedragen NI MB Y-motieven. NIMBY is zelfs geen auto

noom bestaand fenomeen. Dit sluit aan bij de conclusie uit dit onderzoek, dat het verzet 

van omwonenden en overige actoren in alle casus op basis van inhoudelijke argumenten 

en niet alleen om het zogenaamde NlMBY-motief werd gevoerd. 

187 



Agendering in de besluitvormingsprocessen 

7.3.4 Effecten van beïnvloeding op reeds genomen besluiten 

De pogingen om de besluitvorming te beïnvloeden hadden in alle casus in meer of min

dere mate effect. De consequenties hadden alle betrekking op de door Sabatier en 

Jenkins-Smith (1993) onderscheiden "secondary aspects" en raakten ook in sommige 

gevallen "core beliefs" (zie tabel 7.8). In Duiven werden bijvoorbeeld kleine aanpassingen 

aangebracht in de bestaande en de nog te verlenen milieuvergunningen. Nogmaals, een 

verschil met de andere casus is dat de gemeente Duiven zich erg inzette voor het milieu 

en daarmee min of meer aan dezelfde kant stond als de omwonenden en de milieugroe

pen. Er was ook geen dominante coalitie in de casus Duiven die barrières opwierp voor 

de agendering van de wensen van de omwonenden en de (milieu-)belangengroepen. 

Bovendien ging het hier om een uitbreiding van een reeds bestaand industrieterrein, wat 

voor omwonenden en overige actoren minder aanleiding gaf tot verzet, in tegenstelling tot 

de casus waarin het ging om nieuwe locaties. 

Tabel 7.8 Effecten van beïnvloeding? 

Casus Policy core beliefs 

Duiven 

Landgraaf 

Wijster • Betrokkenheid in toekomstige 
ontwikkelingen VAM-terrein 

Leiden • 
• 

Twijfels over doelmatigheid 
Financiële risico's 

Nieuwegein * Discussie over doelmatigheid 

Secondary aspects 
Kleine aanpassing van bestaande en te verlenen 
milieuvergunningen 

Andere ontsluitingsweg en ontvangstemplace
ment 
Helft van de oppervlakte 
Monitoring grondwater 
Nieuwste techniek 

Grote aanpassing van bestaande en te verlenen 
milieuvergunning 

Discussie over behalen van geurnormen 
Discussie over techniek 

Voldoen aan m.e.r.-plicht 

Op gang houden discussie over doelmatigheid en 
over mogelijke negatieve consequenties voor om-
geving en milieu 

In de overige casus resulteerde het verzet in bijdragen aan nieuwe inzichten met betrek

king tot bijvoorbeeld de techniek en de milieurisico's. Ook leidde het verzet tot het aan

passen van de bestaande milieuvergunning dan wel de nieuw op te stellen milieuvergun

ning. Het indirecte effect dat het verzet op het verloop van het besluitvormingsproces 

bleek te hebben, was nog het grootst. In alle besluitvormingsprocessen was bijvoorbeeld 

het verschijnen van nieuwe afvalaanbodgegevens een moment, waarop er nieuwe dis

cussies plaatsvonden omtrent de doelmatigheid van de te realiseren afvalbe- en verwer

kingscapaciteit (zie ook paragraaf 7.2.2). Deze externe factor kon, doordat het verzet tot 
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vertraging had geleid, uiteindelijk mede bepalend worden voor het resultaat van het be

sluitvormingsproces. 

Procedures bij de Raad van State hebben in bijvoorbeeld Nieuwegein ertoe ge

leid, dat de wensen en eisen van omwonenden en overige actoren toch politieke strijd

punten werden. Een uitspraak van de Raad van State leidde tot het vernietigen van de 

ontheffing van de m.e.r.-plicht, zodat de initiatiefnemers alsnog een m.e.r.-procedure 

moesten doorlopen. De omwonenden en (milieu-)belangengroepen hadden hiermee on

der andere bereikt, dat het milieu eindelijk de aandacht kreeg die het vanaf het begin van 

de besluitvorming al verdiende. Door de verlenging van het besluitvormingsproces werd 

de stortplaats uiteindelijk afgeblazen. 

Het deskundige verzet in bijvoorbeeld Landgraaf, waardoor procedures een paar 

keer werden stopgezet, leidde bij de initiatiefnemers (deel uitmakend van de dominante 

coalitie) tot het besef dat er wel degelijk naar de argumenten van omwonenden en mi

lieubelangengroepen geluisterd diende te worden, als men het besluitvormingsproces 

ooit wilde afronden. Hetzelfde geldt in Wijster, waar de initiatiefnemer tot een vergelijk

baar inzicht kwam en besefte dat er extern gerichte communicatie op gang moest komen 

om met het deskundige verzet om te kunnen gaan. Het oprichten van een klachtenlijn, 

het aanpassen van de installatie en het voortaan betrekken van de omwonenden en 

milieugroepen bij nieuwe besluitvormingsprocessen was een positief effect van de 

pogingen van deze actoren om de besluitvorming te beïnvloeden. 

7.4 Consequenties agendering voor lokale overheden 

De reden dat we specifiek nader moeten ingaan op "lokale overheden", is dat lokale 

overheden in de bestudeerde besluitvormingsprocessen, net als omwonenden en overige 

actoren, vaak geconfronteerd werden met plannen die op een hoger overheidsniveau 

waren opgesteld en aanvaard. Zoals al eerder is gezegd, vonden de initiatieven hun ba

sis in nationaal afvalbeleid en provinciale afvalstoffenplannen. 

Lokale overheden wordt bovendien vaak verweten NIMBY-achtig gedrag te vertonen in 

dergelijke complexe besluitvormingsprocessen. Dit werd in de begin jaren 90 als belang

rijk argument voor de NlMBY-wetgeving naar voren gebracht (WRR, 1992). Besluitvor

ming over infrastructuur zou daarom in een impasse terechtkomen. In deze paragraaf 

wordt besproken of lokale overheden nog ruimte hadden de agenda te beïnvloeden en of 

zij daarbij strategisch gedrag vertoonden. 
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7.4.1 Beïnvloedingsruimte en beïnvloedingsmomenten 

Voor lokale overheden was de ruimte om de agenda te beïnvloeden ook beperkt, maar 

groter dan voor omwonenden en overige actoren. De provinciale afvalstoffenplannen en 

streekplannen blijken weliswaar richtinggevend, maar niet alles bepalend te zijn als het 

gaat om het bestemmen van nieuwe be- en verwerkingscapaciteit. Voordat een geplande 

installatie namelijk gebouwd kan worden is het aan de lokale overheid om het vigerende 

bestemmingsplan aan te passen, dan wel een nieuw bestemmingsplan op te stellen. 

In tabel 7.9 is af te lezen dat de lokale overheden in alle casus bereid waren me

dewerking te verlenen. Niet geheel onverwacht (zie ook hoofdstuk 1, 1.5) vertoonden 

lokale overheden dikwijls strategisch gedrag om de agenda te beïnvloeden. Als het gaat 

om lokale overheden en verzet spreekt Devilee (2001) van een "vrijwilligers timing di

lemma". Lokale overheden accepteren eerder een voorziening voor afvalbewerking of 

afvalverwerking op eigen grondgebied, dan dat zij daartegen in verzet komen. 

In besluitvorming over voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking zijn 

zowel de timing als sociale aspecten relevant. Beide aspecten zijn met elkaar verstren

geld. Beslissen over afvalinstallaties gaat gepaard met dilemma's. Het sociale dilemma in 

dergelijke besluitvormingsprocessen is het vrijwilligers dilemma (Diekmann, 1985). Een 

gemeenschap (groepsniveau) of een specifieke groep van omwonenden (individueel 

niveau) moet de lasten dragen van een voorziening, waarvan gebruik gemaakt wordt 

door alle omwonenden en gemeenschappen vanuit de hele regio. Deze andere gebrui

kers zijn in het dilemma de free riders. In dit vrijwilligers dilemma is van belang op welk 

moment in de besluitvorming een gemeente een voorziening voor afvalverwerking op zijn 

grondgebied accepteert. Als een gemeente wacht, dan is het mogelijk dat intussen een 

andere gemeente akkoord gaat met de bouw van de installatie. De combinatie van het 

sociale dilemma met het timing dilemma resulteert in een zogenaamd vrijwilligers timing 

dilemma (Weesie, 1993). Het timing aspect van dit dilemma is verleidelijk voor gemeen

ten. Op deze manier kunnen zij het besluitvormingsproces strategisch vertragen en ho

pen dat een andere gemeente de geplande voorziening op eigen grondgebied zal ac

cepteren. Met betrekking tot sociale dilemma's laat het onderzoek van Devilee zien dat 

de voorstelling van het prisoner's dilemma in de ruimtelijke ordening een foutieve voor

stelling van zaken is (zie ook hoofdstuk 8). 

Op basis van de meervoudige casusstudie kunnen we concluderen dat in drie 

gevallen, te weten in Duiven, Nieuwegein en Zwolle, lokale overheden wel degelijk ge

bruik hebben gemaakt van dit timing aspect. Zij hebben daadwerkelijk pogingen gedaan 

om het besluitvormingsproces te vertragen. Dit deden ze vooral met het idee om gecom

penseerd te worden voor de acceptatie van de geplande voorziening. De daarmee ge-
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paard gaande voordelen, zoals bijvoorbeeld in de vorm van stortgelden, werkgelegenheid 

of in het geval van Nieuwegein de realisatie van de aansluiting op het bestaande wegen

net, waren redenen om gebruik te maken van het genoemde "timing" aspect. 

In het geval van Duiven en Nieuwegein werd de planologische medewerking toe

gezegd, maar werden daaraan een aantal voorwaarden verbonden. De gemeente Duiven 

had in vergelijking met de gemeente Nieuwegein minder ruimte om met de agenda te 

spelen, omdat zij bij weigering een stortplaats opgelegd zou krijgen door de provincie 

Gelderland. Het ging de gemeente met name om het bepalen van de agenda omtrent 

milieuhygiënische aspecten (met name geuroverlast) van de nieuwe initiatieven. Er 

moesten volgens de gemeente goede afspraken gemaakt worden om aan de milieu

hygiëne te voldoen. 

Tabel 7.9 Verzet van lokale overheden 

Gerealiseerde projecten Niet-gerealiseerde projecten 

Duiven Land-
graaf 

Wijster Leiden Nieuwe
gein 

Zwolle 

Lokale over Ja; Nee; Nee; Ja; Ja; Ja; 
heid kan 
locatiekeuze 
nog beïn
vloeden; 
Reden tot Nee Nee Nee Nee Ja Nee 
verzet? 

Bereidheid Ja, mits Ja Ja Ja Ja, mits Ja, maar 
lokale over
heid tot me
dewerking 

Lokale over * Ja, anders PAP en PAP en PAP en PAP en PAP en 
heid "ge oplegging Streekplan Streekplan Streekplan Streekplan Streekplan 
dwongen" tot stortplaats; 
medewer * PAP en 
king? Streekplan 

Poging tot Ja Nee Nee Nee Ja Ja 
beïnvloeding 
van agenda 
door lokale 
overheid 

Effecten van * Stolpover- n.v.t. n.v.t. n.v.t. Alternatie Traineren 
deze poging eenkomst 

*Geen 
mestver
werking 

* Max. ver
werkings
capaciteit 

ve locatie besluitvor
ming met het 

oog op 
industrie

terrein 

Lokale over Nee Ja Ja Ja Ja Nee 
heid deelne
mend aan 
dominante 
coalitie 
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Nieuwegein verleende tevens haar medewerking, maar niet zozeer om de agenda inzake 

de te realiseren verwerkingscapaciteit te beïnvloeden, als wel om compensatie te krijgen. 

Dit strategische gedrag is te typeren als calculerend en heeft zekere NIMBY-achtige 

trekken. Het gevolg was dat er een andere locatie in Nieuwegein werd opgenomen in het 

provinciaal streekplan, zodat op de eerder aangewezen locatie woningbouw gerealiseerd 

kon worden. Daarnaast leverde de medewerking een aansluiting van de gemeente Nieu

wegein op de rijksweg A28 op. 

Een andere vorm van het beïnvloeden van de agenda door strategisch gedrag is 

te constateren bij de gemeente Zwolle. Deze ging in principe akkoord met de plannen 

een afvalverwerkinglocatie te localiseren op haar grondgebied, maar traineerde vervol

gens het besluitvormingsproces de agenda. Door bijvoorbeeld het reeds verschenen MER 

steeds opnieuw te laten actualiseren, probeerde de gemeente Zwolle zo op de lange 

termijn een ander resultaat, namelijk het kunnen ontwikkelen van een industrieterrein, te 

bewerkstelligen. 

De overige lokale overheden, Landgraaf, Wijster en Leiden, hebben voor wat betreft de 

locatiekeuze niet op dergelijke wijze geprobeerd de agenda te beïnvloeden. In het geval 

van de gemeente Landgraaf en Leiden niet, omdat zij als (mede-)initiatiefnemer optra

den. In Wijster niet, omdat de gemeente groot voorstander was van de activiteiten bij de 

VAM. Deze drie gemeenten maakten tevens deel uit van de dominante coalities. Planolo

gische medewerking was in deze laatste drie gemeenten evident en daarmee ook geen 

reden om de agenda te beïnvloeden. 

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de lokale overheden nog ruimte hadden 

om de agenda te beïnvloeden. Als zij de agenda nog wilden beïnvloeden, dan dienden zij 

zich daarvoor wel strategisch op te stellen. Drie gemeenten hebben dit gedrag vertoond, 

de overige drie gemeenten niet. De behoefte de agenda te bepalen was overigens in alle 

casus relatief klein. Ten eerste omdat men als lokale overheid als mede-initiatiefnemer 

van het te realiseren project optrad en ten tweede, omdat de nieuw te realiseren be- en 

verwerkingscapaciteit in alle casus leidde tot voordelen voor de lokale overheden, zoals 

bijvoorbeeld het verkrijgen van compensatie, stortgelden of positieve werkgelegenheids

effecten. 

7.5 Consequenties agendering voor het verloop van de besluitvorming 

Zoals in de vorige paragraaf naar voren kwam werd de agenda grotendeels bepaald door 

actoren die veelal als initiatiefnemer (dominante actoren) optraden en/of al vrij eenvoudig 
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toegang hadden tot de agenda. Bij het bepalen van de agenda werd het omwonenden en 

overige actoren moeilijk gemaakt om de besluitvorming te beïnvloeden. Er werden barriè

res opgeworpen, waardoor deze actoren hun wensen en eisen niet konden omzetten in 

politieke strijdpunten. Als wensen en eisen uiteindelijk wel tot de agenda waren doorge

drongen, volgden andere barrières. Dat politieke strijdpunten in de besluitvorming werden 

meegenomen betekende namelijk nog niet, dat dit leidde tot een beslissing die tegemoet 

kwam aan de wensen en eisen van de omwonenden en overige actoren. 

7.5.1 Deskundig verzet heeft langste adem 

De grootste consequentie van een dergelijke manier van agenderen is dat de actoren die 

te maken kregen met de genoemde barrières en toch van mening waren dat er wel dege

lijk naar hun argumenten geluisterd moest worden, dit niet zonder meer accepteerden. Zij 

kwamen in verzet, al was het alleen al om aan te geven dat zij zich verzetten tegen de 

manier waarop het besluitvormingsproces werd vormgegeven. 

Alles leek al in een vroeg stadium te zijn beslist. De pogingen voldongen feiten te 

creëren leidden vooral tot het gevoel dat men niets meer aan de plannen wilde verande

ren. Juist daarom lieten omwonenden en overige actoren het hier niet bij zitten. In de loop 

van een besluitvormingsproces werd hun verzet zelfs zakelijker en deskundiger. Deze 

deskundigheid werd in alle besluitvormingsprocessen in eerste instantie door de verant

woordelijke actoren, de initiatiefnemers, onderschat. Het primaire verzet van omwonen

den en overige actoren werd al snel omschreven als emotioneel en vooral als lastig, aan

gezien het de besluitvorming en het bereiken van het beoogde einddoel alleen maar kon 

bemoeilijken. 

Het zou onjuist zijn te beweren dat het verzet van omwonenden en overige acto

ren geen enkele mate van emotionaliteit bevatte. Rond elke geplande voorziening werd in 

eerste instantie door met name omwonenden emotioneel gereageerd. Het vormde echter 

niet de grootste basis voor het verzet. Al snel wisten omwonenden en overige betrokke

nen dat zij hun verzet inhoudelijk moesten beargumenteren, om op die manier nog enig 

invloed op de besluitvorming te kunnen uitoefenen. In drie casus (de gerealiseerde pro

jecten) groeide dit besef bij de initiatiefnemers in de loop van het besluitvormingsproces 

gestaag, waardoor er in sommige gevallen na verloop van tijd serieuzer werd omgegaan 

met de argumenten van omwonenden en overige actoren. Dit was mede dankzij de inzet 

en tussenkomst van zogenaamde policy brokers. Hun optreden had tot gevolg dat deze 

actoren het gevoel hadden dat er wel naar hen werd geluisterd. Ook al werden er in de 

loop van het besluitvormingsproces besluiten genomen die niet direct tegemoet kwamen 

aan hun wensen en eisen, zij voelden zich eindelijk serieus genomen. 
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7.5.2 Beleidsraam lijkt zich snel te openen, maar is nog sneller weer dicht 

In de bestudeerde besluitvormingsprocessen speelde snelheid een enorm grote rol. De 

boodschap was vaak dat er binnen een provincie snel be- en/of verwerkingscapaciteit 

moest komen. Bestaande afvalverwerkinglocaties raakten vol en moesten worden ver

vangen, of nieuw nationaal beleid riep om nieuwe afvalverwerkingsinstallaties, bijvoor

beeld in het kader van het inzamelen van GFT-afval. In termen van Kingdon kan gecon

cludeerd worden dat er zich vrij onverwacht problemen voordeden die op korte termijn 

een oplossing behoefden. De voor de afvalverwerking verantwoordelijke actoren zetten 

het door hen gedefinieerde probleem snel op de beleidsagenda. Opvallend is dat er bij 

het zich voordoen van een problemenstroom, al snel gekozen werd voor één bepaalde 

oplossing. En ook de politieke stroom voegde zich uiteindelijk bij de problemen- en op-

lossingenstroom, waarmee het beleidsraam zich snel leek te openen. 

Een beleidsraam kan echter ook in gevaar komen, als de afzonderlijke stromen 

zich weer los van elkaar gaan bewegen. De in de besluitvorming geslopen onzorgvuldig

heden en fouten en het buitensluiten van bepaalde actoren met een andere probleem- en 

oplossingendefinitie van de agenda, hebben deze ontkoppeling in een aantal casus, zo

als bijvoorbeeld in Landgraaf, teweeggebracht. Die fouten werden juist gemaakt door de 

grote snelheid waarmee men het proces wilde doorlopen. Het deskundige verzet leidde 

daar tot het schorsen en stopzetten van vergunningprocedures. De oplossing, zoals deze 

gedefinieerd was door de dominante actoren, en die in eerste instantie de juiste oplos

sing voor het probleem leek, bleek aanvankelijk niet de meest geschikte. De te bouwen 

stortplaats bleek aan een aantal eisen niet te voldoen. Er moest worden gekeken naar de 

bodemgesteldheid en ook moesten aanpassingen gedaan worden in het kader van de 

geur- en geluidsoverlast. Nieuwe ontwikkelingen in de politieke stroom, zoals ook in deze 

casus de nieuwe afvalaanbodprognoses, leidden ertoe dat er een discussie werd gestart 

over de doelmatigheid. Daarmee werd de probleemdefinitie van de initiatiefnemers, mede 

door de inzet van policy broker, nog eens onder de loep genomen. Hoe groot was het 

probleem en was de eerder daarvoor aangedragen oplossing de juiste? Uiteindelijk 

leidde dit tot een aanpassing van de te realiseren be- en verwerkingscapaciteit, een an

dere te kiezen techniek, het aandacht schenken aan de bezwaren van omwonenden en 

overige actoren (het verzet werd daarmee minder hardnekkig), waardoor het beleidsraam 

zich weer kon openen. We hebben in 7.2.3 geconcludeerd, dat in de casus Leiden, 

Nieuwegein en Zwolle geen sprake is geweest van een beleidsraam. In deze casus liet 

de snelheid het in kaart brengen van verschillende probleem- en oplossingendefinities 

niet toe en er ontbrak ook een policy broker die eventueel kon zorgdragen voor een kop

peling tussen deze uiteenlopende definities. 
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De idee van de actoren die deel uitmaakten van de dominante coalities, om besluitvor

ming soepel te laten verlopen door actoren die niet direct positief tegenover het initiatief 

stonden, te weren bij de agendering had in elke casus een averechts effect. Het bestaan 

van de dominante coalities met een hiërarchische stijl van denken en handelen (PBS 2) 

dan wel een gematigd egalitair, individualistische stijl (PBS 1), zoals we in hoofdstuk 6 

(6.4) hebben geconcludeerd, was juist een reden voor de overige actoren (met PBS 3) om 

te polariseren, te groeperen, samen te werken en coalities te vormen om het besluitvor

mingsproces toch te kunnen beïnvloeden. Tabel 6.7 in hoofdstuk 6 liet immers zien dat 

het bestaan van een dominante coalitie in een casus altijd gepaard ging met het bestaan 

van een tweede, oppositionele coalitie (zoals ook al werd beschreven door Sabatier en 

Jenkins-Smith, 1993: 34). 

Er was in elk besluitvormingsproces, waarin coalities voorkwamen, een constante 

strijd te herkennen tussen de actoren met PBS 1/2 en de actoren met PBS 3. Het was met 

name het hiërarchische perspectief van de actoren metPBS 2 en de individualistische kijk 

op het handelen van burgers in de besluitvorming van de actoren met PBS 1 en PBS 2, 

dat bijna automatisch opriep tot het vormen van een coalitie onder de actoren metPBS 3. 

De actoren van de niet-dominante coalitie probeerden namelijk veranderingen in het be

sluitvormingsproces te realiseren door de dominante coalitie te overtuigen van de kern

zaken (core beliefs), die in het PBS van de niet-dominante coalitie van belang waren. 

Aangezien de dominante coalitie even hardnekkig was in het vasthouden aan de kernza

ken in haar PBS, leidde dit vaak tot impasses in de besluitvormingsprocessen. De dialoog 

tussen de actoren met verschillende policy belief systemen kwam dan stil te liggen en 

conflicten kwamen voor de dialoog in de plaats. Er was in die gevallen sprake van een 

"dialogue of the deaf (zie Van Eeten, 1999) 

We kunnen concluderen dat het afdoen van het verzet als zou het alleen emotio

neel zijn, zichzelf uiteindelijk in het besluitvormingsproces wreekt. Deskundigheid en vol

harding van omwonenden en overige actoren kenmerkten in de casus het verzet en wer

den daarmee een bedreiging voor het geopende beleidsraam. De beoogde snelheid werd 

in geen enkel besluitvormingsproces gehaald. Snelheid leidde tot fouten en onzorgvul

digheden, die op hun beurt zorgden voor vertraging ten opzichte van het oorspronkelijke 

geplande besluitvormingstraject. 
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7.6 Casusspecifieke opmerkelijkheden en de invloed daarvan op het be

sluitvormingsproces 

In deze paragraaf wordt kort stil gestaan bij casusspecifieke gebeurtenissen die een 

belangrijke rol hebben gespeeld in het verloop van de besluitvormingsprocessen in 

Landgraaf en in Leiden. 

In Landgraaf speelde cultuur een opmerkelijke rol. De verhoudingen, zoals die 

vroeger bestonden tussen burgers enerzijds en bestuur en kerkelijkheden (zoals bijvoor

beeld de invloedrijke plaatselijke pastoor) anderzijds, bleken ook in dit besluitvormings

proces nog enige doorwerking te hebben. Intensieve bemoeienis en inbreng van de be

volking werden door bepaalde gemeentebestuurders en -ambtenaren niet op prijs ge

steld. Het leek er in sommige gevallen op alsof gold, dat dit soort besluitvormingsproces

sen afgehandeld diende te worden door de daarvoor bevoegde organisaties en dat de 

burger in deze geen taak had. De communicatie verliep daardoor in sommige gevallen 

erg stroef en leidde tot grote ergernis, met name bij de inwoners van de gemeente Land

graaf. Zij hadden het gevoel dat hun inbreng werd belemmerd. Het werd hen bijvoorbeeld 

erg moeilijk gemaakt om bepaalde (openbare) documenten in te zien, aangezien deze 

alleen tijdens werktijden ter inzage lagen. Dit leidde ertoe dat de tegenstanders hun in

vloed alleen nog konden uitoefenen door middel van het aanspannen van gerechtelijke 

procedures, een middel waar zij eigenlijk niet bij voorbaat voor wilden kiezen. 

Een tweede opmerkelijkheid is de betrokkenheid van Duitse actoren in het besluit

vormingsproces in Landgraaf. De impact van de stortplaats op het grondwater leidde tot 

groot verzet bij onder andere het StAWA (Staatliches Amt für Wasser und Abfallwirt

schaft). Dit StAWA was verantwoordelijk voor een grondwaterbeschermings- en natuur

beschermingsgebied dat op een afstand van ongeveer 300 meter van de geplande stort

plaats is gelegen. Dit leidde tot een verzoek om nauw betrokken te worden bij de besluit

vorming. Maar ondanks de benadrukking van de gewenste betrokkenheid bleef het hier

bij. Deze en overige Duitse actoren werden in de loop van de besluitvorming echter niet 

actiever bij de besluitvorming betrokken. Het vertrouwen van Duitse actoren in de Ne

derlandse verantwoordelijke overheden en het geloof in de oprechtheid van de formele 

procedures is daarmee in ieder geval niet verbeterd. 

In Leiden hebben de financiële debacles uit het verleden en de "beleidsgestuurde expe

rimenteerzucht" van een wethouder de besluitvorming beïnvloed. De voorgeschiedenis 

van de financiële debacles als het niet doorgaan van de stortplaats De Does te Leider

dorp, de GAVl in Ypenburg en het eerder sluiten van de verbrandingsoven in Leiden, leid

den ertoe dat de participerende gemeenten van de GEVULEl al vanaf het begin van de 
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besluitvorming huiverig waren voor de plannen voor een installatie met een nog niet be

wezen techniek. Er waren duidelijk teveel verliezen geleden in het verleden waardoor de 

gemeenten anders dan de gemeente Leiden zeer op hun hoede waren. Het was voor de 

gemeente Leiden dan ook uiterst moeilijk om de andere gemeenten te overtuigen van de 

positieve aspecten van de nieuwe techniek. De meeste randgemeenten kregen dan ook 

het gevoel dat het project er koste wat kost werd doorgedrukt. In feite kwam het daar 

uiteindelijk wel op neer. De gemeente Leiden was immers overtuigd van de geschiktheid 

van de installatie en deelde mee dat zij door zou gaan met de plannen, ook als de ove

rige GEVULEI-gemeenten het hier niet mee eens konden zijn. Er was immers geen an

dere GEVULEl-gemeente, behalve de gemeente Oegstgeest, die bereid was een afval

verwerkingsinstallatie op haar grondgebied te plaatsen, en bewerkingscapaciteit was 

nodig. 

De plannen voor de scheidings- en vergistingsinstallatie werden tevens gezien als 

"beleidsgestuurde experimenteerzucht". Het was een project dat vooral uit politieke ge

drevenheid en persoonlijke voorkeur was voortgekomen. En dan met name vanuit de 

wethouder van de gemeente Leiden. Hij was overtuigd van de goede aspecten van het 

project, maar werd om zijn manier van handelen, overtuigen en verkondigen veelal niet 

gewaardeerd. In dit besluitvormingsproces kan geconcludeerd worden dat het besturen 

van één wethouder van grote invloed is geweest op het verloop van de besluitvorming en 

de onderlinge verhoudingen tussen alle betrokkenen. De gemeentelijke tegenstanders 

raakten gefrustreerd door het handelen van deze wethouder, en konden de manier van 

besturen niet waarderen. Zeker toen bekend gemaakt werd dat de gemeente Leiden het 

besluitvormingsproces wilde voortzetten met een art. 19 WRO procedure. De overige 

gemeenten waren zich ervan bewust dat er snel een oplossing moest worden gevonden 

voor de problematiek rondom de afvalverwerking, maar raakten gefrustreerd door de 

snelheid waarmee de plannen werden gepresenteerd en doorgeduwd. De financiële 

mislukkingen van de afgelopen jaren maakten de GEVULEI-gemeenten huiverig voor 

nieuwe "avonturen". 

7.7 Conclusies 

In dit hoofdstuk is de agendavorming, zoals deze heeft plaatsgevonden in de bestu

deerde casus, besproken. We kunnen concluderen dat in elke casus de (initiatiefne-

mende) actoren die meestal ook deel uitmaakten van een dominante coalitie (zie hoofd

stuk 6), in het begin van de besluitvormingsprocessen de agenda bepaalden. Hun pro

bleemdefinities (er moest immers voldoende afvalbe- en verwerkingscapaciteit worden 

gerealiseerd) en oplossingdefinities (de locaties werden bestemd en het type installatie 
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was bepaald) waren al snel op de agenda geplaatst. De wensen en eisen met betrekking 

tot het realiseren van de verwerkingcapaciteit werden bovendien al snel politieke strijd

punten. En pas op dat moment werd de inhoud van de agenda bekend voor actoren als 

omwonenden en (milieu-)belangengroepen. De "dominante" actoren waren al toe aan het 

bespreken van de politieke strijdpunten en het beslissen hierover, toen omwonenden en 

overige actoren nog moesten starten met het in kaart brengen van wensen en het zelfs 

nog vormen van een mening over de plannen, waarmee zij geconfronteerd werden. Door 

omwonenden en overige actoren in een dergelijk laat stadium van het besluitvormings

proces over de plannen te informeren werd hen door de "dominante" actoren een eerste 

barrière opgeworpen en werd de reeds bestaande controversiële situatie versterkt. 

Nadat omwonenden en overige actoren hun wensen hadden geformuleerd en toe 

waren aan het definiëren van hun eisen, werden zij vervolgens geconfronteerd met een 

volgende barrière die de dominante actoren opwierpen. In principe was er al niet veel 

meer te wensen, laat staan te eisen, aangezien bijvoorbeeld de te treffen voorziening en 

de locatiekeuze niet meer ter discussie stonden. De actoren die deel uitmaakten van de 

dominante coalities lieten de omwonenden en (milieu-)belangengroepen weten, dat zij 

zich dan al in het verleden met dergelijke discussies bezig hadden moeten houden en 

daarmee werd de discussie afgesloten. De eisen konden zich formeel daarom alleen nog 

richten op inhoudelijke aspecten van de te bouwen afvalverwerkingsinstallatie. 

Van succesvolle agendavorming was dan ook maar nauwelijks sprake als het 

gaat om de inbreng van omwonenden en overige actoren. Want ook bij het omzetten van 

eisen in politieke strijdpunten werd het hen vaak moeilijk gemaakt door de "dominante" 

actoren. De eisen die omwonenden en (milieu-)belangengroepen bijvoorbeeld stelden 

omtrent geuremissies, werden in bezwaarprocedures vaak terzijde geschoven. Een pro

cedure bij de Raad van State kon in een enkel geval helpen de eisen omgezet te krijgen 

in politieke strijdpunten, zoals in Nieuwegein gebeurde. 

Het bestaan van verschillende probleemdefinities van dominante actoren ener

zijds en niet-dominante actoren anderzijds leverde een constant gevecht op in de be

sluitvormingsprocessen. Dat "dominante" actoren, omwille van de snelheid in de besluit

vorming, geen kennis wilden nemen van probleemdefinities en oplossingsrichtingen van 

overige actoren, leidde ertoe dat er impasses ontstonden in de besluitvormingsproces

sen. Dit èn het ontbreken van policy brokers hadden in Leiden, Nieuwegein en Zwolle tot 

gevolg dat er geen beleidsraam kon worden geopend. De dominante actoren dachten het 

geplande initiatief er snel door heen te kunnen drukken. De problemen en oplossingen 

van de dominante coalities zelf kwamen namelijk al wel snel overeen en ook in de politiek 

was de tijd rijp voor het initiatief. Maar het niet kunnen koppelen aan de probleemdefini

ties en de oplossingsrichtingen van overige actoren leidde uiteindelijk tot het afzien van 
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de gemaakte plannen. Er ontstond een "dialogue of the deafs", het beleidsraam kon zich 

maar niet openen. 

In de casus waarin de besluitvorming niet heeft geleid tot het realiseren van de 

verwerkingscapaciteit, heeft de tweede coalitie dan ook nauwelijks op eigen kracht de 

dominante coalitie weten te overtuigen van belangrijke aspecten uit haar PBS. Veelal 

werden pas na het aanspannen van procedures bij bijvoorbeeld de Raad van State be

langrijke inhoudelijke en procedurele aspecten in het besluitvormingsproces aangepast. 

Dit is bijvoorbeeld gelukt in Nieuwegein, maar vaak kostte dit de actoren veel moeite en 

kracht. 

In de casus Duiven, Landgraaf en Wijster, waarin in de loop van het besluitvormingspro

ces uiteindelijk wel oog was voor de probleemdefinities en de oplossingsrichtingen van 

omwonenden en overige actoren, mede dankzij de tussenkomst van policy brokers, 

kwamen de verschillende stromen uiteindelijk toch bijeen om zo een beleidsraam te kun

nen openen. In deze gevallen heeft de besluitvorming dan ook geleid tot het realiseren 

van de geplande be- en verwerkingscapaciteit. 

De aanwezigheid van een policy broker kan het besluitvormingsproces dus in po

sitieve zin beïnvloeden. Dit hebben we gezien in de bespreking van de casus, waarin de 

besluitvorming heeft geleid tot het realiseren van de geplande verwerkingscapaciteit. 

Opvallend hierbij was dat de policy brokers een ander PBS hadden dan de dominante 

coalities in de desbetreffende casus. In dit onderzoek was dat als de policy broker te ver

binden was met een gematigd egalitair en individualistisch perspectief (PBS1). Het open

breken van de dialoog, het bijeenbrengen van de verschillende stijlen van waaruit ver

schillende coalities en actoren denken en handelen, leidden ertoe dat het besluitvor

mingsproces uit een impasse kon worden gehaald, vervolgens op een andere manier kon 

worden voortgezet en een beleidsraam zich kon openen. Er konden tevens veranderin

gen optreden in het handelen en denken van de dominante coalitie in het voordeel van 

actoren die niet deel uitmaakten van de dominante coalitie. De dominante coalitie moest 

dan wel voor de inbreng van deze policy broker open staan. Deze positieve invloed heeft 

de aanwezigheid van een policy broker zeker gehad in Duiven, Landgraaf en Wijster. 

De aanwezigheid van een policy broker lijkt na analyse een noodzakelijke voor

waarde te zijn voor het bijeenbrengen van diverse denkbeelden en stijlen van handelen 

en voor een meer constructief verloop van een besluitvormingsproces. Of het optreden 

van een policy broker ook een voldoende voorwaarde is om uiteindelijk te komen tot de 

realisering van een geplande voorziening is op basis van dit onderzoek niet te conclude

ren. 
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In elke casus is tenslotte te zien dat de pogingen om de besluitvorming te versnellen door 

bijvoorbeeld agendaonderwerpen vast te leggen, actoren die niet deel uitmaakten van de 

dominante coalitie uit te sluiten van de agenda en pogingen te ondernemen om de plan

nen door te duwen een averechts effect hadden op het verloop van de besluitvorming. 

Ook al werd het de "niet-dominante" actoren moeilijk gemaakt de agenda nog te 

beïnvloeden, dit was juist een reden om de krachten te bundelen en als oppositionele 

coalitie zeer deskundig verzet te plegen. De besluitvorming werd daardoor eerder 

vertraagd dan versneld. 
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Hoofdstuk 8 
Conclusies en lessen voor de toekomst 

8.1 Inleiding 

In de hoofdstukken 1 en 2 is uitgebreid ingegaan op de aanleiding voor dit onderzoek en 

de doelstelling. Er werd aangegeven welke centrale onderzoeksvragen werden gesteld 

om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de doelstelling: 

Hef verkrijgen van inzicht in het verloop van besluitvormingsprocessen die spelen 

rondom het plaatsen van infrastructurele projecten met lokale milieueffecten, in het bij

zonder rondom het plaatsen van voorzieningen voor afval bewerking en afvalverwerking, 

met het oog op de toetsing van enkele centrale veronderstellingen uit de beleidstheorie 

die ten grondslag ligt aan de Tracéwet en de nieuwe WRO. 

In hoofdstuk 1 is tevens een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die een basis vorm

den voor het empirisch onderzoek. Deze vragen zijn al voor een groot deel beantwoord in 

de voorgaande hoofdstukken. De belangrijkste conclusies zullen in 8.2 en 8.3 aan de 

orde komen. In 8.3 zal tevens een verbinding worden gelegd met de onderzoeksresulta

ten zoals deze uit het sociaal-psychologische onderzoek van Devilee (2001) naar voren 

zijn gekomen. 

De beantwoording van de hieronder opgenomen centrale vragen, die ter bereiking van de 

doelstelling werden geformuleerd, zal in 8.4 aan bod komen: 

1. Hoe verlopen besluitvormingsprocessen rondom het plaatsen van nieuwe voorzie

ningen voor afvalbewerking en afvalverwerking, dan wel het uitbreiden van bestaande 

voorzieningen? 

2. Als de besluitvorming in een impasse raakt, wat zijn daarvan de oorzaken? 

3. Welke rol spelen lokale overheden en omwonenden in deze besluitvormingsproces

sen? 

In 8.5 zal naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen worden besproken hoe in toe

komstige situaties gedacht en gehandeld zou moeten worden. Vervolgens zal in 8.6 de 

relatie worden gelegd met de huidige ontwikkelingen in het Nederlands ruimtelijke orde-
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ningsbeleid. In 8.7 wordt besproken welke onderwerpen in toekomstig onderzoek aan de 

orde zouden moeten komen. 

8.2 De belangrijkste conclusies uit het bestuurskundig onderzoek 

In hoofdstuk 1 zijn de vragen die in dit onderzoek centraal stonden onderverdeeld in een 

aantal onderzoeksvragen. 

Tabel 8.1 Waar worden de onderzoeksvragen 1 t/m 6 beantwoord? 

Onderzoeksvraag: Beantwoording in: 

1. Hoe zijn de besluitvormingsprocessen omtrent de bestudeerde Hoofdstukken 1,4 en 8 (8.4) 
casus door de overheid gestructureerd? 

2. Welke actoren zijn te onderscheiden? Vanuit welke policy belief Hoofdstukken 4 en 5 
systemen handelen en denken de actoren? 

3. Zijn er onder de actoren coalities te herkennen? Hoofdstuk 6 
4. Als er coalities zijn, is er dan een coalitie die een dominante posi- Hoofdstuk 7 

tie in het besluitvormingsproces inneemt? 
5. Is de dominantie van deze coalitie van invloed op de agendavor- Hoofdstukken 4 en 7 

ming en daarmee op het verioop van de besluitvorming? 
6. Is het moment waarop de plannen voor de te realiseren afvalver- Hoofdstuk 7 

werkingscapaciteit kenbaar worden gemaakt van invloed op het 
verloop van de besluitvorming? 

We zien in tabel 8.1 waar de beantwoording van deze vragen is terug te vinden. Op basis 

van het in hoofdstuk 2 gepresenteerde theoretisch kader, bestaande uit onder andere het 

Advocacy Coalition Framework (Sabatier en Jenkins-Smith, 1993), de Culturele Theorie 

(Thompson et al., 1990) en de agenderingstheorieën (Van der Eijk en Kok, 1975; King-

don, 1995), kon het verloop van de besluitvormingsprocessen omtrent de te realiseren 

afvalcapaciteit in de geselecteerde zes casus worden beschreven en verklaard. Ook het 

handelen en het denken van de betrokken actoren en de consequenties daarvan voor het 

verloop van het besluitvormingsproces konden worden geanalyseerd (hoofdstuk 4 tot en 

met 7). De belangrijkste conclusies zijn opgenomen in tabel 8.2. 

Tabel 8.2 Belangrijkste conclusies uit het bestuurskundige onderzoek 

• Identificatie van drie stijlen van denken en handelen: 

PBS 2: "Afvalcapaciteit moet! Overheidssturing noodzakelijk" 
PBS 3: 'Afvalcapaciteit? Neen, tenzij in overleg met alle betrokkenen" 
PBS 1 : 'Afvalcapaciteit? Ja, mits zorgvuldig doch daadkrachtig beslist" 

• Dominante coalities vooral handelend en denkend vanuit PBS 2 (uitzondering Leiden PBS 1 ) 
• Dominante coalitie roept tweede oppositionele coalitie op 
» Optreden policy broker bevorderlijk voor continuering besluitvormingsproces 

202 



Conclusies en lessen voor de toekomst 

In figuur 8.1 zijn op basis van de analyses uit de hoofdstukken 5, 6 en 7 de consequen

ties van de aanwezigheid van een dominante coalitie met PBS 2 op het verloop van het 

besluitvormingsproces weergegeven. 

Figuur 8.1 Consequenties van aanwezigheid dominante coalitie met hiërarchische stijl 

Aanwezigheid 
van dominante 

coalitie met 
hiërarchische stijl 

(PBS 2) 

* Continuering van het 
besluitvormingsproces 

* Capaciteit wordt 
gerealiseerd 

I 
Vertraging een feit 

Barrières opwerpen in 
het agenderingsproces 

Tussenkomst 
policy broker 

Ontstaan van niet-
dominante coalitie 
met egalitaire stijl 

(PBS 3) 

I 
Niet-dominante 
coalitie gebruikt 

vooral hindermacht 
(agenda beïnvloeden) 

I 
* Verhoging 

controversialiteit 
* Besluitvorming 

raakt in een impasse 

I 
* Besluitvorming stopt 

* Afvalcapaciteit 
wordt niet gerealiseerd 

8.3 Conclusies gekoppeld aan bevindingen uit het sociaal-psychologisch 

onderzoek 

In deze paragraaf staan de onderzoeksvragen 7 t/m 9 (zie tabel 8.3) centraal. Hierbij zal 

met name gebruik gemaakt worden van de bevindingen, zoals deze uit het onderzoek 

van Devilee (2001) naar voren zijn gekomen. 
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Tabel 8.3 Waar worden de onderzoeksvragen 7 t/m 9 beantwoord? 

Onderzoeksvraag: Beantwoording in: 

Is de wijze waarop besluitvormingsprocessen door de overheid Hoofdstuk 8 (8.3,1 en 8.3.2) 
gestructureerd zijn van invloed op de percepties en houdingen van 
omwonenden en overige actoren? Is er sprake van procedurele 
oneerlijkheid? 
Is het eventuele verzet van lokale bestuurders, bewoners en ove- Hoofdstuk 8 (8.3.3) 
rige actoren van invloed op de uiteindelijke uitkomst, dat wil zeg- p 
gen het wel of niet realiseren van een project dan wel realiseren in 
gewijzigde vorm? 
Zijn de actoren uiteindelijk tevreden met hoe het besluitvormings- Hoofdstuk 8 (8.3.2) 
proces is verlopen en met het uiteindelijke resultaat? 

8.3.1 Handelen dominante coalities van invloed op percepties van omwo

nenden en overige actoren 

Volgens Devilee (2001) komt het vormen van een tweede oppositionele coalitie (met PBS 

3) voort uit het feit dat actoren die voornamelijk afkomstig zijn vanuit (milieu-)belangen-

groepen, in beslissituaties gebruik maken van eenvoudige vuistregels, de zogenaamde 

heuristieken (zie 2.6). Op het moment dat er plannen voor een te bouwen voorziening 

voor afvalverwerking kenbaar worden, hebben omwonenden in eerste instantie de nei

ging om deze plannen negatief te beoordelen. Zij beoordelen de nieuwe plannen immers 

op basis van beperkte informatie. Pas na een eerste reactie ontstaat bij sommigen de 

behoefte om meer informatie over relevante aspecten (bijvoorbeeld over milieurisico's) te 

verzamelen, waardoor ook de percepties wijzigen. 

Wat individuen in dergelijke complexe situaties in primaire reactie doen heeft volgens 

Sabatier (1998: 109-110) consequenties voor de dynamiek in coalitievorming. Aangezien 

de actoren in een coalitie dezelfde policy beliefs delen, zien de actoren van de ene coali

tie "de wereld" anders dan de actoren van de andere coalitie. Zij percipiëren en interpre

teren feitelijkheden door verschillende lenzen. Het gevolg is dat er wantrouwen ontstaat 

tussen deze coalities, aangezien er totaal verschillende conclusies getrokken worden uit 

dezelfde feiten. Dit, in combinatie met het feit dat men zich "verliezen" beter herinnert dan 

"overwinningen", resulteert in vertekende percepties van het handelen van de ene coalitie 

door de andere coalitie en andersom. Sabatier en Jenkins-Smith (1999: 132) noemen dit 

laatste "devil shift". 
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Figuur 8.2 Coalities, percepties en verzet 

Planfase 
Type 
inrichting 

Onzekerheid 

Gebruik van 

heuristieken 

Aanwezigheid dominante coalitie 
met hiërarchische stijl (PBS 2) 

Beperkte toegang tot agenda 
(procedurele maatregelen) 

Geen policy brokers (in geval van 
gepolariseerd conflict) 

I 
Procedurele 
oneerlijkheid 

k 
Negatieve percepties 

in termen van: 

• Risico's 
• Kosten 
• Gezondheids

effecten 

Kans op 
verzet neemt toe 

Devilee (2001) constateert in zijn onderzoek dat een tweetal bronnen van onzekerheid 

heuristisch redeneren en het optreden van deze "devil shift" waarschijnlijker maken. De 

eerste en meest belangrijke bron van onzekerheid komt voort uit de fase waarin het plan 

voor de te realiseren verwerkingscapaciteit zich bevindt. In het begin van de besluitvor

ming zijn omwonenden onbekend met voorzieningen voor afvalbewerking en afvalver

werking. Zij zijn in eerdere situaties niet of nauwelijks geconfronteerd met plannen om

trent dergelijke voorzieningen. De tweede soort onzekerheid komt voort uit het type voor

ziening, dat gerealiseerd zal gaan worden. De consequenties van een stortplaats worden 

bijvoorbeeld negatiever ingeschat dan de consequenties van een composteringsinrich-

ting. Het onderzoek van Devilee (2001) toont aan dat er verschil is in risicopercepties als 
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het in de besluitvorming gaat om het realiseren van een voorziening voor afval bewerking 

of voor afvalverwerking. Hij constateert dat het gebruik van heuristieken in de casus er

toe leidde, dat de lokale bevolking de gevolgen in termen van risico's (leefomgeving), 

kosten (bijvoorbeeld visuele hinder en geuroverlast) en gezondheidseffecten negatiever 

percipieerden. Daarnaast trad het verschijnsel op dat bestuurders in de casus waarin de 

dominante coalitie met de hiërarchische stijl van denken en handelen (PBS 2) verbonden 

kon worden, in tegenstelling tot in andere casus als relatief oneerlijker en machtiger wer

den gezien. Zij maakten immers deel uit van de landelijke Incineration Supervision Coa

lition (Eberg, 1997) en hadden veel tijd en vooral geld om over beleidsvoorstellen (ratio

neel) na te denken (zie Eckstein, 1988; 1997). Dit alles droeg voor omwonenden en ove

rige actoren (met PBS 3), die deze tijd om over de beleidsvoorstellen na te denken en dit 

geld niet hadden, er dan ook toe bij om in eerste instantie in verzet te komen en in een 

tweede instantie een coalitie te vormen (figuur 8.1). 

Figuur 8.2 laat de bronnen van onzekerheid zien die van invloed zijn op de wijze waarop 

omwonenden en overige actoren de consequenties met betrekking tot de risico's, kosten 

en gezondheidseffecten inschatten. We zien dat er een wisselwerking is tussen onzeker

heid enerzijds en de wijze waarop de lokale bevolking de procedurele oneerlijkheid perci-

pieert anderzijds. Hoe de procedurele oneerlijkheid wordt ingeschat is niet alleen van 

invloed op onzekerheid, maar ook direct op de mate waarop men de risico's, kosten en 

gezondheidseffecten percipieert. Devilee verbindt hieraan de conclusie dat hoe negatie

ver deze percepties worden ingeschat, hoe groter de kans is dat men in verzet komt. 

8.3.2 Coalities, brokers, procedurele eerlijkheid en tevredenheid 

Zoals ook in figuur 8.2 is weergegeven werden de percepties van omwonenden en ove

rige actoren niet alleen op negatieve wijze beïnvloed door de ontstane onzekerheden, 

ook de percepties over hoe (on)eerlijk het besluitvormingsproces verliep waren van in

vloed op die percepties. Er is sprake van procedurele eerlijkheid als alle betrokkenen in 

de procedure de mogelijkheid hebben om ideeën kenbaar te maken over (1) de te reali

seren voorziening en (2) over de uiteindelijk te nemen beslissing (Thibaut en Walker, 

1975; 1978). Ook het idee dat daadwerkelijk naar de inbreng van betrokkenen wordt ge

luisterd en zij daarbij worden gerespecteerd draagt bij aan het benoemen van de proce

dure als eerlijk (Lind en Tyler, 1988). 

In tabel 8.4 zijn de onderzoeksbevindingen van dit onderzoek en het onderzoek van De

vilee (2001) gecombineerd terug te vinden. De onderzoeksbevindingen van Devilee zijn 
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een aanvulling voor wat betreft uitspraken over hoe omwonenden aankijken tegen het 

wel of niet doorgaan van de geplande voorziening, hun participatiemogelijkheden, welke 

risico's voor hen relevant zijn en welk oordeel zij hebben over het verloop van de proce

dure. De procedurele oneerlijkheid blijkt beïnvloed te worden door (1) of er een domi

nante coalitie in het besluitvormingsproces aanwezig was, die vanuit hiërarchische beliefs 

handelde en dacht, (2) of actoren die niet tot de dominante coalitie behoren in hun pogin

gen om de agenda te beïnvloeden werden belemmerd en (3) of er een policy broker ac

tief in het besluitvormingsproces werd en het gepolariseerd debat kon ombuigen. 

Devilee (2001) heeft de concepten "procedurele oneerlijkheid" en "tevredenheid" op inter-

valniveau geoperationaliseerd en gemeten. In tabel 8.4 worden deze gegevens getrans

formeerd naar een driedeling, te weten "laag", "gemiddeld" en "hoog". Hoe deze trans

formatie tot stand is gekomen, is af te lezen in appendix I. 

Tabel 8.4 Percepties over procedurele oneerlijkheid en tevredenheid 

Casus Broker 
aanwe
zig 

Coalities 

PBS2 PBS3 

Proce
durele 
oneer-

Tevredenheid over: 

Resultaat 
lijkheid (wel/niet 

doorgaan 
project) 

Mogelijkhe
den tot 
participatie 

Duiven Ja Geen Geen Geen Laag Gemiddeld/ 
Hoog 

Gemiddeld; 
Hoog 

Land Ja Geen Dominante Coalitie Laag Gemiddeld Gemiddeld 
graaf coalitie 

Wijster Ja Geen Dominante 
coalitie 

Coalitie Gemiddeld Gemiddeld Hoog 

Leiden Nee Dominante 
coalitie 

Geen Coalitie Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 

Nieu Nee Geen Dominante Coalitie Hoog Laag Laag 
wegein coalitie 

Zwolle Nee Geen Geen Geen Gemiddeld Hoog Gemiddeld 

We kunnen in de tabel aflezen, dat in Duiven omwonenden en overige actoren in hoge 

mate tevreden waren met zowel de behaalde resultaten als de mogelijkheden van parti

cipatie en tevens de procedure niet als oneerlijk beschouwden. Aangezien in Duiven 

geen coalities actief waren, ontaardde de discussie in Duiven ook niet in een gepolari

seerd debat. Hierdoor was in het besluitvormingsproces relatief meer ruimte voor een 

breder debat, waren er mogelijkheden voor diverse betrokkenen om de verschillende 

agenda's te beïnvloeden en waren er relatief meer mogelijkheden om in het besluitvor

mingsproces te participeren. We kunnen hierover concluderen dat dit bevorderlijk was 

voor bijvoorbeeld de legitimiteit, redelijkheid, effectiviteit, efficiency en wederkerigheid, 
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criteria die ten grondslag liggen aan een kwalitatief goed besluitvormingsproces (De 

Bruijn en Ten Heuvelhof, 1998; De Bruijn et al., 1998; Toonen, 1998). Uit zowel de mate 

van procedurele oneerlijkheid, zoals die door de lokale bevolking is waargenomen, als uit 

de mate van tevredenheid zijn conclusies over de legitimiteit en kwaliteit af te leiden. 

In Nieuwegein daarentegen waren omwonenden en overige actoren niet tevreden over 

het uiteindelijke resultaat en de mogelijkheden tot participatie. Men had bovendien het 

idee dat het besluitvormingsproces oneerlijk verliep, de "procedurele oneerlijkheid" werd 

in deze casus het hoogst gepercipieerd. In Nieuwegein was een coalitie met een hiërar

chisch, gematigd individualistische stijl van denken en handelen dominant, hetgeen 

leidde tot een gepolariseerd debat in dit besluitvormingsproces. Het ontbreken van pu

bliek draagvlak ging ten koste van de kwaliteit van het besluitvormingsproces als geheel. 

Dit is terug te vinden in de percepties van de procedurele oneerlijkheid en de tevreden

heid omtrent de uiteindelijke resultaten en de participatiemogelijkheden. Ondanks het feit 

dat de geplande stortplaats niet is doorgegaan laten de bevindingen van Devilee (2001) 

zien, dat zelfs dat voor omwonenden en overige actoren niet voldoende was om uiteinde

lijk tevreden te zijn over het resultaat. 

Zijn er op basis van de onderzoeksresultaten van Devilee (2001) en de interviewresulta

ten uit dit onderzoek conclusies te trekken over de aanwezigheid van de policy brokers 

en de uiteindelijke gevoelens van omwonenden en overige actoren over de procedurele 

oneerlijkheid en de tevredenheid met betrekking tot het uiteindelijke resultaat en de parti

cipatiemogelijkheden? 

In Landgraaf en in Wijster (zie voor de beschouwing over Duiven hierboven) kan 

de tussenkomst van een policy broker hebben geleid tot relatieve tevredenheid bij acto

ren. De voorstanders gaven in de interviews aan tevreden te zijn aangezien zij de ge

plande verwerkingscapaciteit hebben kunnen realiseren. Maar ook coalities, bestaande 

uit tegenstanders, in deze casus hebben, zoals we in tabel 8.4 kunnen aflezen, een rede

lijk tevreden (gemiddelde scores) gevoel over het bereikte resultaat. Deze tevredenheid 

kan voortkomen uit de meer open procedure die, na tussenkomst van de policy broker, 

werd gevolgd. De aanwezigheid van de policy broker leidde er immers toe dat de dialoog 

weer op gang kwam en ook de actoren die niet deel uitmaakten van de dominante coali

tie de mogelijkheid kregen actief te participeren in het besluitvormingsproces. Deze acto

ren kregen eindelijk de mogelijkheid om onderwerpen op de agenda te zetten. Denkbeel

den over bijvoorbeeld het nut van de te bouwen voorziening werden wederom onderdeel 

van het debat. Door de aanwezigheid van de policy broker konden actoren van de domi

nante coalities zich immers niet meer richten op het inzetten van machtsstrategieën als 
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uitsluiting en het opwerpen van barrières. Pas na de inbreng van de policy broker hadden 

omwonenden en overige actoren het idee eindelijk gehoord te worden en daadwerkelijk 

de mogelijkheid te krijgen om een bijdrage te leveren aan het verloop van het besluitvor

mingsproces. Hierdoor werd de inbreng van deze tegenstanders groter en konden zij 

meer invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces. De aanwezigheid van de policy 

broker in het besluitvormingsproces kan de percepties omtrent de tevredenheid overpar-

ticipatiemogelijkheden, in Landgraaf gemiddeld en in Wijster hoog, en de in Landgraaf 

laag en in Wijster gemiddelde ingeschatte procedurele oneerlijkheid dus wel degelijk in 

positieve zin beïnvloed hebben. 

Over het uiteindelijke resultaat in de besluitvorming hebben de actoren in zowel Leiden 

als Nieuwegein geen tevreden gevoel. Als we tabel 8.4 bestuderen zien we dat de tegen

standers (Leiden gemiddelde score, Nieuwegein laag) zelfs niet blij zijn over het uiteinde

lijke resultaat, het niet doorgaan van het project. Uit interviews blijkt dat de perceptie over 

het uiteindelijke resultaat sterk gekleurd wordt door de gemengde gevoelens die men 

heeft, als er gedacht wordt aan hoe het besluitvormingsproces is verlopen en hoe deze 

gestructureerd werd door de verantwoordelijke overheden. De percepties over de proce

durele oneerlijkheid zijn in Leiden dan ook gemiddeld en in Nieuwegein hoog, de tevre

denheid over de participatiemogelijkheden in Nieuwegein laag. In Zwolle is in tegenstel

ling tot Leiden en Nieuwegein sprake van een hoge mate van tevredenheid over het uit

eindelijke resultaat en wordt evenals in Leiden gemiddeld gescoord ten aanzien van de 

mogelijkheden tot participatie in het proces. 

Uit de interviews blijkt dat ook de voorstanders van de geplande verwerkingsca

paciteit in deze casus niet echt tevreden zijn met het uiteindelijke resultaat. Dit heeft 

uiteraard te maken met het feit dat de besluitvorming niet heeft geleid tot het realiseren 

van de geplande afvalverwerkingsinstallatie en de daarbij verloren gegane investeringen 

(veelal oplopend tot in de miljoenen guldens). Daarnaast geven deze actoren ook toe niet 

tevreden te zijn over hoe het besluitvormingsproces is verlopen. De snelheid waarmee 

men probeerde de besluitvorming te laten verlopen, had een averechts effect. Het be

sluitvormingsproces miste vaak zorgvuldigheid, waardoor de deskundige oppositionele 

coalities zeer regelmatig overwinningen boekten in procedures bij bijvoorbeeld de Raad 

van State. De vaak penibele situaties, zoals de overheden in Nieuwegein die voor zich

zelf hadden gecreëerd door haastig een juridische overeenkomst aan te gaan met de 

exploitant, leidden ertoe dat overheden aangeven niet tevreden te zijn met het verloop 

van het besluitvormingsproces. Zij geven vaak aan het in de toekomst beter en anders 

(en dan met name zorgvuldiger) te willen doen. Met name over het begin van het besluit-
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vormingsproces is men negatief. De slechte beginfasen waren nauwelijks meer te corri

geren in het verloop van het besluitvormingsproces. 

Er lijkt na bovenstaande analyse toch voorzichtig geconcludeerd te kunnen worden, dat 

de aanwezigheid van een policy broker een positief effect zou kunnen hebben op hoe 

lokale omwonenden na het afronden van een besluitvormingsproces aankijken tegen het 

uiteindelijke resultaat, de participatiemogelijkheden die zij in het proces kregen en de 

wijze waarop het besluitvormingsproces procedureel gezien werd vormgegeven. Het ont

breken van een policy broker leidt, zoals we in de casus Zwolle hebben gezien, niet altijd 

tot negatieve percepties over het uiteindelijke resultaat. Er is dus niet algemeen te con

cluderen dat het ontbreken van een policy broker ook altijd tot meer negatieve percepties 

zal leiden. We zien echter wel dat de meeste extreme scores in positieve zin, dus bij

voorbeeld in gemiddeld tot hoge mate van tevredenheid en een lage gepercipieerde pro

cedurele oneerlijkheid, zich bevinden in de casus waar wel een policy broker aanwezig is 

geweest. Een vergelijkbare conclusie kunnen we trekken over de extreme scores in ne

gatieve zin, hoge gepercipieerde procedurele oneerlijkheid en lage mate van tevreden

heid over participatiemogelijkheden, die we terugvinden in de casus waarin een policy 

broker ontbrak. 

8.3.3 Nauwelijks (NIMBY-)verzet in besluitvormingsprocessen 

In hoofdstuk 1 werd de kritiek die in de afgelopen jaren is toegenomen over het gebruik 

van de term NIMBY besproken. De literatuur laat zien dat de inhoud van hetNIMBY-begrip 

allesbehalve eenduidig is (Freudenberg en Pastor, 1992; Luloff et al., 1998). Devilee 

(2001) tracht het NIMBY-begrip meetbaar te maken door een NIMBY-schaal2 te ontwikke

len. Er is in een zogenaamde NlMBY-situatie sprake van een sociaal dilemma (Wilke, 

1989, O'Hare, 1977). Er ontstaat een situatie waarin een nieuw collectief goed, in dit ge

val een voorziening voor afvalverwerking, moet worden gerealiseerd waaraan individuele 

en lokaal geconcentreerde lasten zijn verbonden. HetNlMBY-verschijnsel ontstaat op het 

moment dat er voor de productie van een nieuw collectief goed een lokale voorziening 

gecreëerd moet worden. Dit heeft tot gevolg dat de lasten van deze voorziening alleen 

lokaal optreden en de omwonenden het idee hebben dat ze moeten opdraaien voor de 

negatieve gevolgen van iets dat voor de maatschappij als geheel van belang is. Van het 

collectieve voordeel merkt men lokaal maar weinig, terwijl de kosten zijn geconcentreerd 

bij één kleine groep (Wolsink, 1990). 

De realisatie van het collectieve goed is afhankelijk van de medewerking van één 

deelnemer. Dit dilemma is beter bekend als het "vrijwilligers dilemma" (Diekmann, 1985). 

210 



Conclusies en lessen voor de toekomst 

Devilee stelt dat, als het gaat om de acceptatie van een voorziening voor afvalbewerking 

of afvalverwerking door de bevolking en lokale overheden, er zelfs sprake is van een ge

laagd vrijwilligers timing dilemma. Als het gaat om omwonenden dan is van dit dilemma 

bijna geen sprake. Het echte NlMBY-standpunt, de combinatie van instemmen met de 

bouw van nieuwe infrastructuur in het algemeen, maar verzet plegen vanwege het feit dat 

deze in de eigen omgeving gebouwd zal worden, komt in de bestudeerde casus nauwe

lijks voor. 

Dit timing aspect komt wel voor als gesproken wordt over lokale overheden en 

verzet. We hebben reeds in hoofdstuk 7 (7.4) geconcludeerd dat lokale overheden, voor

dat zij toezegden medewerking te verlenen aan de geplande voorziening, van dit timing 

aspect gebruik maakten, vooral met het idee om gecompenseerd te worden in de vorm 

van stortgelden, werkgelegenheid of in het geval van Nieuwegein de realisatie van de 

aansluiting op het bestaande wegennet. 

8.4 Terug naar de centrale vraagstelling 

Nu de conclusies uit het besluitvormingsonderzoek en het perceptieonderzoek onder de 

bevolking zijn gepresenteerd, willen we in deze paragraaf de beantwoording van de cen

trale vraagstelling, zoals deze als rode draad voor dit onderzoek in hoofdstuk 1 werd op

genomen, samenvatten. 

1. Hoe verlopen besluitvormingsprocessen rondom het plaatsen van nieuwe voorzienin

gen voor afvalbewerking en afvalverwerking dan wel het uitbreiden van bestaande 

voorzieningen? 

De besluitvormingsprocessen verlopen inderdaad veelal moeizaam. De processen zijn 

complex en duren lang, maar dit is onvermijdelijk omdat er veel actoren bij de plaatsing 

van voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking betrokken zijn. Inherent aan 

complexiteit is dat dit tot een bepaalde "stroperigheid" leidt. De problemen die centraal 

staan in dit type besluitvormingsprocessen zijn relatief ongestructureerd. De percepties 

van problemen verschillen per actor en worden daardoor tevens verschillend gestructu

reerd. Ze zijn met name gestructureerd voor actoren metPBS 2 (hiërarchische) en relatief 

ongestructureerd voor actoren metPBS 3 (egalitair). De laatsten hebben voor zichzelf tijd 

nodig om (a) tot een probleemstructurering te komen, voordat (b) de overkomelijkheid 

van verschillen en geschillen beoordeeld kan worden. Als deze tijd niet geboden wordt, 

dan scheppen ze de tijd zelf door verzet te bieden. De actoren metPBS 1 bieden dan de 
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ruimte om de actoren met de tegengestelde definities, voldoende op één lijn te krijgen om 

tot de afronding van het besluitvormingsproces te komen. 

Omdat actoren in de loop der tijd een andere perceptie van probleem en oplossing 

kunnen krijgen, is het verloop van het besluitvormingsproces niet van tevoren op strakke 

wijze te plannen. Opvallend is vooral dat de hiërarchische en procedurele benadering, 

althans wanneer deze dominant is, vaak tot extra complicaties en daardoor vertragingen 

leidt. De veel gebruikte term "stroperigheid" is dan ook een "zelfkwellerig concept": het 

oordeel wordt vaak gebruikt wanneer een bepaalde actor een oplossing niet bevalt (De 

Bruijn en Ten Heuvelhof, 1995: 203, 208). Bovendien leidt het definiëren van de "strope

righeid" vanuit een hiërarchisch policy belief systeem tot een "selffulfilling prophecy", als 

men hiernaar gaat handelen. 

2. Als de besluitvorming in een impasse raakt, wat zijn daarvan de oorzaken? 

De oorzaken liggen vooral in de wijze waarop de besluitvormingsprocessen worden ge

structureerd. Hoe de agendering plaatsvindt is zeer bepalend voor het verloop van het 

proces. Actoren uit de dominante coalitie, waaronder in veel gevallen de initiatiefnemers 

van de geplande capaciteit, bepalen de agenda vanaf het begin van de besluitvorming en 

dat leidt onvermijdelijk tot het opwerpen van onnodige barrières voor andere actoren. Ze 

belemmeren daarmee de agendering van bepaalde issues. Het idee dat door een hiërar

chische, topdown wijze van denken en handelen de geplande voorziening snel kan wor

den gerealiseerd blijkt niet juist. De actoren die niet tot de dominante coalitie behoren, 

worden hierdoor onzeker. Daardoor ontwikkelen zij negatieve percepties ten aanzien van 

de infrastructuur en een gevoel van onmacht, waardoor zij tevens het idee hebben dat 

procedures niet eerlijk verlopen. Als gevolg daarvan gaan zij krachten bundelen om een 

tegenmacht te creëren. Het uitoefenen van hindermacht is de meest gekozen strategie, 

aangezien meepraten en meedenken in het besluitvormingsproces niet mogelijk is. De

batten polariseren en ontaarden vaak in "welles-nietes" discussies. Dit doet geen goed 

aan de inhoudelijke aspecten van het besluitvormingsproces en op den duur ook niet aan 

de kwaliteit van de besluitvorming, het uiteindelijke resultaat en de (on)tevredenheid. De 

besluitvorming raakt gefrustreerd. Nieuwe (en nog meer) onderzoeken moeten worden 

gedaan en procedures worden aangespannen bij de Raad van State. Dan zijn de con

flicterende actoren niet meer zelf in staat om de frustraties om te zetten in een vruchtbare 

samenwerkingsvorm. 
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3. Welke rol spelen lokale overheden en omwonenden In deze besluitvormingsproces

sen? 

De conclusies uit het sociaal-psychologische onderzoek geven voldoende reden om te 

concluderen, dat het niet erg verantwoord is om zowel in wetenschappelijke literatuur als 

in de beleidspraktijk de term NIMBY zo algemeen te hanteren als nu gebruikelijk is. Im

passes worden met name door dominante, planhiërarchisch denkende actoren zelf ver

oorzaakt. Het zijn deze actoren die de "schuld" van het vervolgens stroperige verloop van 

het besluitvormingsproces snel leggen bij omwonenden. We hebben in dit onderzoek 

geconcludeerd dat dit niet terecht is. Slechts een kleine minderheid komt in verzet en dit 

verzet is vooral het gevolg van de denkbeelden die negatief beïnvloed zijn door de ma

nier waarop het besluitvormingsproces plaatsvindt. De pogingen van dominante actoren 

om voldongen feiten te creëren zorgt voor een tendens om de procedurele oneerlijkheid 

hoger in te schatten. Als informatie doelbewust wordt achtergehouden en omwonenden 

niet voldoende en op tijd worden ingelicht, dan neemt de kans toe dat zij ook de moge

lijke gevolgen in termen van risico's, kosten en gezondheid negatiever inschatten. Pas op 

dat moment ontstaat een neiging tot verzet. Voor zover dat verzet een neiging totNIMBY-

gedrag bevat, blijkt dat samen te gaan met al behoorlijk afwijzende percepties. Juist het 

echte NlMBY-standpunt, de combinatie van instemmen met de bouw van nieuwe infra

structuur in het algemeen, maar verzet plegen vanwege het feit dat deze in de eigen om

geving gebouwd zal worden, komt nauwelijks voor. 

De verklaring dat lokale overheden het besluitvormingsproces tegenwerken en dat dit 

vooral komt door NIMBY-gedrag is maar voor een zeer beperkt gedeelte juist. Lokale 

overheden kunnen soms het "timing" aspect van het dilemma gebruiken als ze het proces 

willen vertragen. Dat doen ze dan vooral omdat zij in zekere zin gecompenseerd willen 

worden voor het accepteren van een voorziening voor afvalbewerking en afvalverwerking 

op eigen grondgebied. Ze zijn meestal niet bezig met het tegenhouden van de installatie. 

Het accepteren van een afvalinstallatie gaat voor lokale overheden immers vaak gepaard 

met voordelen. Deze voordelen uiten zich bijvoorbeeld in de vorm van werkgelegenheid, 

het innen van stortgelden of het realiseren van een aansluiting van de gemeente op het 

bestaande wegennet. Bovendien blijken lokale overheden vaak deel uit te maken van 

dominante coalities, die de geplande voorzieningen voor afvalbewerking of afvalverwer

king graag snel gerealiseerd willen zien. Zijn lokale overheden wel tegen een installatie, 

dan komt dit verzet uit een goed afgewogen standpunt voort en niet simpel uit een "free 

riders" mentaliteit. 
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De rol die lokale overheden en omwonenden in besluitvormingsprocessen over infra

structurele projecten met lokale milieueffecten spelen is dus een andere, dan de rol die 

hen door de nationale overheid wordt toegekend. Er is in de bestudeerde casus bijna 

geen verzet van omwonenden en lokale overheden geweest en toch verliepen de besluit

vormingsprocessen niet snel en zo men wil, moeizaam. Wordt er in dergelijke situaties 

wel verzet gepleegd, dan is het onjuist om ditNlMBY-verzet te noemen. Verzet NIMBY-

verzet noemen dient dan ook tot het verleden te behoren. Omwonenden, vaak georgani

seerd in (milieu- of omwonenden)belangengroepen, dragen vaak goede, gedegen en 

deskundige argumenten aan, waarom zij tegen een bepaalde voorziening zijn. Het niet 

kunnen omzetten van deze argumenten in agendapunten is frustrerend en bij uitstek een 

reden om actief op te treden en verzet te organiseren in een oppositionele coalitie. 

8.5 Hoe in toekomstige situaties te denken en te handelen 

8.5.1 Hiërarchische planvorming zo veel mogelijk terugdringen 

Om besluitvormingsprocessen over infrastructurele projecten tot een goed eind te kunnen 

brengen, moet het idee dat door het versterken van bestuurscentrisme de snelheid en de 

kwaliteit van besluitvormingsprocessen zal toenemen, sterk worden gerelativeerd. Het 

van bovenaf regisseren van het besluitvormingsproces om zo snel mogelijk tot de reali

satie van de geplande afvalcapaciteit te komen, leidt niet tot een snellere besluitvorming. 

Het willen regisseren van het proces en het tegelijk willen vasthouden aan wat de eind

uitkomst moet zijn is funest. Het op een dergelijke wijze proberen door te duwen van de 

beleidsplannen, en daarbij overige actoren van de agendering te weren en barrières op te 

werpen, wreekt uiteindelijk zichzelf. Uit de bestudering van de casus blijkt dat het des

kundig verzet uiteindelijk vaak de langste adem heeft. 

Dit bestuurscentrisme is tevens schadelijk voor de na te streven prioritering in het afval-

management. De dominantie van de coalitie met de hiërarchische en gematigd individua

listische stijl van denken en handelen (PBS 2) leidt immers tot een blijvende druk op het 

realiseren van nieuwe capaciteit voor afvalverwerking en draagt daarmee niet bij aan de 

effectuering van de beleidsprioritering voor afvalmanagement, zoals we in hoofdstuk 1 

hebben beschreven. De aandacht voor afvalpreventie, minimaliseren, recyclen en bewer

ken, zoals deze werd gevraagd door actoren met het gematigd egalitair en individualisti

sche perspectief (PBS 1 ), blijft daardoor zeer beperkt. 
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Uit de voorgaande analyse blijkt overigens dat de aanname van Sabatier (1999), dat coa

lities op alle niveaus (nationaal, regionaal en lokaal) terug te vinden moeten zijn, nog niet 

zo gek is. Het feit dat de dominante coalitie op lokaal niveau het PBS 2 (hiërarchisch) 

heeft dat aansluit bij de nationale dominante coalitie (Incineration Supervision Coalition), 

levert grote implementatieproblemen op en voorkomt tegelijk dat beleidsgericht leren op 

nationaal niveau plaatsvindt (Eberg, 1997). We hebben in het bestuderen van de casus 

echter ook gezien dat deze aanname niet in elke casus opging. Zo werd duidelijk dat de 

nationale dominantie coalitie niet terug te vinden was in Leiden, aangezien daar sprake 

was van een dominante coalitie met PBS 1, die qua denkbeelden dicht staat bij de door 

Eberg (1997: 82) onderscheiden Incineration Prevention Coalition. In Zwolle en in Duiven 

was zelfs, ondanks de controversiële situatie, geen enkele coalitie te vinden die in het 

besluitvormingsproces actief was. 

Het nut van het door Sabatier aangedragen concept van "policy broker" (Sabatier 

en Jenkins-Smith, 1993: 18-19) is in dit onderzoek ook aangetoond. De wijze waarop 

Sabatier de rol van deze beleidsmiddelaars heeft beschreven blijkt beter bruikbaar te zijn, 

dan de manier waarop Kingdon (1994: 179) zijn "policy entrepreneurs" heeft omschreven. 

De beleidsbemiddelaar van Kingdon is afwachtend en passief en komt pas in actie als 

het moment daarvoor geschikt lijkt te zijn: het moment waarop een beleidsraam kan ont

staan. Pas op dat moment doet de beleidsbemiddelaar pogingen om de besluitvorming 

tot een goed einde te brengen. De beleidsbemiddelaar van Sabatier daarentegen speelt 

een actieve rol en probeert juist zelf voorwaarden te creëren om het besluitvormingspro

ces te continueren en tot een goed einde te brengen. In ons onderzoek fungeerde de 

policy broker als een makelaar (Eberg en Van de Graaf, 2000) die vooral effectief bleek 

te zijn bij het op gang brengen van min of meer vastgelopen processen. 

Aangezien dit bestuurscentrisme in de ruimtelijke ordening (hoofdstuk 1) centraal staat, 

kan de aanbeveling om de planhiërarchie zoveel mogelijk terug te dringen ook voor be

sluitvormingsprocessen over overige infrastructuur worden gedaan. In de toekomst zou 

minder snel gegrepen moeten worden naar het versterken van planhiërarchische be

voegdheden. Vooral het idee dat alleen door overheidsingrijpen van bovenaf collectieve 

belangen gewaarborgd kunnen worden moet op de helling. Naar aanleiding van de be

vindingen in dit onderzoek is het zelfs noodzakelijk de relativiteit van planhiërarchische 

concepten nog meer ter discussie te stellen. Dit zal geen eenvoudig proces zijn. Voor een 

verandering in beleid is immers een vervanging van het dominante policy belief systeem, 

in ruimtelijke ordeningsvraagstukken meestal de hiërarchische stijl van denken en han

delen, door een ander policy belief systeem noodzakelijk (Sabatier en Jenkins-Smith, 

1993). Alleen politieke en sociale omstandigheden kunnen leiden tot een aflossing van de 
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ene coalitie met de andere. Het is evident dat dergelijke omstandigheden niet van de ene 

op de andere dag plaatsvinden of zomaar zijn te manipuleren. Daarnaast heeft het verle

den uitgewezen dat overheden moeite hebben om te leren. Mislukkingen van het eigen 

beleid, problemen in de implementatiefase en onbedoelde effecten leidden zelden tot 

verbeterde inzichten (Eberg et al., 1996; Wolsink, 1998). 

8.5.2 Participatiemogelijkheden verbeteren 

Het huidige ruimtelijke ordeningsstelsel is niet ingesteld op conflicten tussen coalities (cf. 

WRR, 1998). Omdat er voor niet-dominante coalities geen mogelijkheden behalve in

spraakmogelijkheden zijn voor een structurele inbreng in een besluitvormingsproces, is er 

voor deze coalitie in veel gevallen alleen nog maar de mogelijkheid tot het uitoefenen van 

hindermacht. Dit leidt ertoe dat het debat gaat polariseren en het besluitvormingsproces 

vastloopt. Eén consequentie in ieder geval is dat het besluitvormingsproces nog langer 

gaat duren. We hebben in dit onderzoek gezien, dat het proces dan pas weer op gang 

gebracht kan worden als een policy broker zich actief met de besluitvorming gaat be

moeien. 

Het is de vraag hoe besluitvormingsprocessen over afvalvoorzieningen en soort

gelijke infrastructuur in de toekomst gestructureerd kunnen worden. Het voorgaande 

heeft het belang om in besluitvormingsprocessen meer structurele mogelijkheden van 

participatie voor betrokkenen in te brengen, aangegeven. Niet alleen komt dit ten goede 

aan het verloop van het besluitvormingsproces, ook de inhoud en daarmee de kwaliteit 

van het besluitvormingsproces en het uiteindelijke resultaat kunnen hierdoor worden ver

beterd (Edelenbos en Monnikhof, 1998; Van der Heijden, 1998; Hoppe, 1998). 

In zowel nationale als internationale literatuur zijn voorstellen te vinden over hoe besluit

vormingsprocessen over infrastructurele projecten op een zodanige manier kunnen wor

den gestructureerd, dat alle partijen tevreden zijn met het uiteindelijke resultaat. Voor

beelden van aanbevelingen in internationale literatuur zijn te vinden in Armour (1991, 

1996), Davy (1996; 1997), Fischer en Forester (1993), Healey (1997; 1998), Kuhn en 

Ballard (1998), Kunreutheret al. (1996), Linnerooth-Bayer en Fitzgerald (1996). 

In Nederlandse literatuur zijn tevens diverse benaderingen beschreven en aanbe

velingen gedaan. Benaderingen zijn bijvoorbeeld de interactieve beleidsvorming (Edelen

bos, 1998; De Jong en Weggeman, 1999), de stakeholdersbenadering (WRR, 1998; zie 

8.6.1), het instellen van procesmanagement en procesarchitectuur (De Bruijn en Ten 

Heuvelhof, 1998; 1999; De Bruijn et al., 1998), communicatie consensus planning (Wol-

tjer, 1999), open besluitvormingsprocessen (Teisman, 1997) en argumentatieve beleids-
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analyse (Hoppe, 1998; Hoppe en Peterse, 1998). Welk "label" de benadering ook krijgt, 

de benaderingen richten zich elk op de volgende aspecten: 

• Het aandeel dat verschillende actoren in het besluitvormingsproces kunnen hebben; 

• Het moment waarop verschillende actoren dit aandeel kenbaar kunnen maken; 

• Het bevorderen dat dit aandeel op een zodanig, heldere manier geformuleerd wordt, 

dat de kwaliteit van argumentatie en debat gewaarborgd blijft; 

• Het voorkomen van het nemen van besluiten in een kring waarvan actoren zijn bui

tengesloten; 

• Het bepalen van de regisseur (is dit bijvoorbeeld de planner of een policy broker?). 

Een voorbeeld van een concrete poging van interactieve beleidsvorming is het "groene 

poldermodel" (Duyvendak et al., 1999). De auteurs omschrijven dit model als situaties 

"waarin partijen met tegenstrijdige belangen of visies op milieu en economie door overleg 

proberen tot overeenstemming over een gezamenlijke aanpak te komen. Als er geen 

sprake is van een conflict, dan ook niet van het poldermodel" (Zagema et al., 1999: 12). 

Het model beoogt spanningen tussen economische en ecologische belangen in de ruim

telijke ordening te beheersen. Volgens Weggeman en De Jong (2000) gaan er achter de 

term "groene polder" echter twee varianten schuil: een institutionele en een interactieve 

variant. Het institutionele model wordt gekenmerkt door een overlegkader dat structureel 

en gericht is op macro en nationaal beleid, waarin partners beschouwd worden als be

langhebbenden en onderhandeling en uitruil als belangrijkste werkwijzen beschouwt. De 

interactieve variant kent daarentegen een ad hoc overlegkader, dat gericht is op een mi

cro, projectmatig niveau, waarin partners als betrokkenen worden gezien en creatieve 

concurrentie als werkwijze wordt nagestreefd (zie tabel 2 in Weggeman en De Jong, 

2000: 80). Het is met name de interactieve variant die de laatste jaren opmerkelijk veel 

ingang heeft gevonden, zowel in het discours rondom de "groene polder" als in de prak

tijk. Op basis van gebruikmaking van landenvergelijkende en historisch-institutionele in

zichten over besluitvormingsprincipes bepleiten deze auteurs echter om meer aandacht 

te schenken aan de institutionele inbedding van het groene poldermodel. Dit pleidooi 

geldt uiteraard niet alleen voor het groene poldermodel, zoals hierboven werd omschre

ven. Ook over de hierboven genoemde overige benaderingen moet goed nagedacht wor

den, over hoe deze kunnen worden uitgewerkt en vervolgens kunnen worden geïnstitutio

naliseerd. 

Een positief effect van bijvoorbeeld collaboratieve planning (Healey, 1997; 1998) is dat 

het de kans op polarisering tussen twee coalities verkleint. In collaboratieve planning 

wordt de focus gelegd op 
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"the importance of building new policy discourses about the qualities of places, developing collaboration 

among stakeholders in policy development as well as delivery, widening stakeholder involvement beyond 

traditional power elites, recognising different forms of local knowledge, and building rich social networks as a 

recourse of institutional capital through which new initiatives can be taken rapidly and legitimately." (1998: 

1531). 

Als omwonenden en overige actoren in een zo vroeg mogelijk stadium van het besluit

vormingsproces zouden worden betrokken en meer mogelijkheden zouden krijgen om in 

het besluitvormingsproces te participeren, dan zouden zij zich uiteindelijk minder tegen 

de plannen verzetten. 

Een tweede positieve consequentie is het reduceren van de onzekerheid waarmee 

omwonenden en overige actoren geconfronteerd worden. Door het planproces open te 

structureren en omwonenden en overige betrokkenen in een zo vroeg mogelijk stadium in 

het proces te betrekken en toegang tot het proces te geven, op de momenten dat deze 

betrokkenen aangeven dat zelf te willen, zal ook de perceptie met betrekking tot de pro

cedurele oneerlijkheid wijzigen. Handelingen en ideeën van de initiatiefnemers worden 

meer zichtbaar en expliciet, waardoor onzekerheden afnemen. Als er geen mogelijkhe

den zijn voor actoren om een dominante coalitie te vormen die de agenda eenzijdig kan 

bepalen, moeten initiatiefnemers vanaf het begin van de besluitvorming rekening houden 

met handelingen en ideeën van overige actoren, om daar vervolgens ook in termen van 

investeringen mee rekening te houden. Op die manier is het voor bijvoorbeeld initiatief

nemers niet meer mogelijk om omwonenden en overige actoren voor voldongen feiten te 

stellen. Deze openheid heeft daarmee een positief effect op de mate van procedurele 

oneerlijkheid, zoals deze wordt gepercipieerd door de bevolking. 

Een derde positief effect is dat er in het besluitvormingsproces ruimte is voor de dis

cussie over welk type voorziening gerealiseerd moet gaan worden. Het onderzoek van 

Devilee (2001) heeft uitgewezen dat omwonenden de risico's van een stortplaats als 

meest negatief inschatten, terwijl men de risico's van een composteringsinstallatie als 

minder belastend inschat. In een open plan proces kan meer aandacht worden geschon

ken aan de verschillende typen voorzieningen, voordat uiteindelijk een beslissing geno

men wordt. 
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8.6 Huidige ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening in Nederland 

8.6.1 Koerswijziging binnen de WRR 

Bij de introductie van het NlMBY-wetje werd de overheid in haar meningsvorming ge

steund door adviezen, onder andere afkomstig van de WRR. Het versterken van de plan-

hiërarchische bevoegdheden binnen de ruimtelijke ordening was zelfs één van de aan

bevelingen die de WRR deed door de NIMBY-wetgeving aan te moedigen in het rapport 

"Milieubeleid" (WRR, 1992) en in het rapport "Besluiten over grote projecten" (WRR, 1994) 

een "wet grote projecten" aan te bevelen in het verlengde van de NIMBY- en de Tracéwet. 

Ondanks dat in het rapport "Besluiten over grote projecten" geconcludeerd werd dat de 

kwaliteit van de besluitvorming een essentiëler probleem was dan het gebrek aan snel

heid, werd toch een grotere macht voor de centrale overheid over ruimtelijke beslissingen 

op lokaal niveau voorgesteld: "Centralisatie van bevoegdheden lijkt een voor de hand 

liggende weg om eenheid en samenhang in de besluitvorming te verzekeren" (WRR, 

1994:85). 

Inmiddels heeft er bij de WRR een koerswijziging plaatsgevonden. Met haar rapport 

"Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek" (1998) geeft de WRR aan dat de ruimtelijke ordening in 

Nederland te veel verstrikt is geraakt in de zogenaamde infrastructuurbenadering. Deze 

benadering fungeert steeds meer als invalshoek voor de interdepartementale afstem

ming. Er is sprake van een opkomst van een denkwijze die zich over de volle breedte van 

het regeringsbeleid uitstrekt. De term is namelijk allang niet meer voorbehouden aan de 

'harde' infrastructuur van wegen, bruggen en rails, maar wordt eveneens gebruikt bij 

'zachtere' onderwerpen zoals ecologische, culturele en kennisinfrastructuur. Het gaat om 

het benaderen van de samenleving in termen van 'investeringen' en 'infrastructuur' (WRR, 

1998: 111). De ruimtelijke ordening en de infrastructuurbenadering mogen en kunnen 

echter niet in elkaar opgaan, omdat voor de infrastructuurbenadering onvoldoende afwe

gingskader bestaat (WRR, 1998: 114). De infrastructuurbenadering zou te pragmatisch 

zijn en bovendien niet voldoende gelegitimeerd. Het bestuurscentrisme in de ruimtelijke 

ordening zou hiervan de grootste oorzaak zijn. 

Beleid waarin de ruimtelijke ontwikkeling eenzijdig door het bestuur aan de sa

menleving wordt opgelegd volstaat niet meer. Bovendien leidt dit tot inhoudelijk zwakke 

ruimtelijke ordeningsbesluiten die moeilijk zijn te effectueren (Wolsink, 1999: 102-103; zie 

ook Hajer en Zonneveld, 2000). Met name dit laatste heeft ook dit onderzoek laten zien. 

In "Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek" wordt dus een allereerste poging gedaan het eerder 

voorgestelde en aanbevolen bestuurscentrisme terug te dringen en de eerste aanzet te 
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doen om het afwegingsproces binnen de ruimtelijke ordening te verbeteren door de com

plexiteit van de besluitvorming een kans te geven (Wolsink, 1999: 104). 

De voorstellen die de WRR doet om dit te kunnen bewerkstelligen richten zich op het 

opener worden van besluitvormingsprocessen en op het verbeteren en uitwerken van de 

mogelijkheden voor participatie in besluitvormingstrajecten. De WRR ziet in het betrekken 

van meer in plaats van minder actoren bij de besluitvorming mogelijkheden om de afwe

ging tussen aspecten die ruimtelijke beslissingen conflictueus maken, te verbeteren. An

dere maatschappelijke actoren dan bestuursorganen, waaronder milieugroepen en de 

bevolking, moeten vaker en anders bij het proces worden betrokken. Niet alleen zover als 

het bestuur dat toestaat en op momenten dat al voldongen feiten zijn gecreëerd. Hun rol 

mag niet beperkt blijven tot consultatie, inspraak en eventueel beroep. De procedure mag 

niet gecentreerd blijven rond besluiten die op één plaats worden genomen, met participa

tie die beperkt blijft tot verplicht consultatief overleg en inspraak op al uitgewerkte beslui

ten (Wolsink, 1999: 105). 

De in 1994 voorgestelde "wet grote projecten", waarin bedoeld was om inhoude

lijke aspecten zoals de keuze uit alternatieven en de hoofdlijnen van de financiën, al in 

een beginselbesluit vast te leggen, is er nooit gekomen. Het "trechtermodel" van dat 

voorstel is echter wel terug te vinden als we de georganiseerde nut-en-noodzaakdiscus-

sies zoals omtrent de TNLI (Toekomst Nederlandse Luchtvaartinfrastructuur) en VERM 

(Verkenningsfase Ruimte-probleem Mainport Rotterdam) bestuderen. De WRR ziet in

middels in dat dergelijke discussies niet in een paar maanden tijd afgerond kunnen wor

den om vervolgens niet meer terug te kunnen komen op de daarin genomen besluiten. 

De voorstellen die de WRR doet richten zich niet alleen op te stellen prioriteiten voor het 

ruimtelijk beleid, maar met name ook op de verhouding tussen politiek, beleid en samen

leving. Waar grote institutionele actoren juist op abstracte planvorming afkomen, worden 

burgers met name gemobiliseerd door concrete projecten en interesseren ze zich maar 

matig voor abstracte afwegingen en keuzen. "Alleen al door dit gegeven worden burgers 

vrij laat actief en krijgen zij maar al te gauw het label NIMBY opgespeld. Dit is in feite 

meer een gevolg van de disfunctionele organisatie van het ruimtelijke beleidsproces dan 

van onwil van de betrokken burgers" (WRR, 1998: 139). Met het vervangen van de be

staande zogenaamde share-holderplanning, die gericht is op coalitievorming van poten

tiële deelnemers, door de stake-holderplanning worden stakeholders in toekomstige de

mocratische planningsprocessen actief geïdentificeerd en bij de planvorming betrokken 

(ibid.: 157). 
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De WRR geeft dus aan meer ruimte te willen geven aan een actieve rol van zogenaamde 

stakeholders (Healey, 1997; Healey, 1998). Deze koerswijziging wordt door velen als 

positief bestempeld, maar het rapport "Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek" heeft in de af

gelopen tijd ook de nodige kritiek gekregen. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de 

aanbevelingen van de WRR. Zo is het de vraag hoe een dergelijke stakeholdersbenade-

ring in de praktijk zou moeten werken. Wie zijn de stakeholders en hoe vindt de selectie 

van actoren plaats? Hoe wordt de agendering zo gestructureerd dat gedurende het be

sluitvormingsproces nieuwe stakeholders worden toegelaten zonder hen inhoudelijk te 

muilkorven (Wolsink, 1999: 106)? 

Ook is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom de WRR naast participatieve beleids

vorming, in de vorm van procesmanagement, niet een stap verder gaat door procesar

chitectuur te introduceren. In procesarchitectuur begint het besluitvormingsproces met de 

identificatie van de stakeholders, die vervolgens in een overlegstructuur duidelijk maken 

wat hun interesses en belangen zijn. Daarna kan gestart worden met het creëren van een 

gezamenlijke probleemdefinitie en het zoeken van een geschikte oplossing, die voor elk 

van de partijen voldoende aantrekkelijk is om zich hieraan te committeren. Het eindre

sultaat van een dergelijk proces heeft het karakteristiek van een "package deal": een 

pakket uitspraken, dat voor elke partij iets aantrekkelijks heeft (De Bruijn en Ten Heuvel

hof, 1998). De bezwaren van de WRR tegen procesarchitectuur zijn onduidelijk. Ontwor

pen processen, die adequaat worden gemanaged, behoeven niet altijd uit te monden in 

consensus. Het is goed mogelijk dat actoren die deelnemen aan zo'n proces na afloop 

concluderen dat de uitkomst weliswaar niet 'hun' uitkomst is maar dat het proces fair en 

ordentelijk is geweest en dat ze zich dan ook daaraan committeren (Ten Heuvelhof, 

1998). Bovendien is niet duidelijk waarom fundamentele wijzigingen van deWRO nodig 

zijn om interactief beleid en procesmanagement te willen toepassen. 

Kreukels (1998) stelt vast dat het rapport een analyse en een advies vanuit een 

/ncrawd-positie, een niche, representeert. Als het gaat om nationaal ruimtelijk beleid 

wordt in het rapport gezegd, dat er "meer is dan alleen maar VROM-beleid, maar er wordt 

onvoldoende zicht geboden op het geschakeerde reilen en zeilen van een samenleving in 

uiteenlopende bereiken met een verschillende dynamiek, een samenleving die bovendien 

tal van relaties heeft die over de nationale grens reiken". Juist deze koppeling met de 

'buitenwereld' en daarmee een verdergaande en meer consequente relativering van 

ruimtelijke ordening is volgens Kreukels essentieel als het gaat om een noodzakelijke 

herpositionering van ruimtelijk beleid. Het rapport geeft een verbreding van het perspec

tief aan, in de zin dat het aangeeft dat naast wat er vanuit VROM of de Rijksplanologi

sche Dienst komt, er ook vanuit andere posities bij de nationale overheid wordt gedacht 

over ruimtelijk beleid. Het perspectief schiet echter nog steeds te kort voor de ruimere 

221 



Conclusies en lessen voorde toekomst 

omgeving van dit nationale beleid, te weten de andere (decentrale) overheden en de sa

menleving als geheel: burgers, bedrijven, organisaties en instellingen. 

Er is ook kritiek met betrekking tot het gebruik van de term "pluralistische besluit

vorming". Om aan de vermaatschappelijking van de ruimtelijke ordening en aan een gro

tere behoefte aan differentiatie in het beleid te voldoen, dienen volgens deWRR drie ge

biedssoorten te worden onderscheiden. De eersfe zijn de basisgebieden, waarvoor het 

Rijk slechts een aantal basiskwaliteitseisen stelt. Beleidsbeslissingen in deze gebieden 

zouden nauwelijks gevolgen hebben voor andere plannen. De tweede zijn de ontwikke

lingsgebieden: gebieden waar bovenlokale belangen in het geding zijn en een actieve 

ontwikkelingsplanologie wenselijk is. De provincie zou hier het voortouw moeten nemen. 

De derde zijn de nationale projecten. Omdat hier nationale belangen in het geding zijn 

zou het Rijk alle relevante planologische bevoegdheden van provincie en gemeente 

moeten overnemen. Hier staat een uitvoeringsplicht voor het Rijk tegenover. Nationale 

projecten zouden bijvoorbeeld een bereikbaarheidsplan voor de Randstad of landschap

pen van nationale betekenis kunnen zijn. Volgens Witsen (1998) is dit "pluralistische per

spectief' eerder een gebiedsgerichte uiteenrafeling van belangen, dan een strategie om 

uiteenlopende belangen met elkaar in verband te brengen. Bovendien leidt dit hoogst

waarschijnlijk tot argumentatieve "gevechten" om de labelling van een gebied als "basis", 

"ontwikkeling" of "nationaal", hetgeen ten koste zou kunnen gaan van de kwaliteit van het 

debat (Hoppe, 1998; Hoppe en Peterse, 1998) en wederom tot een ongedachte centrali

satie van het ruimtelijk beleid zou kunnen leiden (Priemus, 1998). 

8.6.2 Veranderingen in de WRO 

Na 35 jaar is de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO, 1965) aan een fundamentele 

herziening toe. Dat concludeerde de Tweede Kamer tijdens de meest recente wijziging 

van de WRO; de wijziging van de artikel 19 procedure (vrijstelling van het bestemmings

plan) in een zelfstandige projectprocedure. De minister vanVROM heeft de fundamentele 

herziening inmiddels als VROM-topprioriteit bestempeld. Op 23 februari 2000 is de dis

cussienota "Op weg naar een nieuwe wet op de ruimtelijke ordening" ingediend bij de 

Tweede Kamer. De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) raakte uit balans en is onvol

doende toegesneden op de eisen die in de praktijk aan behoorlijke wetgeving worden 

gesteld (VROM, 2000). 

In deze nota staat het bestemmingsplan centraal. Voorstellen in de discussienota richten 

zich op het creëren van wettelijke maatregelen om bestemmingsplannen bij de tijd te 

houden, op het instellen van een wettelijke bestemmingsplanverplichting voor de be-
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bouwde kom en op het geven van de mogelijkheid aan het Rijk en de provincie om zono

dig zelf een bestemmingsplan vast te kunnen stellen. Verder wordt voorgesteld om de 

nationale bemoeienis bij projecten, die niet direct van nationaal of provinciaal belang zijn 

terug te dringen. Dit is in overeenstemming met het idee van deWRR om de ruimtelijke 

ordening in te delen in drie gebiedssoorten. Het idee om het regionale niveau als belang

rijkste niveau in het kader van de planning in de ruimtelijke ordening te zien, is uitgewerkt 

door provincies de mogelijkheid te geven om een project te coördineren van het begin tot 

aan het eind van een proces. Dit moet gebeuren in een zogenaamde "provinciale pro

jectprocedure". 

De discussienota gaat tevens uit van een koppeling van bindende Planologische 

Kernbeslissingen en regionale plannen met een beperkte implementatieperiode. Om der

gelijke besluitvormingsprocessen en juridische handhaving transparant te maken dienen 

aanpassingen te worden gedaan in de Algemene Wet Bestuursrecht (VROM, 2000). Kri

tiek op de WRO komt vooral uit de lokale overheidssfeer, die de discussienota centralis

tisch noemt (De Staatscourant, 2000; Muskee, 2000; VROM.nl, 2000). De meeste kritiek 

is in lijn met de kritiek die de WRR kreeg op het rapport "Ruimtelijke Ontwikkelingspoli

tiek", en dan specifiek met betrekking tot de voorgestelde aanpassingen in het ruimtelijke 

ordeningsbeleid. 

Een andere wijziging die voor ogen staat is de uitwerking van de door de WRR genoemde 

stakeholdersbenadering. Belangrijke contributies voor de uitwerking van deze benadering 

worden gedaan door de VROM-raad (1998), de Raad voor verkeer en waterstaat (1998) 

en de Raad voor het landelijke gebied van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 

en Visserij (1998). Deze raden zijn positief over de uitwerking van het stakeholderscon-

cept. De veranderde maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen waarover ook de 

adviezen van de WRR en de genoemde adviesraden gaan, hebben geleid tot het formule

ren van een aantal uitgangspunten voor een nieuwe sturingsfilosofie. De uitgangspunten 

zijn opgenomen in de "Startnota Ruimtelijke Ordening" (VROM et al., 1999) en richten 

zich op de volgende aspecten: (a) een open aanpak van de beleidsontwikkeling; (b) ver

antwoordelijkheden op het juiste bestuursniveau; (c) afspraken met toetsbare resultaat

verplichtingen; (d) een adequaat en slagvaardig instrumentarium en (e) effectievemonito-

ring en handhaving. 

8.6.3 Veranderingen gerelateerd aan de onderzoeksbevindingen 

In het licht van de onderzoeksresultaten zijn sommige elementen in de voorstellen van de 

van de WRR een stap in de goede richting. We hebben gezien dat besluitvormingspro-
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cessen moeizaam verlopen, doordat dominante actoren haast hebben om de geplande 

capaciteit te realiseren en als gevolg hiervan overige actoren met voor de besluitvorming 

relevante denkbeelden van de agenda proberen te weren. Hierdoor is voor deze overige 

actoren in veel situaties nog maar twee strategieën te volgen: het uitoefenen van hinder

macht en het vormen van een oppositionele coalitie om sterker te staan in de besluitvor

ming. Het idee om het planproces meer open te maken voor omwonenden en overige 

betrokkenen is gezien de onderzoeksbevindingen een gewenste wijziging. Het is echter 

nog de vraag hoe een dergelijke stakeholdersbenadering moet worden geoperationali

seerd. 

Niet duidelijk is waarom de voorgestelde aanbevelingen met betrekking tot een meer 

open procesbenadering drastische aanpassingen van de WRO nodig maken (Ten Heu

velhof, 1998; Kreukels, 1998; Priemus, 1998). Ondanks dat men in het kader van de ver

nieuwing van de WRO streeft naar de uitwerking van de stakeholdersbenadering en men 

daarbij aangeeft, de aanwijzingsbevoegdheid conform artikel 37 van de WRO en het 

NIMBY-instrument af te willen schaffen, is in de voorstellen voor de herziening van de 

WRO helaas een sterke tendens richting bestuurscentrisme te signaleren. Met name is de 

kritiek vanuit de lokale overheden over de voorgestelde wijzigingen in de WRO te begrij

pen. Zo wordt het Rijk en de provincies een specifieke verantwoordelijkheid toegekend bij 

het ontwikkelen van gebieden. De consequentie is dat ze bijvoorbeeld nog steeds loca

ties kunnen aanwijzen. "Voorbeelden hiervan zijn: op provinciaal niveau het aanwijzen 

van een locatie voor afvalverwerking ter uitvoering van het provinciaal afvalstoffenplan en 

op rijksniveau het aanwijzen van een locatie voor een baggerspeciedepot om tijdig te 

kunnen beginnen met het uitdiepen van rijkswateren en havens van nationaal belang" 

(VROM, 2000). Dat is precies het soort hiërarchische besluiten waarvan in dit onderzoek 

is gebleken dat ze oppositie creëren en die oppositie alleen de mogelijkheid van obstruc

tie laten. 

Lokale overheden zijn echter bang voor een uitholling van de functie van het be

stemmingsplan. Bovendien moet in de herziening van de WRO het toezicht op gemeen

ten beter worden vastgelegd. Hierbij kan "aansluiting bij de bestuurshiërarchie een logi

sche stap zijn". Ook de bestemmingsplanbevoegdheid van Rijk en provincies, "indien een 

gemeente weigert gevolg te geven aan een aanwijzing van Rijk of provincies" (VROM, 

2000: 38), geeft in plaats van een herverdeling van verantwoordelijkheden een verster

king van het planhiërarchisme weer. 

De nieuwe WRO bevestigt daarmee het dominante belief systeem. Het is tevens 

een bevestiging van de stelling van Sabatier (1987), dat core beliefs niet worden aange

past. Alleen secundaire aspecten zijn onderdeel van verandering. Dit betekent dat ook op 
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lokaal niveau de hiërarchische stijl van denken en handelen dominant zal blijven. Zoals 

we naar aanleiding van dit onderzoek al meerdere malen hebben aangegeven is deze 

dominantie voor het verloop van het besluitvormingsproces en de kwaliteit daarvan geen 

goede zaak. In de toekomst dient hier toch op een effectieve wijze mee te worden omge

gaan, aangezien de aflossing van het ene policy belief systeem door het andere policy 

belief systeem, zoals we in 8.5.1 hebben geconcludeerd, alleen door politieke en sociale 

omstandigheden kan worden bewerkstelligd, hetgeen niet van de ene op de andere dag 

plaatsvindt dan wel kan worden gemanipuleerd. In toekomstige besluitvormingsproces

sen dient beslist aandacht te zijn voor een pluriforme inbreng van actoren met diverse 

policy belief systemen, waarbij sprake is van een fair proces, met minder polarisatie en 

meer leereffecten. Pas dan kan het besluitvormingsproces resulteren in een kwalitatief 

goed besluitvormingsproces, waarbij sprake is van meer tevredenheid over de uiteinde

lijke uitkomst en het besluitvormingsproces als geheel. 

8.7 Toekomstig onderzoek 

Het gekozen theoretisch raamwerk bleek in dit onderzoek zeer geschikt te zijn voor de 

structurering van het onderzoek en het beschrijven en analyseren van het verloop van 

complexe besluitvormingsprocessen. Besluitvormingsprocessen over infrastructurele pro

jecten anders dan voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking zouden dan ook 

goed met hetzelfde theoretisch raamwerk bestudeerd en geanalyseerd kunnen worden. 

Ook de Q-sort methode zou in de toekomst vaker ingezet kunnen worden. We 

zien immers dat dialogen in besluitvormingsprocessen omtrent diverse beleidsvelden 

veelal vastlopen en met behulp van de Q-sort kunnen de diverse denkbeelden in kaart 

gebracht kunnen worden. Als gevolg daarvan zou het debat weer op gang gebracht kun

nen worden (Van Eeten, 1999). In dit onderzoek is de Q-sort methode niet gebruikt voor 

het in beeld brengen van denkbeelden van overheden en andere actoren op nationale 

schaal. De methode bood goede mogelijkheden om gelijke policy beliefs op te sporen. Dit 

moet ook mogelijk zijn voor het vaststellen van gelijksoortige beliefs op verschillende 

schaal- en bestuursniveaus en in andere beleidssectoren. 

Vergelijkbare onderzoeken zouden in de toekomst vaker in multidisciplinaire on

derzoeksteams moeten worden gedaan. In dit onderzoek heeft de combinatie tussen 

bestuurskunde en de sociale-psychologie zeker meerwaarde opgeleverd. De analyses 

van het verloop van de besluitvormingsprocessen zijn vollediger nu de onderzoeksbevin

dingen aan elkaar zijn gekoppeld. Nu er tevens inzichten zijn gekregen in de wijze 

waarop omwonenden in dergelijke besluitvormingsprocessen attituden ontwikkelen kun

nen er ook meer complete aanbevelingen worden gedaan. Inzichten uit sociaal-psycho-
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logisch onderzoek over de achtergronden waarom omwonenden in verzet komen zijn 

daadwerkelijk nodig om veranderingen aan te brengen in de structurering van de besluit

vormingsprocessen en de inbedding van participatiemogelijkheden daarin. 

In toekomstig onderzoek zou ook meer aandacht geschonken moeten worden aan 

de inbreng van policy brokers in besluitvormingsprocessen over infrastructuur. Een eer

ste stap is reeds door Eberg en Van de Graaf (2000) gezet, die hebben geschreven over 

de meerwaarde van makelaarschap en de innovatie daarvan in beleidsmanagement. 

Vragen die in de toekomst nog beantwoording vergen zijn: Welke actor kan een derge

lijke rol op zich nemen? Moet er in het begin van het besluitvormingsproces al een policy 

brokers rol aan een actor zijn toebedeeld? Of moet in besluitvormingsprocessen over in

frastructurele projecten gewacht worden totdat een actor zelf de rol van policy broker op 

zich neemt? 

Noten 

1 Zie voor uiteenlopende definities en criteria voor kwaliteit bijvoorbeeld 't Hart (1992; 1995: 2), 
Toonen en Hendriks (1998: 224). 

2 Aangezien het te ver voert om deze schaal in dit hoofdstuk uitgebreid te beschrijven, verwijzen 
we hier naar het onderzoek van Devilee. 
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Appendix A Lijst van 35 potentiële casus 

Naam en locatie voorziening Controversieel? 

1 Afvalverwerkingsinstallatie 'De Marsen' te Zwolle j i 
2 Afvalberging Lickebaert " — j^ 
3 Stortplaats Landgraaf —j^ 
4 Stortplaats Spinder " j^ j 
5 Afvalberging Schinnen/Spaubeek jg 
6 Afvalberging Oost-Veluwe te Voorst/Afvalverwerking regio Oost-Veluwe Ja 
7 Compostfabriek Noord-Limburg Nee 
8 Huisvuilcentrale AVI Boekelermeer te Alkmaar J i 
9 Afvalverwijderingsinrichting SOW-CAW te Wieringermeer JÜ 
10 Composteringsinrichting Moerdijk j a 

11 Integrale Huisvuilcentrale te Leiden Nee 
12 GFT-vergistingsinstallatie afvalverwerking Rijnmond Ja 
13 Draaitrommeloven 10 AVR-Chemie " Nee 
14 Berging van chemisch afval op Bovenveld te Hardenberg Nee 
15 GFT-composteringsinrichting te Duiven Nee 
16 Afvalverwerkingsinstallatie Boeldershoek j i 
17 Stortplaats Het Klooster te Nieuwegein Nee 
18 Opslag en verwerking van chemisch afval bij Ecoservice te Dordrecht Ja 
9 Vuilverwerking Aanschoterweg te Barneveld ~Nee 

20 BFI Overlaad- en verwerkingsinrichting voor afvalstoffen te Delft Nee 
21 Uitbreiding Hoogers chemisch afval te Geldrop N i ê -

22 Afvalverwerking De Jong Gorcum te Gorinchem Nee" 
23 Vliegassilo's Maasvlakte ~ Nëë~ 
24 AVIFlA-verbrandingslijn te Duiven ~ Üëë~ 
25 Scheidings- en composteringsinstallatie te Wateringen Nee 
26 Bewerkingseenheid voor afgewerkte olie Paktank/Texaco te Botlek Nëë~ 
27 Behandelingsinstallatie voor AVI-slakken te Dordrecht ~ NÜT 
28 Centrale bewerkingseenheid voor afgewerkte olie en oliehoudende Nee  

afvalstoffen te Lelystad  
29 Uitbreiding van de GFT-composteringsinstallatie te Wijster j i -

30 Be- en verwerking van fotografische reststoffen bij Van Vlodrop te Nee  
Bergen op Zoom 

31 Centrale bewerkingseenheid voor afgewerkte (smeer)olie van North Nee  
Refinery te Delfzijl  

32 Ophoging regionale stortplaats Nauernasche polder NÜT 
33 Vuilstortplaats Braambergen te Almere j i ~ ~ 
34 GFT-bewerkingsinrichting Koningspleij-Noord te Arnhem Ja 
35 Oprichting metaal-recycling installatie te Rotterdam-Europoort Nee 

227 



Appendix A 

228 



Appendix B 

Appendix B Karakteristieken per casus1 
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1 Afvalverwerkings
installatie 'De Marsen' 
te Zwolle 

publiek landelijk Zwolle, 
Dalfsen, 
Hasselt en 
Hoonhorst 

regionaal ± 2 km. (2) 50 ha. 1989-
heden 

2 Afvalberging Lickebaert 
te Viaardingen 

publiek stedelijk Vlaardingen, 
Schiedam, 
Maassluis 

regionaal ± 0,5-1 km. (3) 9,4 miljoen 
m3 

1988-
1991 

3 Stortplaats Landgraaf publiek landelijk Landgraaf, 
Nieuwen-
hagen, 
Waubach, 
Abdissen-
bosch 

regionaal ± 10 km. (ü) onbekend, 
tot ver na 
2000 

1989-
1994 

4 Stortplaats Spinder 
te Tilburg 

publiek landelijk Tilburg en 
Loon op 
Zand 

regionaal ± 1-2 km. (2) 4,4 miljoen 
m3 

1990-
1993 

5 Afvalberging Schinnen/ 
Spaubeek 

publiek lande
lijk/ste
delijk 

Schinnen, 
Nuth en 
Beek 

regionaal ± 1-2 km. (2) Schinnen: 
7,3 miljoen 
m3; Spau
beek 3,3 
miljoen m3 

1990-
1993 

6 Afvalverwerking regio 
Oost-Veluwe en wijzi
ging composteerin-
stallatie VAR te Voorst 

privaat landelijk Voorst, 
Apeldoorn 

regionaal ± 4-8 km. (2) 50 ha. (1,5 
miljoen 
ton); com-
posteren: 
± 200.000 
ton per jaar 

1990-
1992 
1995-
heden 

7 Huisvuilcentrale 
Boekelermeer te 
Alkmaar 

PPS landelijk Alkmaar, 
Schermer, 
Heiloo 

regionaal ± 1 km. (1) 385.000 ton 
per jaar 

1990-
1992 

8 Afvalverwijderings
inrichting SOW-CAW te 
Wieringen meer 

PPS landelijk Wieringen-
meer, Noor
derkoggen-
land, Me-
demblik, Op-
perdons 

regionaal ± 1 km. (2) stort 70 ha.; 
composte-
ring 
225.000 ton 
per jaar 

1990-
1993 

9 Composterings-
inrichting Moerdijk 

privaat indus
trieel 

Klundert, 
Moerdijk 

regionaal ± 3-4 km. (2) 100.000ton 
per jaar 

1990-
1993 

10 Integrale huisvuil
centrale te Leiden 

PPS stedelijk Katwijk aan 
de Rijn, Zoe-
terwoude. 
Leiden, 
Voorscho
ten, Valken
burg en 
Warmond 

regionaal ± 0,5 km. (3), 
Naar 
Moer
dijk 

±100.000 
ton per jaar 

1991-
heden 

11 GFT-composterings-
inrichting en uitbreiding 
AVIRA-verbrandingslijn 
te Duiven 

publiek indus
trieel 

Duiven, 
Lathum, 
Westervoort, 
Arnhem 

regionaal ± 1 km. GFT-
com-
pos-
tering 
(2), 
ver
bran
ding 
(4) 

±GFT: 
40.000 ton 
per jaar; 
verbranden: 
460.000 ton 
per jaar 

1991-
1996 

12 Stortplaats Het Klooster 
te Nieuwegein 

privaat landelijk Nieuwegein regionaal ± 0,5 km. (3) 4,8 miljoen 
m3 

1991-
heden 

13 Uitbreiding GFT-com-
posteringinrichting 

privaat landelijk Drijber, 
Wijster, 

nationaal ± 5-10 km. (1) 400.000 per 
jaar 

1993-
heden 
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VAM-Wijster Pesse, 
Stuifzand, 
Spier, de 
Haar, Tien
deveen en 
Hoogeveen 

14 Vuilstortplaats 
Braambergen te 
Almere 

publiek landelijk Almere en 
Huizen 

lokaal: 
Almere 
en Zee-
wolde 
(sinds 
kort ook 
voor 
Noord-
Holland 

± 2-6 km. (1) 1,75 miljoen 
m3 

1993-
1996 

15 GFT-bewerkingsinrich-
ting Koningspleij-Noord 
te Arnhem 

privaat landelijk Arnhem, 
Westervoort 

provin
ciaal 

± 1 km. (3/4) 90.000 ton 
per jaar 

1994-
1996 

Op het moment van casusselectie, d.d. mei 1997 
Te onderscheiden categorieën zijn hier: (1) project is/wordt gerealiseerd; ondanks publiek verzet 
zijn/worden de plannen in min of meer ongewijzigde vorm uitgevoerd (afstand tussen burger en overheid is 
groot), (2) project is/wordt gerealiseerd; als gevolg van publiek verzet zijn/worden de plannen in gewijzigde 
vorm uitgevoerd (afstand tussen burger en overheid is minder groot), (3) project is/wordt niet gerealiseerd 
als gevolg van publiek verzet ('onoverkoombare' kloof tussen burger en overheid) en (4) het project 
is/wordt niet gerealiseerd als gevolg van publiek verzet en overige oorzaken (bv. wijziging in 10-
jarenprogramma Afval). 
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Appendix C Het onderzoeksprotocol 

1. Het verzamelen van data 

In de uit te voeren casusonderzoeken zal informatie verzameld worden voor twee doelen. Ten eerste zal 
informatie verzameld worden die gebruikt kan worden voor het maken van een beschrijving van iedere casus 
apart. De beschrijving dient ertoe een beeld te geven van het project in de tijd, dat wil zeggen van het begin 
van de besluitvorming tot het einde. Dat einde kan een beslissing tot daadwerkelijke realisering dan wel een 
stopzetting van de besluitvorming inhouden, ofwel de stand van zaken op het moment van bestudering. 
Vragen die bij het verzamelen van deze informatie centraal staan zijn bijvoorbeeld de volgende: 

> Om welk type afvalverwerkingsinrichting gaat het? 
> Welk doel dient de te bouwen voorziening? 
> Wat is het verloop van de besluitvorming van begin tot eind? 

Ten tweede wordt informatie verzameld die nodig is om het verloop van het besluitvormingsproces, zoals 
deze is weergegeven in de casusbeschrijving, te kunnen analyseren. Wat gebeurt er in het besluitvormings
proces, hoe is het verloop van de besluitvorming te verklaren, waar speelt het politieke proces zich af, hoe en 
door wie de agenda wordt beïnvloed. Zoals uit deze vragen al blijkt zal deze analyse gemaakt worden aan de 
hand van de theoretische invalshoeken die ten grondslag liggen aan dit onderzoek (hoofdstuk 2). Bij deze 
dataverzameling zal dus rekening gehouden worden met de in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksvra
gen: 

1. Hoe zijn de besluitvormingsprocessen omtrent de desbetreffende casus door de overheid gestructu

reerd? 

2. Welke actoren zijn te onderscheiden? Vanuit welke policy belief systemen denken en handelen de acto

ren? 
3. Zijn er onder de actoren coalities te onderscheiden? 
4. Als er coalities zijn, is er dan een coalitie die een dominante positie in het besluitvormingsproces in

neemt? 
5. Is er een coalitie te vinden die in het besluitvormingsproces een dominante positie inneemt? 
6. Is de dominantie van deze coalitie van invloed op de agendavorming en daarmee op het verloop van de 

besluitvorming? 
7. Is het moment waarop de plannen voor de te realiseren afvalverwerkingscapaciteit kenbaar worden 

gemaakt van invloed op het verloop van de besluitvorming? 
8. Is de wijze waarop besluitvormingsprocessen door de overheid gestructureerd zijn van invloed op de 

percepties en houdingen van omwonenden en bestuurders? Is er sprake van procedurele eerlijkheid 
(vertrouwen)? 

9. Is het eventuele verzet van lokale bestuurders, bewoners en overige actoren van invloed op de uiteinde
lijke uitkomst, dat wil zeggen het wel of niet realiseren van een project dan wel realiseren in gewijzigde 
vorm? 

10. Zijn de actoren uiteindelijk tevreden met hoe het besluitvormingsproces is verlopen en met het uiteinde

lijke resultaat? 

Deze vragen sluiten aan bij de doelstelling van dit onderzoek en zijn daarom algemeen geformuleerd. Voor 
de casus zelf kunnen aan de hand van een eerste voorlopige beschrijving, bijvoorbeeld na een eerste bezoek 
aan een gemeente, vragen of hypotheses afgeleid worden, die ertoe bijdragen gerichte informatie te kunnen 
zoeken. Het is niet ondenkbaar dat voor beide verzamelingsdoelstellingen dezelfde informatie of documenten 
verzameld moeten worden, maar dat daaruit verschillende elementen moeten worden bestudeerd om beide 
verzamelingsdoeleinden te bereiken (zie daarvoor 6.). In het protocol zal daarom worden aangegeven wan
neer informatie verzameld wordt voor het maken van een casusbeschrijving of voor het analyseren van de 
besluitvorming. 
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2. Welke instanties benaderen? 

Allereerst moet worden aangegeven welke instanties voor het verzamelen van informatie benaderd kun
nen/moeten worden. Hieronder worden verschillende instanties genoemd. Daarbij wordt aangegeven waarom 
juist deze organisaties daarvoor het best benaderd kunnen worden. Ook komt aan de orde voor welke infor
matie deze instanties interessant zijn en waarom. Voor alle instanties geldt dat de te verzamelen informatie 
voor zowel het maken van de casusbeschrijving als voor het maken voor de analyse gebruikt kan worden. 

1 ) Allereerst wordt de gemeente waar het desbetreffende project zich bevindt bezocht. In de meeste geval
len is een contactpersoon al bekend, aangezien in het kader van de casusselectie (zie hoofdstuk 3, 3.3.5) al 
contact is opgenomen met de gemeenten. Het is nuttig om bij de desbetreffende gemeenten langs te gaan, 
aangezien daar in ieder geval alle documenten met betrekking tot het bestemmingsplan te vinden zijn. Do
cumenten die hierop betrekking hebben zijn in die zin interessant, aangezien daarin alle andere (te) doorlo
pen procedures worden aangehaald, zoals de m.e.r.-procedure. Alle ooit genomen beslissingen die van in
vloed zijn geweest op en te maken hebben gehad met de geplande voorziening voor afvalbewerking of afval
verwerking worden in het kader van de bestemmingsplanprocedure genoemd en uitgewerkt. Ook wordt 
daarbij elk beroep dat ingesteld is bij de Raad van State behandeld. In gemeentelijke stukken zijn voorts vrij 
eenvoudig namen en telefoonnummers van de verschillende actoren te achterhalen. 

2) Een andere organisatie die voor de informatieverzameling interessant is het AOO, het Afval Overleg 
Orgaan. Bij deze instantie zijn krantenartikelen en onderzoeksrapporten te vinden die met name interessant 
zijn voor het maken van de beschrijving van de besluitvorming in termen van begin en eind, dan wel de hui
dige stand van zaken. Daarnaast zijn de krantenartikelen ook in het kader van de analyse te gebruiken, om
dat hierin een zeker inzicht wordt gegeven in de verschillende meningen die actoren hebben omtrent het te 
bestuderen project. Het is mogelijk dat niet voor alle projecten een even uitgebreid archief bestaat. Het ge
bruik van krantenartikelen moet dan ook alleen als aanvulling op de casusbeschrijving worden beschouwd, 
die aan de hand van formele documenten is opgesteld. 

3) Een instantie waar tevens nuttige informatie vandaan gehaald kan worden is de voor de besluitvorming 
relevante provincie. In bestemmingsplannen van gemeenten wordt aangehaald (titel en datum van genomen 
besluit op provinciaal niveau) op welke provinciale stukken het bestemmingsplan is gebaseerd. Om een 
volledig beeld te krijgen van de provinciale doelen en plannen met betrekking tot de te realiseren afvalcapa-
citeit en het moment van agendering, is het noodzakelijk om deze documenten in te zien en te bepalen op 
welk nationaal beleid de plannen zijn gebaseerd. Documenten die met name worden genoemd zijn Provinci
ale Afvalstoffenplannen (PAP's), Streekplannen en Milieubeleidsplannen. Het is niet noodzakelijk om hiervoor 
een bezoek af te leggen aan de desbetreffende provincie. Vaak kunnen deze documenten besteld dan wel 
geleend worden bij bibliotheken. 

4) In elke case die in dit onderzoek bestudeerd zal worden, is het doorlopen van een m.e.r.-procedure 
verplicht geweest. Voor alle formele m.e.r.-documenten is het nuttig een beroep te doen op de bibliotheek 
van de Commissie voor de Milieueffectrapportage. De documenten geven inzichten omtrent de te behalen 
doelstelling van het project en de milieuaspecten die met de bouw en realisatie van het project gemoeid zijn. 
Bovendien kan in deze bibliotheek elk besluit, bijvoorbeeld inzake het verlenen van vergunningen, van het 
bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten) worden ingezien. Ook alle bezwaarschriften tegen elk besluit dan wel 
document dat in het kader van de m.e.r.-procedure is verschenen, zijn in deze stukken te vinden. Het is mo
gelijk, zoals dat het geval was bij de verzameling van de informatie over de besluitvorming in het kader van 
de stortplaats Het Klooster te Nieuwegein, dat alle formele m.e.r.-documenten ook in te zien zijn bij de ge
meente zelf. Als de mogelijkheid wordt gegeven deze in rust te bekijken dan is een bezoek aan de bibliotheek 
van de Commissie voor de m.e.r. niet noodzakelijk. Toch kan het in sommige gevallen, bijvoorbeeld voor een 
extra check omtrent de bezwaarschriften, van wie deze kwamen en de inhoud daarvan, beter zijn deze stuk
ken nogmaals in te zien in deze bibliotheek. Het is eenvoudiger deze stukken in te zien in de bibliotheek van 
de Commissie voor de m.e.r. dan wederom een beroep doen op het archief bij de desbetreffende gemeente. 

5) Belangengroepen, of bijvoorbeeld bewonersverenigingen op lokaal niveau maar ook bijvoorbeeld 
provinciale milieugroeperingen, kunnen heel nuttig zijn voor het verzamelen van informatie. Het is verstandig 
deze belangengroepen te benaderen en te vragen of er een archief beschikbaar is. In elke casus kan de 
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archivering van bijvoorbeeld een lokale vereniging of comité weer anders zijn. Soms is deze zeer professio
neel georganiseerd en hoort daarbij een uitgebreid archief. In een ander geval is het denkbaar dat de vereni
gingen roeien met de riemen die ze hebben en ontberen zij mankracht en tijd om een dergelijk archief bij te 
houden. Als er een archief beschikbaar is, dan is het alleen nuttig dit in te zien, als de casusbeschrijving en 
de analyse niet of onvoldoende gecompleteerd kunnen worden met de bij de andere instanties verzamelde 
informatie. 

6) Ook de exploitant van het te realiseren project is een actor die benaderd zou kunnen worden voor het 
inwinnen van informatie. Exploitanten kunnen worden benaderd voor de beantwoording van vragen, die zijn 
opgekomen na het maken van de casusbeschrijving dan wel die in de analyse naar voren zijn gekomen. Met 
andere woorden, pas op het moment dat de data uit de andere bronnen onvolledig blijken te zijn. 

De hierboven genoemde instanties zijn in principe in volgorde te doorlopen, maar het is tevens mogelijk en 
misschien zelfs noodzakelijk om af en toe terug te keren naar instanties waar inmiddels al informatie is 
verzameld. De meeste informatie kan worden gevonden bij de gemeenten. Als basis voor de te maken ca
susbeschrijving en de analyse is een bezoek aan de desbetreffende gemeente dan ook een verplichting. Het 
gemeentelijke archief moet gezien worden als hèt vertrekpunt van de te verzamelen informatie. In de vol
gende paragraaf zal dan ook worden aangegeven welke documenten bij gemeenten gevonden kunnen wor
den en hoe deze bestudeerd kunnen worden. 

3. Welke documenten inzien en welke niet? 

In de fase van dataverzameling dreigt het gevaar, dat teveel informatie wordt verzameld. De kans is groot dat 
er vele meters dossier bestaan die misschien wel interessant maar niet direct relevant zijn voor het beant
woorden van de probleemstelling en de daarbij behorende onderzoeksvragen die in elk casusonderzoek 
centraal staan. Het is dus belangrijk bepaalde grenzen te stellen aan het verzamelen van informatie. 

Documenten die bestudeerd moeten worden zijn de al reeds genoemde bestemmingsplannen, Provinciale 
Afvalstoffenplannen, Streekplannen, Milieubeleidsplannen en documenten die gerelateerd zijn aan de m.e.r.-
procedure. Het gemeentelijke archief omtrent een bepaalde casus als geheel is interessant, bijvoorbeeld voor 
documenten waarin verslag wordt gedaan van informatiebijeenkomsten, veelal gehouden naar aanleiding van 
het verschijnen van plannen (bestemmingsplan, MER etc). Ook interne gemeentelijke notities (bijvoorbeeld 
aan het college van B&W of aan de gemeenteraad) zijn belangrijk, aangezien hierin vaak een "stand van 
zaken" en de provinciale denkbeelden en de reactie daarop op gemeentelijk niveau worden weergegeven. 
Met name het laatstgenoemde type documenten is voor de te maken analyse relevant. Daarnaast geven 
bijvoorbeeld ook briefwisselingen interessante informatie, kortom, het gemeentelijke archief dat in het kader 
van bestemmingsplannen is ontwikkeld moet worden ingezien. 

Om niet te verzanden in een overdosis aan informatie moet worden aangegeven welke documenten niet in 
detail hoeven te worden bestudeerd. Documenten die aan de volgende criteria voldoen hoeven niet in de 
verzameling worden meegenomen: 
• Documenten die ingaan op "aanvullende bepalingen" in bijvoorbeeld het bestemmingsplan. Deze gedeel

ten zijn te juridisch en voegen niets toe aan de beantwoording van de onderzoeksvragen; 
• brieven die alleen kennis geven van bepaalde verschenen documenten ("Hierbij doe ik u toekomen"). Dit 

soort stukken brengt geen nieuwe informatie; 
• documenten die in detail ingaan op de (milieu-)technische aspecten van een inrichting en de miiieuconse-

quenties; 
• documenten die ingaan op de financiële aspecten (zoals in het geval van Het Klooster het dossier 

"Wegenfonds") en alle verstuurde rekeningen. 

Bovengenoemde documenten hoeven dus niet in detail bestudeerd te worden, maar kunnen wel globaal 
doorgenomen worden. 

4. Wat verdient aandacht bij bestudering van documenten 

Bij de bestudering van documenten is het belangrijk om dit op systematische wijze te doen: 
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• Schrijf van alle dossiers titel en nummer op. Dit is ten eerste handig om te zien op welke procedure de 
documenten betrekking hebben. Ten tweede is het noteren van de titels en nummers nodig om te kunnen 
bepalen welke documenten bij een volgend bezoek niet (meer) en welke wel bestudeerd moeten worden. 

• Probeer proceduregewijs de dossiers te doorlopen (dus niet tegelijkertijd de dossiers die betrekking 
hebben op het bestemmingsplan en de Milieueffectrapportage). Dit voorkomt het door elkaar halen van 
informatie die op verschillende procedures van toepassing is. 

• Noteer van elk document dat wordt bestudeerd de datum. Zo kan uiteindelijk in de casusbeschrijving een 
overzicht per jaar worden opgenomen. Daardoor wordt ook duidelijk wanneer besluiten zijn genomen, hoe 
de verschillende procedures zich tot elkaar verhouden en op welke momenten de procedures bijeen zijn 
gekomen. 

• Schrijf tijdens de bestudering alle vragen maar ook vermoedens/hypothesen, die tussentijds opkomen, op 
in een logboek. Wellicht volgt het antwoord vanzelf bij verdere bestudering van de documenten, wellicht 
wordt de vraag niet beantwoord en kan deze in een interview dan wel een tussentijds gesprek met een 
contactpersoon worden beantwoord. Ook kan een vraag of een vermoeden ertoe leiden dat er in een vol
gend bezoek gericht naar een antwoord dan wel bevestiging of verwerping gezocht moet worden. 

• Schrijf alle ideeën op die betrekking hebben op bijvoorbeeld zaken die opvallen of tegenstrijdig zijn en in 
de analyse een plaats moeten krijgen, maar ook ideeën die betrekking hebben op codes die zouden 
moeten worden gehanteerd. Probeer dit te ordenen in de vorm van een memo of een notitie. Werk hierbij 
uit waarom deze gedachte is opgekomen en hoe deze eventueel in de analyse te plaatsen is. Geef bij een 
memo over de te hanteren code aan, waarom deze de desbetreffende informatie beter dekt dan de reeds 
bestaande codes. 

De hierboven genoemde aanwijzingen zijn met name voor de bestudering van de documenten van belang. 
Bij het maken van de casusbeschrijving is de volgende aanpak van belang: 

• Maak een tabel waarin alle relevante gebeurtenissen per jaar worden genoemd. Het is belangrijk hier ook 
de codes in te betrekken. Zo kan bij invulling van een tabel direct worden overzien op welke procedure de 
genoemde informatie betrekking heeft, in welk jaar het zich heeft afgespeeld en of het bijvoorbeeld be
hoort in de categorie "besluiten" of in de categorie "verzet". Zo'n tabel ziet er als volgt uit: 

Tabel 1 Voorbeeld van het categoriseren van gebeurtenissen ten behoeve van het maken van een 
casusbeschrijving 

1987 

GEM- BEST-INFO 21-04-1987 Eerste informatiebijeenkomst. Daarbij was ook al de WRK aanwezig. 
GEM-BEST-MIL 13-07-1987 Milieu-effect notitie; aantal locaties beoordeeld. 
GEM-BEST-ALG 18-08-1987 Offerte aangevraagd voor herziening bestemmingsplan (Kuiper Compag

nons, Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Architectuur BV) 
PROV- VERG 24-08-1987 Aanvraag vergunningen 
GEM-BEST 26-08-1987 Aan B&W: "m.b.t. geplande vuilstort moet zo spoedig mogelijk tot een pla

nologische regeling worden gekomen". 
GEM-BEST-VZ Bewoners Tiendkade in polder Klein Vuylcop 

MER 

EXT OMST 

01-09-1987 Brief provincie Utrecht aan Min. VROM. "Omdat het opstellen van een MER 
voor deze gevallen (tevens Smink) de procedure aanzienlijk zal vertragen -
de voorbereiding is zo ver gevorderd dat het maken van een MER in rede
lijkheid niet kan worden gevergd - verzoeken wij u, mede gelet op de uitkom
sten van het ambtelijk overleg hieromtrent van 11 mei jl en gelet op het 
bepaalde in art. 41e, 2e lid van de WABM, ontheffing te verlenen van de 
verplichting tot het maken van een rapport".  

01-09-1987 Inwerkingtreding m.e.r.-plicht 
GEM-BEST-VZ 01-10-1987 In bezwaarschrift aan het ministerie, J.A.F. Boor namens bewoners polder 

Klein Vuylcop, blijkt dat de firma Weber al in beeld is. "De bewoners zijn pas 
sedert enige weken op de hoogte van wat Weber BV en GS ter plaatse van 
plan zijn. (....) Het bevreemde de bewoners dat de vergunningsaanvraag 
voor de vuilstort al in de procedure gebracht werd voordat er sprake was van 
een wijziging in het bestemmingsplan". De bewoners hebben weinig ver
trouwen in Mourik BV, slechte ervaringen vanwege het storten van 150 
vrachtwagens met olieverontreinigde grond (gevarenklasse) dd 24-09-1987. 

GEM-BEST-VZ 13-10-1987 Ook WRK is tegen de ontheffing van de m.e.r.-plicht. Brief aan VROM. 
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GEM-BEST-VZ 27-10-1987 Brief van SBchtse Milieufederatie waarin de bezwaren tegen de ontheffing 
worden aangehaald,  

GEM-BEST-VZ 27-10-1987 Bezwaar B&W Nieuwegein, verzoek aan minister de ontheffing niet te verle
nen. "Naar ons oordeel dient een MER dan wel een gelijksoortige rappor-
tage, die voldoet aan de richtlijnen van uw ministerie, te worden opgesteld". 

MER-BESL 18-11-1987 Brief Min. VROM (Nijpels) aan Weber B.V., ontheffingsverzoek ontvangen 
van GS (11-9-1987). Verzoek ontheffing verlenen van de m.e.r.-plicht. Op 
basis van door GS verstrekte gegevens (dd. 27-06-1987) en de hoorzitting 
die heeft plaatsgevonden wordt de ontheffing verleend, "gezien het stadium 
van de voorbereiding van de besluitvorming". "Aangezien het vigerend be
stemmingsplan de onderhavige activiteit niet toelaat, is voor het daadwerke
lijk benutten van de gevraagde vergunning een tijdige ontwikkeling van de 
besluitvorming in het kader van de ruimtelijke ordening noodzakelijk".  

MER-VZ 15-12-1987 Gemeente Nieuwegein (intern besproken dd 07-12-1987) gaat in beroep 
tegen de ontheffing van de m.e.r.-plicht. Het enige nut van de ontheffing van 
de m.e.r.-plicht is misschien het boeken van tijdswinst?  

1988 

RVS-VZ 15-03-1988 De Raad van State verklaart appellanten, in dit geval de gemeente Nieuwe
gein, niet-ontvankelijk in hun beroep, omdat de indiener het verschuldigde 
recht van ƒ 150,- niet heeft overgemaakt. Had voor 22-01-1988 binnen 
moeten zijn. Volgens een interne nota werd het bedrag echter betaalbaar 
gesteld bij Financiën op 28-12-1987.  

RVS-VZ 10-04-1988 Aan B&W. Verzet heeft geen zin meer. Er is sprake van een vormfout en er 
wordt besloten dat dit type overboekingen in de toekomst anders georgani
seerd moet worden. Gemeente Nieuwegein heeft ook bezwaar ingediend bij  
GS inzake ontwerpbeschikking. NAZOEKEN!  

• Het is aan te raden om een logboek aan te leggen, waarin alle handelingen van de onderzoeker worden 
vastgelegd. Zo wordt duidelijk welke instanties zijn bezocht, hoeveel tijd het heeft gekost, welke docu
menten zijn ingekeken, wat er nog gedaan moet worden om de beschrijvingen en de analyses compleet 
te maken en welke beslissingen gedurende de fase van informatieverzameling zijn gemaakt. Deze expli
citering van handelingen is voor een methodologische verantwoording van belang. 

5. Hoe informatie verwerken en analyseren 

In de vorige paragraaf is ingegaan op hoe de informatie ten behoeve van de casusbeschrijving verwerkt kan 
worden. Daarbij werd het gebruik van codes genoemd. Miles en Huberman (1984: 56) omschrijven een code 
als een afkorting of symbool, dat zich richt op een segment van woorden, meestal een zin of een paragraaf of 
memo's. Het doel van deze codes is het classificeren en categoriseren van woorden. Onderzoeksvragen, 
hypothesen kunnen hiervoor als basis gelden. 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende types codes. Ten eerste zijn er be-
schrijvende codes. Deze codes zijn gericht op het toekennen van een classificatie aan een bepaald stuk 
tekst. Een zelfde stuk tekst zou tevens meer interpretatief bestudeerd kunnen worden. Hiervoor is het nood
zaak codes te ontwikkelen die een meer interpretatieve inhoud hebben. Het derde type code is te omschrij
ven als verklarend. De idee hierachter is dat een segment tekst of bijvoorbeeld notities een bepaalde verkla
ring en vooral ontwarring opleveren, die de onderzoeker meer structuur geven in het vinden van antwoorden 
op de onderzoeksvragen. 

Over codes kan een drietal opmerkingen worden gemaakt. Allereerst kunnen codes zich op verschil
lende niveaus van analyse bevinden, uiteenlopend van descriptief tot een hoger, dat wil zeggen verklarend 
niveau. Codes kunnen, ten tweede, worden ontwikkeld op verschillende tijdstippen in het onderzoek. Som
mige codes, zoals beschrijvende codes, zijn noodzakelijk om reeds in het begin te ontwikkelen, andere codes 
worden ontwikkeld gedurende het onderzoek, in bijvoorbeeld de analysefase. Tenslotte, codes hebben een 
samenvoegende functie. Een hoeveelheid informatie wordt verzameld en is basis voor het maken van een 
analyse. Een code kan bijvoorbeeld een bepaald thema signaleren dat vervolgens richting geeft aan het 
verzamelen van andere informatie, of een verbinding legt met reeds gevonden informatie. Dit alles met het 
doel om een samenhangend geheel te vormen. 

Het nut van het met behulp van codes bestuderen van documenten is dat het op een systematische 
wijze gebeurt. Hiermee is tevens de principiële mogelijkheid voor replicatie geopend (Yin, 1984: 55), dat wil 
zeggen de mate waarin de onderzoeksresultaten onafhankelijk zijn van de technische uitvoering door de 
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onderzoeker(sgroep). Bij een hoge betrouwbaarheid zal een tweede onderzoeker bij bestudering van de
zelfde casus aan de hand van de opgestelde codes uiteindelijk met dezelfde resultaten komen. 

6. Codering 

In deze paragraaf worden twee verschillende lijsten van codes beschreven. De eerste lijst is van toepassing 
op het bestuderen van documenten om een casusbeschrijving te maken. Het betreft hier een codering die 
met name gebruikt kan worden voor het verwerken van de hoeveelheid informatie, ook wel het systematise
ren van het verwerken van informatie genoemd. Hoe kan de informatie zo gesystematiseerd worden dat in 
één oogopslag duidelijk is welke elementen met elkaar te maken hebben? Op deze manier is het vrij eenvou
dig stukken informatie in een categorie in te delen, waarbij duidelijk wordt welke elementen bij elkaar horen 
en hoe deze in een beschrijving verwerkt kunnen worden. 

De codes zijn te verdelen in een aantal hoofdcategorieën, te weten: 

GEM hiermee geeft de onderzoeker aan dat het bestudeerde document betrekking heeft op in-
formatie van gemeentelijk niveau  

PROV idem, maar dan van provinciaal niveau  
NAT idem, maar dan van nationaal niveau ~ 
MER documenten hebben betrekking op de m.e.r.-procedure  
RVS documenten hebben betrekking op procedures die zich afspelen bij de Raad van State 

Deze hoofdcategorieën kunnen in de volgende subcategorieën worden verdeeld: 

GEM-BEST Informatie met betrekking tot bestemmingsplan  
PROV-PAP Informatie met betrekking tot Provinciaal Afvalstoffenplan 
PROV-SP Informatie met betrekking tot Streekplan 
PROV-MB informatie met betrekking tot Milieubeleidsplan  
NAT Informatie met betrekking tot nationaal beleid 
NAT-AB Informatie met betrekking tot Afvalstoffenbeleid 
NAT-ROB Informatie met betrekking tot Ruimtelijk Ordeningsbeleid 

Codes die voor elk van deze hoofdcategorieën gelden zijn de volgende: 

ALG Algemene informatie  
BESL Informatie heeft betrekking op besluitvorming  
EXT BER idem, externe berichtgeving die een beeld geeft van het verloop van de besluitvorming  
EXT OMS idem, echter sprake van externe omstandigheden die van invloed zijn op het verloop van de 

besluitvorming  
INFO idem, informatiebijeenkomst  
MIL idem, milieuaspecten  
OPH idem, openbare hoorzitting  
VERG idem, vergunningverlening  
VZ idem, verzet 

De code RVS-BESL betekent bijvoorbeeld dat de informatie die volgt betrekking heeft op een procedure bij 
de Raad van State inzake een te nemen dan wel een genomen beslissing. Hier kan ook bijvoorbeeld aange
geven worden dat door de procedure bij de Raad van State de oorspronkelijke planning (beslissing) enige 
vertraging heeft opgelopen. 

De tweede lijst betreft de codering ter analysering van de verzamelde informatie. Hierbij worden, in tegenstel
ling tot de codes ten behoeve van de casusbeschrijving, codes gegeven die als richtlijn gelden voor de analy
sering van de verzamelde informatie. Het gaat hier uiteraard ook om systematisering, maar op een ander 
niveau. Op basis van definities/omschrijvingen worden algemene, theoretische termen geoperationaliseerd in 
een code en zal gericht gezocht worden of er in de verzamelde informatie elementen zijn die aan deze codes 
kunnen voldoen. 
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Advocacy Coalition Framework (Sabatier en Jenkins-Smith, 1993) 

STP Stabiele parameters 
STP BAP Basis attributen van het probleemgebied 
STP BNH Beschikbaarheid natuurlijk hulpbronnen 
STP scw Fundamentele sociaal-culturele waarden 
STP 

ESO 

ses Sociale en constitutionele structuur (regels) 

Externe systeem omstandigheden 
ESO SEC Sociaal-economische condities 
ESO PO Veranderingen in publieke opinie 
ESO SOC Veranderingen in systeemwijd opererende coalities 
ESO 

BSS 

BESL Besluiten en invloeden van andere beleidssubsystemen 

Beleidssubsysteem 
BSS NT-GA Non-triviale gezamenlijke actie' 
BSS COA Coalitie 
BSS COA/GA BO Beleidsovertuiging 
BSS COA/GA HB Hulpbronnen 
BSS COA/GA STR Strategie 
BSS BESL Besluiten genomen door autoriteiten (sovereigns) 
BSS OUT Output 
BSS IMP Impacts 

Agendering: het stromenmodel van Kingdon (1995) 

AGD-K PD Probleemdefinitie 
AGD-K OPL Oplossingen 
AGD-K PS Politieke stroom 
AGD-K KP Koppeling = beleidsraam 
AGD-K OKP Ontkoppeling 

Agendering: het barrièremodel van Van der Eijk en Kok (1975) 

AGD-EK 1B Eerste barrière 
AGD-EK 2B Tweede barrière 
AGD-EK 3B Derde barrière 
AGD-EK 4B Vierde barrière 
AGD-EK 5B Vijfde barrière 
AGD-EK NOND Nondecision 

Er zijn geen codes voor de Culturele Theorie (Thompson et al., 1990) opgenomen, aangezien de gegevens 
omtrent de te onderscheiden stijlen van denken en handelen uit de Q-sort zullen voortkomen. 

7. Het doen van interviews en Q-sort analyse 

Als voldoende informatie is ingewonnen over het verloop van het besluitvormingsproces in de desbetreffende 
casus, kan een casusbeschrijving worden gemaakt. Op het moment dat de onderzoeker naar aanleiding van 
het beschrijven van het besluitvormingsproces het gevoel heeft voldoende inzicht te hebben in dit proces, 
dan kan deze ertoe overgegaan om een aantal betrokken actoren te interviewen. Wie deze actoren zijn en 
hoeveel actoren zullen worden geïnterviewd komt voort uit de bestudeerde documenten. De actoren zal te
vens de Q-sort worden voorgelegd. 

8. Wat te doen na het afronden van de casusbeschrijving? 

De casusbeschrijving kan na afronding (documentenanalyse èn interviews) opgestuurd worden naar de per
soon van de gemeente, waar al eerder contacten mee waren ten behoeve van de informatieverzameling. 
Deze terugkoppeling maakt meestal deel uit van de medewerking die wordt verleend, voordat de relevante 
archieven en documenten mogen worden ingezien. De contactpersoon kan de beschrijving nalezen en waar 
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nodig becommentariëren op onjuistheden of onduidelijkheden. De terugkoppeling kan tevens de mogelijkheid 
bieden om antwoorden te krijgen op nog niet beantwoorde vragen of onduidelijkheden. 

9. Wat te doen na het afronden van de analyses per casus? 

Op basis van de casusbeschrijvingen, de gegevens uit de interviews en de Q-sort, is het noodzakelijk per 
casus een analyse te maken. Daarbij wordt de hoeveelheid verkregen informatie, onder andere met behulp 
van de gehanteerde codering, op systematische (tussen de casus vergelijkbare) wijze geanalyseerd en op
geschreven. Als elke casus geanalyseerd is dient een "crosscase" analyse (Yin, 1989) te worden uitgevoerd. 
Zie voor een overzicht van de crosscase analyse in dit onderzoek appendix E. Pas na deze exercitie kunnen 
algemene conclusies worden getrokken over het verloop van de besluitvormingsprocessen in de (verrichte) 
meervoudige casestudie. Vervolgens kunnen de centrale vragen in het onderzoek worden beantwoord. 

Noten 

We spreken van non-triviale samenwerking als uit de bestudering van de documenten en naar aanleiding 
van interviews blijkt dat actoren: 

s Regelmatig samen overleg hebben gevoerd (ontmoetingen/bijeenkomsten); 
s Gezamenlijk actie hebben ondernomen: Bijvoorbeeld het organiseren van gezamenlijke openbare 

hoorzittingen, voorlichtingsavonden, het uitgeven van krantenberichten en het indienen van bezwaar
schriften; 

s Poolshoogte hebbeen genomen van eikaars doelstellingen en deze geprobeerd hebben te koppelen om 
in het verloop van het besluitvormingsproces sterker te staan; 

</ Gezamenlijk overheidsinstanties hebben benaderd om informatie te verkrijgen. 
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Appendix D Lijst Q-sort Stellingen 

hierarchisch 
1. Ter visie legging en inspraakrondes kunnen het beste rond de vakantie gepland worden. (1 ) 
2. Het belangrijkste bij de besluitvorming is om te handelen volgens de geldende regels en procedures. 

(31) 
3. Inspraakprocedures maken de besluitvorming ingewikkelder en langduriger dan noodzakelijk. (60) 
4. Een gemeente zou altijd medewerking moeten verlenen aan voorzieningen die niet alleen van lokaal en 

dus van hoger belang zijn. (30) 
5. Het probleem met de inbreng vanuit de bevolking is vaak dat die vooral op emoties gebaseerd is. (2) 
6. De inbreng van de bevolking in een besluitvormingsproces getuigt doorgaans van weinig deskundig

heid. (32) 
7. Afvalverwerking hoort bij het nationale afvalbeleid en de bouw van een verwerkingsinstallatie is dus 

van hoger belang dan de nadelen die zo'n installatie heeft voor omwonenden. (59) 
8. Bij de bouw van infrastructuur hoeft men zich op lokaal niveau niet sterk te maken voor het milieu, 

omdat op hoger niveau het milieubelang al is afgewogen tegen andere aspecten. (29) 
9. Als een provincie een locatie voor afvalverwerking aanwijst, dan moet je daar als gemeente aan mee

werken. (3) 
10. Deskundigheid en wetenschappelijke expertise dienen een doorslaggevende rol in besluitvorming over 

infrastructuur te spelen. (33) 

egalitaristisch 
11. De lasten van het afvalbeleid worden ongelijk verdeeld, omdat omwonenden van installaties voor af

valverwerking de lasten dragen voor anderen wiens vuil er ook verwerkt wordt. (58) 
12. Gemeenten en lokale bevolking kunnen veel beter beoordelen waar ruimte bestemd moet worden voor 

infrastructuur dan de hogere overheden. (28) 
13. Besluiten die zijn ontstaan met instemming van de lokale bevolking zijn over het algemeen ook betere 

besluiten. (4) 
14. Al op het moment dat er alleen nog maar een plan voor bouw van een afvalinstallatie in discussie wordt 

gebracht zouden alle belanghebbenden bij de discussie betrokken moeten worden. (34) 
15. Het moet mogelijk zijn dat de lokale bevolking over ieder aspect van de besluitvorming kan inspreken. 

(57) 
16. Als de inbreng in inspraakrondes niet zo eenvoudig terzijde gelegd zou worden, dan zou dat leiden tot 

betere besluiten. (27) 
17. Besluitvorming zonder dat omwonenden hierop beslissende invloed kunnen uitoefenen is niet correct. 

(5) 
18. Het aanbieden van compensatie voor omwonenden van de geplande afvalinstallatie lijkt op omkoping. 

(35) 
19. Een besluit over installaties voor de verwerking van afval zou alleen genomen moeten kunnen worden 

met instemming van omwonenden rond de locatie. (56) 
20. Omwonenden hebben het beste inzicht in de omgeving en dus is hun inbreng in besluitvorming over 

een afvalverwerkingsinrichting van essentieel belang. (26) 

individualistisch 
21. Een voorziening voor afvalverwerking levert een beperkte hoeveelheid mensen last en zij moeten daar

voor worden gecompenseerd. (6) 
22. Tegenstanders van infrastructuur zijn meestal tegen omdat hen niet voldoende compensatie voor de 

hinder en het ongemak wordt geboden. (36) 
23. Gemeenten zijn geneigd installaties voor afvalverwerking te weigeren, omdat zij ervan uitgaan dat 

andere gemeenten ze ook niet op hun grondgebied accepteren. (55) 
24. Omwonenden verzetten zich tegen afvalverwerking in hun buurt, omdat zij denken dat mensen op 

andere locaties dat soort installaties ook liever bij een ander in de achtertuin zien. (25) 
25. Een afvalverwerkingsinstallatie moet, wat omwonenden betreft, maar in de omgeving van anderen 

geplaatst worden. (7) 
26. ledere gemeente ziet een afvalverwerkingsinstallatie bij voorkeur in een andere gemeente geplaatst 

worden. (37) 
27. Omwonenden hebben geen zin om, door de acceptatie van een afvalverwerkingsinstallatie op hun 

grondgebied, op te draaien voor een probleem, dat ook door anderen wordt veroorzaakt. (54) 
28. Gemeenten hebben geen zin om, door de acceptatie van een afvalverwerkingsinstallatie op hun 

grondgebied, op te draaien voor een probleem, dat ook door anderen wordt veroorzaakt. (24) 
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29. Als er goede redenen zijn aan te voeren voor een afvalverwerkingsinrichting binnen de eigen ge
meente, in plaats van op het grondgebied van een andere gemeente, dan zullen gemeenten zo'n in
richting accepteren, (8) 

fatalistisch 
30. De besluitvorming inzake infrastructuur is door de overheid niet goed te sturen. (15) 
31. Ruimtelijke ordening beïnvloedt de feitelijke ruimtelijke ontwikkeling nauwelijks. (45) 
32. De groei van de afvalstroom is door middel van beleid niet te beperken. (46) 
33. De besluitvorming over infrastructuur is een onvoorspelbaar proces waar eigenlijk niemand vat op 

heeft. (16) 

afvalbeleid 
34. Het consumptieniveau zal in de toekomst zo stijgen dat er ondanks afvalpreventie en hergebruik steeds 

meer verwerkingscapaciteit nodig is. (38) 
35. De verbeterde en daardoor minder milieubelastende technieken rond afvalverbranding zijn geen reden 

meer om je hiertegen te verzetten. (53) 
36. Als er minder capaciteit voor de verwerking van afval was, zou er waarschijnlijk serieuzer werk worden 

gemaakt van afvalreductie. (23) 
37. Het aanleggen van nieuwe stortplaatsen zou verboden moeten worden. (9) 
38. Financiële belangen in de verwerking van afval belemmeren dat op de best mogelijke wijze met de 

afvalstroom wordt omgegaan. (39) 
39. Als gemeenten een geschikte mogelijkheid hebben om te verbranden, hoeven ze zich niet aan de 

voorkeuren in de ladder van Lansink te houden. (52) 
40. Afvalverbranding is eigenlijk gewoon recycling, er wordt immers energie mee opgewekt. (22) 
41. GFT van restafval scheiden is een nuttige activiteit, want je kan het opgehaalde GFT ook vergisten of 

gebruiken voor de productie van biogas. (10) 
42. Zolang men niet weet wat men met de grote hoeveelheden compost die men uit GFT produceert aan 

moet, weigeren omwonenden een composteringsinstallatie in de omgeving te accepteren. (40) 
43. Er dreigt in Nederland overcapaciteit voor afvalverwerking te ontstaan. (51 ) 
44. Afvalverbranding is milieuhygiënisch gezien de meest wenselijke vorm van omgaan met afval. (21) 
45. Er wordt onvoldoende aan afvalpreventie gedaan, omdat er geen geld mee te verdienen valt. (11 ) 
46. Er zou eerst naar de mogelijkheden voor afvalpreventie gekeken moeten worden, voordat men gaat 

denken aan het bouwen van nieuwe afvalverwerkingsinstallaties. (41) 
47. Gescheiden inzameling is soms onwenselijk, omdat hierdoor dure verbrandingscapaciteit onbenut blijft 

die mensen via de inzamelingstarieven toch moeten betalen. (50) 
48. Voordat er overgegaan wordt tot de realisatie van nieuwe afvalverwerkingsinrichtingen, moet er nage

gaan worden of er in reeds bestaande installaties capaciteit beschikbaar is. (20) 

ruimtelijke ordening 
49. Besluiten over infrastructuur kunnen niet door overheden alleen genomen worden, maar moeten uit

komstzijn van onderhandelingen met alle betrokkenen. (12) 
50. De bouw van een afvalverwerkingsinstallatie is in Nederland een planologisch probleem, dat niet goed 

oplosbaar is. (42) 
51. Het lokale verzet tegen nieuwe infrastructuur heeft meestal weinig met de inhoud te maken; het is niets 

anders dan het opkomen voor het eigen belang. (49) 
52. Rijk, provincie en gemeente zouden zichzelf wat vaker af moeten vragen of we bepaalde infrastructu

rele werken wel nodig hebben. (19) 
53. Iedereen vindt dat infrastructuur wel gerealiseerd moet worden, maar dan het liefst ergens anders. (13) 
54. Overheden zouden economische problemen wat minder snel moeten formuleren als het gebrek aan 

infrastructuur. (43) 
55. Ruimtelijke ordening in Nederland houdt zich te weinig bezig met de vraag hoe we in bepaalde behoef

ten kunnen voorzien met een zo min mogelijk ruimtebeslag. (48) 
56. De besluitvorming over infrastructuur verloopt in Nederland veel te moeizaam en te langzaam. (18) 
57. Hoewel het normaal is dat er lokaal altijd verzet ontstaat tegen nieuwe infrastructuur, is het 

maatschappelijk nut van die voorzieningen eigenlijk nauwelijks omstreden. (14) 
58. Er wordt in Nederland veel te gemakkelijk en te snel besloten om nieuwe infrastructuur aan te leqqen 

(44) 
59. Gemeenten en provincies nemen in Nederland te weinig tijd en moeite om een afvalverwer

kingsinstallatie in de reeds bestaande omgeving in te passen. (47) 
60. Iedereen ziet infrastructurele voorzieningen, zoals nieuwe spoorlijnen of verbrandingsinstallaties, liever 

niet dicht bij zijn woning gebouwd worden. (17) 
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Appendix E Overzicht theoretisch relevante kenmerken in zes casusstudies 

Gerealiseerde projecten Niet-gerealiseerde projecten 

Duiven Landgraaf Wijster Leiden Nieuwegein Zwolle 

Type 
afval
verwer
king 

Compostering/ 
Verbranding 

Storten Compostering Scheiding en 
vergisting 

Storten Voornamelijk 
storten 

ACF 
Policy st bsystem 

c 
o 
o 
TS 
IÖ 
c 
d) 

ù£ 

g 
'S 

© 

< 

Regionale over
heid, 
Provincie, 
Gemeente, 
Exploitant, 
Zelfstandig 
bestuursorgaan, 
Provinciale 
Milieufederatie, 
Lokale (milieu-) 
belangengroep 

Regionale 
overheid, 
Provincie, 
Gemeente, 
Exploitant, 
Zelfstandig be
stuursorgaan, 
Lokale (milieu-) 
belangengroepen 

Provincie, 
Gemeente, 
Exploitant, 
Provinciale 
(milieu-) 
belangengroep, 
Lokale (milieu-) 
belangengroep 

Regionale 
overheid, 
Gemeenten, 
Geprivatiseerd 
onderdeel, 
Provincie, 
Exploitant, 
Provincie, 
Lokale (milieu-) 
belangengroep 

Provincie, 
Gemeente, 
Exploitant, 
Private 
organisaties, 
Provinciale 
(milieu-)be-
langengroep. 
Lokale (milieu-) 
belangengroep 

Regionale 
overheid, 
Provincie, 
Gemeente, 
Lokale (milieu-) 
belangengroep 

0) 

. Q 

» 
o 
0. 

D> 
*N 
0> 
S 
C 
to 

< 

Ja, PBS 1 Ja, geen PBS Ja, PBS 1 Nee Nee Nee 

0) 

. Q 

» 
o 
0. 

o Provincie Exploitant Provincie Nee Nee Nee 

0) 

. Q 

» 
o 
0. 

"5 

f 

Oprichten project
groep; 
Regelmatig 
overleg 

Start overleg 
prov.-lok.ov.; 
Afstemmen 
procedures ter 
voorkoming proc. 
bij RvSt 

Opstarten 
overleg; 
aanspreken VAM 
op rol (procesbe
geleiding) 

Domi
nante 
coalities 

Nee Ja, met PBS 2 Ja, met PBS 2 Ja, met PBS 1 Ja, met PBS 2 Geen 

Niet-
domi-
nante 
coalities 

Nee Ja, met PBS 3 Ja, met PBS 3 Ja, met PBS 3 Ja, met PBS 3 Geen 

txternal (system) events/Pa litieke stroom 
üonse-
quenties 
nieuwe 
afval-
aanbod-
progno-
ses 

btopzetten uit
breidingsplannen 

Verlagen verwer
kingscapaciteit 

Verhogen ver
werkingscapa
citeit 

Twijfels doelma
tigheid 

Verwerkingsca
paciteit overbo
dig; geen directe 
consequenties 

Verwerkingsca
paciteit overbo
dig; stopzetten 
besluitvorming 

Invloed 
externe 
gebeur
tenis op 
me
nings
vorming 

Lickebaertaffaire; 
dood van een 
schaap(Green
peace) 

Geen Lickebaertaffaire Geen Geen Geen 

Invloed 
wijziging 
in natio
naal af
valbeleid 

Landelijke richtlij
nen over inzame
ling opengaan 
provinciale gren
zen 

Landelijke richtlij
nen over inzame
ling opengaan 
provinciale gren
zen 

Landelijke richtlij
nen over inzame
ling opengaan 
provinciale gren
zen 

Ontwikkeling 
omtrent nieuwe 
verwerkingstech
nieken 

Opengaan pro
vinciale grenzen 

Opengaan pro
vinciale grenzen 
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Duiven Landgraaf Wijster Leiden Nieuwegein Zwolle 

Invloed Nieuwe eisen Nieuwe eisen Nieuwe eisen Nieuwe eisen Invoering m.e.r.- Invoering m.e.r.-
wijziging m.b.t. geuremis m.b.t. stortplaat m.b.t. geuremis m.b.t. geuremis plicht plicht 
in natio sies sen sies sies 
naal 
milieu
beleid 

Agendering 
Initia Regionale over Regionale over Exploitant (PPS) Regionale over Exploitant Regionale over
tiefne heid heid heid en geprivati heid en lokale 
mer seerd onderdeel overheid 
installa provincie 
tie^) 
Nieuwe Nee Ja Nee Ja Ja Ja 
locatie 
Experi Nee Nee Ja Ja Nee Nee 
mentele 
techniek 
Locatie Lokale overheid Lokale overheid Lokale overheid Lokale overheid Lokale overheid Lokale overheid 
keuze Nee; nee Ja; nee Ja; nee Nee; nee Nee; ja Nee; nee 
voldon
gen feit; 
voldon
gen feit; Overige actoren Overige actoren Overige actoren Overige actoren Overige actoren Overige actoren 
reden tot Ja; nee Ja; nee Ja; nee Ja; ja Ja; ja Ja; ja 
verzet 
Bereid Ja, mits Ja Ja Ja Ja, mits Ja, maar 
heid lok. 
ov. tot 
planolo
gische 
mede
werking 
Lokale Ja, anders opleg PAP en Streek PAP en Streek PAP en Streek PAP en Streek PAP en Streek
overheid ging van stort plan plan plan plan plan 
'ge plaats door pro
dwon vincie 
gen" tot PAP en Streek
mede plan 
werking 
Poging Ja Nee Nee Nee Ja Ja 
tot beïn
vloeding 
van 
besluit
vorming 
door lok. 
overheid 
Effect Geurcumulatieve N.v.t. N.v.t. N.v.t. Alternatieve loca Traineren besluit
van eisen ingewilligd, tie, aansluiting op vorming met het 
deze Geen mestver- snelweg oog op industrie
poging werwerking, Max. 

verw.cap. 
terrein 

Waarom Dioxineuitstoot, Slechte techniek Geur- en geluids Exp. techniek, Bodemgesteld Bodemgesteld
overige geuroverlast en onderafdich overlast geuroverlast, heid, locatie heid, locatie
actoren ting, consequen locatiekeuze keuze, overlast, keuze, overlast, 
in verzet ties voor milieu bedreiging voor 

drinkwater 
bedreiging voor 
drinkwater 

, , Kleine aanpas Nieuwste tech Grote aanpassing Twijfels over Voldoen aan Op gang houden 
4) O ' » singen van be niek, wijziging van bestaande en doelmatigheid, m.e.r.-plicht. discussie over 
ni 5 >̂ staande en te ontsluitingsweg te verlenen financiële risico's, twijfels over doel doelmatigheid en 
> S .o verlenen milieu en ontvangst milieuvergunning techniek en matigheid negatieve conse
•- U o vergunning emplacement. Vi behalen van quenties 
"O ro o 
o © c van het opp., geumormen 
O D l f l j monitoring 

et
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an
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eï
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ov
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Duiven Landgraaf Wijster Leiden Nieuwegein Zwolle 
Milieu 
prioriteit 
in be
sluitvor
ming 

Hoog Laag (begin) 
Hoog (later) 

Redelijk Hoog Zeer laag Laag 

Lokale 
overheid 
tevreden 
met 
resultaat 

Ja Ja Ja Redelijk Redelijk Ja 

Overige 
actoren 
tevreden 
met 
resultaat 

Ja Ja Redelijk Ja Ja Ja 

Besluit
vorming 
ver
traagd; 
factoren 

Strategisch ge
drag lok.ov., 
Emotioneel ver
zet sommige 
actoren 

Stopzetten pro
cedures; Onzorg
vuldigheid door
dat snelheid is 
geboden 

Onzorgvuldigheid 
doordat snelheid 
is geboden 

Nieuwe onder
zoeken over 
techniek 

Schorsingen 
vergunningen, 
toch doorlopen 
van procedures 

Nieuwe onder
zoeken, uitstellen 
van beslissingen 

i s : o 
d> o. w 

Cultuur Beleidsgestuurde 
experimenteer
zucht, financiële 
debacles in het 
verleden (deba
cles) 

Ontwikkelingen 
bij de VAM (af-
valverb randing), 
afval van Zwolle 
voor verwerking 
naar VAM te 
Wijster 
getransporteerd 
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Appendix F Factorladingen per actor 

# Casus Actor Factor 1 
(Cluster 2/ 
PBS1) 

Factor 2 
(Cluster 1/ 
PBS2) 

Factor 3 
(Cluster 4/ 
PBS3) 

6 Duiven Zelfstandig bestuursorgaan 0.73 X 0.13 0.19 
10 Duiven Provinciale overheid, politicus, 

milieuzaken 
0.75 X -0.04 0.21 

12 Nieuwegein Lokale overheid, ambtenaar, 
projectbureau 

0.43 X 0.34 0.20 

15 Nieuwegein Provinciale (milieu-)belangengroep 0.53 X 0.07 0.16 
20 Zwolle Provinciale (milieu-)belangengroep 0.83 X 0.00 0.31 
24 Zwolle Regionale overheid, ambtenaar, 

juridische zaken 
0.47 X 0.14 0.20 

27 Landgraaf Lokale overheid, politicus, 
Ruimtelijke ordening 

0.41 X 0.33 0.19 

36 Leiden Lokale overheid, ambtenaar, 
milieuzaken (niet Leiden) 

0.44 X 0.33 0.06 

38 Leiden Geprivatiseerd onderdeel van 
provinciale overheid 

0.40 X 0.33 0.22 

40 Leiden Lokale overheid, politicus, 
milieuzaken 

0.57 X 0.13 0.30 

44 Wijster Provinciale overheid, politicus, 
milieuzaken 

0.62 X 0.04 0.27 

3 Duiven Private organisatie 0.22 0.53 X 0.06 
7 Duiven Lokale overheid, politicus, 

Ruimtelijke ordening 
0.00 0.50 X 0.03 

9 Duiven Exploitant 0.01 0.62 X 0.16 
11 Nieuwegein Provinciale overheid, ambtenaar, 

industriële ontwikkeling 
0.30 0.41 X 0.14 

17 Nieuwegein Exploitant -0.11 0.44 X -0.06 
19 Zwolle Provinciale overheid, ambtenaar, 

waterbeheer 
-0.01 0.63 X 0.12 

23 Zwolle Regionale overheid, politicus, 
milieuzaken 

0.31 0.58 X -0.08 

25 Landgraaf Zelfstandig bestuursorgaan 0.33 0.43 X -0.03 
31 Landgraaf Lokale overheid, ambtenaar, 

milieuzaken 
0.15 0.42 X 0.35 

32 Landgraaf Lokale overheid, ambtenaar, 
juridische zaken 

0.11 0.69 X 0.11 

34 Leiden Exploitant 0.13 0.51 X 0.23 
45 Wijster Lokale overheid, politicus -0.17 0.48 X 0.19 
47 Wijster Exploitant 0.19 0.61 X 0.14 
18 Zwolle Regionale overheid, ambtenaar 0.08 0.26 0.42 X 
22 Zwolle Lokale (milieu-)belangengroep 0.21 0.19 0.56 X 
26 Landgraaf Lokale (milieu-)belangengroep 0.39 -0.06 0.52 X 
28 Landgraaf Provinciale overheid, ambtenaar, 

landelijke ontwikkeling 
0.19 0.32 0.41 X 

30 Landgraaf Lokale (milieu-)belangengroep 0.36 -0.08 0.70 X 
33 Leiden Lokale overheid, ambtenaar, 

bouwzaken (niet Leiden) 
0.17 0.39 0.60 X 

35 Leiden Lokale (milieu-)belangengroep 0.20 0.11 0.73 X 
41 Leiden Lokale overheid, ambtenaar, 

financiële zaken (niet Leiden) 
0.22 0.22 0.41 X 

46 Wijster Provinciale overheid, ambtenaar, 
milieuzaken 

0.16 0.30 0.53 X 

48 Wijster Lokale (milieu-)belangengroep 0.39 -0.06 0.62 X 
2 Duiven Provinciale (milieu-)belangengroep 0.62 X 0.07 0.47 X 
8 Duiven Lokale overheid, ambtenaar, 

milieuzaken 
0.40 X 0.10 0.53 X 

13 Nieuwegein Lokale (milieu-)belangengroep 0.44 X -0.11 0.58 X 
14 Nieuwegein Private organisatie 0.53 X -0.15 0.60 X 
42 Leiden Lokale overheid, politicus, 

milieuzaken 
0.54 X 0.18 0.53 X 

43 Wijster Provinciale (milieu-)belangengroep 0.50 X -0.01 0.47 X 
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16 Nieuwegein Lokale overheid, politicus, 
milieuzaken 

0.04 0.50 X 0.46 X 

49 Wijster Lokale overheid, ambtenaar, 
milieuzaken 

0.49 X 0.48 X 0.15 

1 Duiven Lokale (milieu-)belangengroep 0.27 0.25 0.38 
4 Duiven Regionale overheid, commissie 

milieuzaken 
0.30 0.31 0.34 

5 Duiven Provinciale overheid, afdeling 
vergunningen 

0.36 0.25 0.23 

21 Zwolle Lokale overheid, ambtenaar, 
milieuzaken 

0.10 0.33 0.39 

29 Landgraaf Exploitant 0.29 0.40 0.36 
37 Leiden Provinciale overheid, ambtenaar, 

afval en waterbeheer 
0.39 0.38 0.06 

39 Leiden Lokale overheid, politicus (niet 
Leiden) 

0.03 0.10 0.40 

N.B. 
Bovenstaande scores zijn afgerond in twee decimalen. Actoren # 1 tot en met # 39 zijn niet te verbinden met 
één van de factoren, aangezien hun onafgeronde scores niet aan het criterium .40 of hoger voldoen. 
Ondanks dat de respondenten # 29 en # 39 een afgeronde score van .40 hebben, vallen zij, vanwege hun 
onafgeronde scores, buiten de analyse. 
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Appendix G Lijst van " consensus " - s te l l i ngen 

(Alle stellingen hebben een significantie van p > 0.01. De stellingen gemarkeerd met een asteriks (*) ook p > 
0.05) 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

# Stellingen Rank Z-score Rank Z-score Rank Z-score 
1 Ter visie legging en inspraak

rondes kunnen het beste rond 
de vakantie gepland worden. 

-5 -2.35 -5 -2.57 -5 -2.84 

16* De besluitvorming over infra
structuur is een onvoorspelbaar 
proces waar eigenlijk niemand 
vat op heeft. 

-2 -0.74 -2 -0.86 -2 -0.77 

20* Voordat er overgegaan wordt 5 1.95 5 1.84 6 1.95 
tot de realisatie van nieuwe 
afvalverwerkingsinrichtingen, 
moet er nagegaan worden of er 
in reeds bestaande installaties 
capaciteit beschikbaar is.  

25 Omwonenden verzetten zich 0 -0.27 0 -0.04 -1 -0.52 
tegen afvalverwerking in hun 
buurt, omdat zij denken dat 
mensen op andere locaties dat 
soort installaties ook liever bij 
een ander in de achtertuin zien.  

35 Het aanbieden van compensa- -1 -0.50 -2 -0.89 -1 -0.47 
tie voor omwonenden van de 
geplande afvalinstallatie lijkt op 
omkoping.  

52 Als gemeenten een geschikte -3 -1.44 -3 -1.26 -2 -1.03 
mogelijkheid hebben om te 
verbranden, hoeven ze zich niet 
aan de voorkeuren in de ladder 
van Lansink te houden.. 

55 Gemeenten zijn geneigd in- 0 -0.09 1 0.11 0 -0.33 
stallaties voor afvalverwerking 
te weigeren, omdat zij ervan 
uitgaan dat andere gemeenten 
ze ook niet op hun grondgebied 
accepteren. 

58 De lasten van het afvalbeleid 0 -0.22 -1 -0.47 1 0.02 
worden ongelijk verdeeld, 
omdat omwonenden van in
stallaties voor afvalverwerking 
de lasten dragen voor anderen 
wiens vuil er ook verwerkt 
wordt. 
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Appendix H Lijst van "verschillen in stellingen" per factor (Z-scores) 

Factorscores en ranking per factor voor de stellingen waar geen consensus over is (Een asteriks (*) betekent 
dat de stelling een significantie heeft van p < 0.01) 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

# Stelling Rank Z-score Rank Z-score Rank Z-score 
2 Het probleem met de inbreng vanuit 

de bevolking is vaak dat die vooral op 
emoties gebaseerd is. 

0 -0.22 4 1.78 * 0 -0.42 

3 Als een provincie een locatie voor 
afvalverwerking aanwijst, dan moet je 
daar als gemeente aan meewerken. 

-2 -0.95 0 -0.46 * -2 -0.92 

4 Besluiten die zijn ontstaan met 
instemming van de locale bevolking 
zijn over het algemeen ook betere 
besluiten. 

4 1.53 0 -0.38 * 5 1.74 

5 Besluitvorming zonder dat omwo
nenden hierop beslissende invloed 
kunnen uitoefenen is niet correct. 

1 0.18 1 0.12 4 1.45 * 

6 Een voorziening voor afvalverwerking 
levert een beperkte hoeveelheid 
mensen last en zij moeten daarvoor 
worden gecompenseerd. 

2 0.63 2 0.67 3 1.14 * 

7 Een afvalverwerkingsinstallatie moet, 
wat omwonenden betreft, maar in de 
omgeving van anderen geplaatst 
worden. 

1 0.10 3 0.83 -2 -1.01 * 

Als er goede redenen zijn aan te 2 0.34 3 0.84 3 1.30 
voeren voor een afvalverwerkingsin
richting binnen de eigen gemeente, in 
plaats van op het grondgebied van 
een andere gemeente, dan zullen 
gemeenten zo'n inrichting 
accepteren.  

9 Het aanleggen van nieuwe stort- 3 0.69 5 -2.21 * ï̂ -0.47 
plaatsen zou verboden moeten  
worden.  

10 GFT van restafval scheiden is een 4 1.48 3 0.78 * 4 1.52 
nuttige activiteit, want je kan het 
opgehaalde GFT ook vergisten of 
gebruiken voor de productie van  
biogas.  

11 Er wordt onvoldoende aan afvalpre- 3 0.88 ï̂ -0.55 * i 0.27 
ventie gedaan, omdat er geen geld 
mee te verdienen valt.  

12 Besluiten over infrastructuur kunnen 3 0.69 2 0.63 3 1.26 
niet door overheden alleen genomen 
worden, maar moeten uitkomst zijn 
van onderhandelingen met alle  
betrokkenen.  

13 Iedereen vindt dat infrastructuur wel 0 -0.08 3 0.82 * Ö" -0.13 
gerealiseerd moet worden, maar dan 
het liefst ergens anders.  

14 Hoewel het normaal is dat er lokaal Ö -0.11 3 Î7TÎ * i 0.08 
altijd verzet ontstaat tegen nieuwe 
infrastructuur, is het maatschappelijk 
nut van die voorzieningen eigenlijk  
nauwelijks omstreden.  

15 De besluitvorming inzake infra- ï̂ -0.66 * 2̂ -1.19 3̂ -1.13 
structuur is door de overheid niet 
goed te sturen. 

17 Iedereen ziet infrastructurele voor- 2 0.35 * 5 1.88 3 0.81 
zieningen, zoals nieuwe spoorlijnen 
of verbrandingsinstallaties, liever niet 
dicht bij zijn woning gebouwd 
worden. 

18 De besluitvorming over infrastructuur 
verloopt in Nederland veel te moei
zaam en te langzaam. 

1 0.25 4 1.79 * 2 0.40 

19 Rijk, provincie en gemeente zouden 
zichzelf wat vaker af moeten vragen 

4 1.69 2 0.53 * 3 1.15 
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of we bepaalde infrastructurele 
werken wel nodig hebben. 

21 AfValverbranding is milieuhygiënisch 
gezien de meest wenselijke vorm van 
omgaan met afval. 

-4 -2.15 1 0.11 0 -0.37 

22 Afvalverbranding is eigenlijk gewoon 
recycling, er wordt immers energie 
mee opgewekt. 

-3 -1.25 1 0.00 0 -0.36 

23 Als er minder capaciteit voor de 
verwerking van afval was, zou er 
waarschijnlijk serieuzer werk worden 
gemaakt van afvalreductie. 

3 1.30 0 -0.06 * 2 0.75 

24 Gemeenten hebben geen zin om, 1 0.11 2 0.50 0 -0.20 
door de acceptatie van een afval
verwerkingsinstallatie op hun eigen 
grondgebied, op te draaien voor een 
probleem, dat ook door anderen  
wordt veroorzaakt.  

26 Omwonenden hebben het beste 0 0.02 -2 -0.89 * 3 1.07 
inzicht in de omgeving en dus is hun 
inbreng in besluitvorming over een 
afvalverwerkingsinrichting van es- 
sentieel belang.  

27 Als de inbreng in inspraakrondes niet 1 0.07 -1 -0.73 * 2 0.66 
zo eenvoudig terzijde gelegd zou 
worden, dan zou dat leiden tot betere 
besluiten. 

28 Gemeenten en locale bevolking ~A -0.35 Ö" -0.47 ï 0.22 
kunnen veel beter beoordelen waar 
ruimte bestemd moet worden voor 
infrastructuur dan de hogere over
heden. 

29 Bij de bouw van infrastructuur hoeft -2 -1.24 -1 -0.48 
men zich op lokaal niveau niet sterk 
te maken voor het milieu, omdat op 
hoger niveau het milieubelang al is 
afgewogen tegen andere aspecten. 

30 Een gemeente zou altijd medewer
king moeten verlenen aan voorzie
ningen die niet alleen van lokaal en 
dus van hoger belang zijn. 

-1 -0.43 1 0.16 -3 -1.07 * 

31 Het belangrijkste bij de besluitvor
ming is om te handelen volgens de 
geldende regels en procedures. 

1 0.24 * 4 1.38 4 1.34 

32 De inbreng van de bevolking in een 
besluitvormingsproces getuigt door
gaans van weinig deskundigheid. 

-3 -1.33 0 -0.15 * -3 -1.27 

33 Deskundigheid en wetenschappelijke 
expertise dienen een doorslag
gevende rol in besluitvorming over 
infrastructuur te spleen. 

0 0.07 * 3 0.88 2 0.71 

34 Al op het moment dat er alleen nog 4 1.46 0 -0.05 * 5 1.76 
maar een plan voor bouw van een 
afvalinstallatie in discussie wordt 
gebracht zouden alle belangheb
benden bij de discussie betrokken  
moeten worden.  

36 Tegenstanders van infrastructuur zijn -2 -.089 0 -0.42 * 5 -1.03 
meestal tegen omdat hen niet 
voldoende compensatie voor de 
hinder en het ongemak wordt gebo
den. 

37 ledere gemeente ziet een afvalver
werkingsinstallatie bij voorkeur in een 
andere gemeente geplaatst worden. 

2 0.40 1 0.40 0 -0.40 * 

38 Het consumptieniveau zal in de 
toekomst zo stijgen dat er ondanks 
afvalpreventie en hergebruik steeds 
meer verwerkingscapaciteit nodig is. 

0 -0.05 1 0.16 0 -0.42 

39 Financiële belangen in de verwerking 
van afval belemmeren dat op de best 
mogelijke wijze met de afvalstroom 
wordt omgegaan. 

5 1.71 1 0.14 2 0.64 * 
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40 Zolang men niet weet wat men met -2 -1.12 -2 -0.77 -1 -0.56 
de grote hoeveelheden compost die 
men uit GFT produceert aan moet, 
weigeren omwonenden een com-
posteringsinstallatie in de omgeving 
te accepteren. 
Er zou eerst naar de mogelijkheden 6 2.06 2 0.51 * 4 1.52 
voor afvalpreventie gekeken moeten 
worden, voordat men gaat denken 
aan het bouwen van nieuwe afval-
verwerkingsinstallaties. 

42 De bouw van een afvalverwerkings
installatie is in Nederland en plano
logisch probleem, dat niet goed 
oplosbaar is. 

1 0.07 ' -1 -0.60 -1 0.67 

43 Overheden zouden economische 
problemen wat minder snel moeten 
formuleren als het gebrek aan infra
structuur. 

3 1.30 * 1 0.44 2 0.80 

44 Er wordt in Nederland veel te ge
makkelijk en te snel besloten om 
nieuwe infrastructuur aan te leggen. 

1 0.18 -2 -1.01 * 1 0.23 

45 Ruimtelijke ordening beïnvloedt de 
feitelijke ruimtelijke ontwikkeling 
nauwelijks. 

-1 -0.53 -3 -1.33 * -1 -0.63 

46 De groei van de afvalstroom is door 
middel van beleid niet te beperken. 

-4 -1.97 -4 -1.57 -2 -0.96 

47 Gemeenten en provincies nemen in 1 0.16 -3 -1.27 * 1 0.34 
Nederland te weinig tijd en moeite 
om een afvalverwerkingsinstallatie in 
de reeds bestaande omgeving in te  
passen.  

48 Ruimtelijke ordening in Nederland 3 1.07 * 1 0.02 1 0.13 
houdt zich te weinig bezig met de 
vraag hoe we in bepaalde behoeften 
kunnen voorzien met een zo min  
mogelijk ruimtebeslag.  

49 Het locale verzet tegen nieuwe 0 -0.22 4 1.29 -1 -0.74 
infrastructuur heft meestal weinig met 
de inhoud te maken; het is niets 
anders dan het opkomen voor het  
eigen belang.  

50 Gescheiden inzameling is soms -3 -1.25 1 0.00 0 -0.36 
onwenselijk, omdat hierdoor dure 
verbrandingscapaciteit onbenut blijft 
die mensen via de inzamelingstarie
ven toch moeten betalen. 

51 Er dreigt in Nederland overcapaciteit 
voor afvalverwerking te ontstaan. 

2 0.51 0 -0.19 1 0.11 

53 De verbeterde en daardoor minder 
milieubelastende technieken rond 
afvalverbranding zijn geen reden 
meer om je hiertegen te verzetten. 

-2 -0.78 2 0.64 * 0 -0.47 

54 Omwonenden hebben geen zin om, 1 0.16 2 0.69 * 0 -0.24 
door de acceptatie van een afval
verwerkingsinstallatie op hun grond
gebied, op te draaien voor een 
probleem, dat ook door anderen  
wordt veroorzaakt  

56 Een besluit over installaties voor de -1 -0.33 -3 -1.34 1 0.40 
verwerking van afval zou alleen 
genomen moeten kunnen worden 
met instemming van omwonenden 
rond de locatie  

57 Het moet mogelijk zijn dat de lokale 2 0.60 -1 -0.48 * 2 0.59 
bevolking over ieder aspect van de 
besluitvorming kan inspreken.  

59 Afvalverwerking hoort bij het natio- 2 0.45 * 6 2.33 1 -0.13 
nale afvalbeleid en de bouw van een 
verwerkingsinstallatie is dus van ho
ger belang dan de nadelen die zo'n 
installatie heeft voor omwonenden 

251 



Appendix H 

60 Inspraakprocedures maken de -1 -0.65 ^ï ^ÖTBÖ 5 ^ÜÜT 
besluitvorming ingewikkelder en 
langduriger dan noodzakelijk  
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Appendix I Percepties over procedurele oneerlijkheid en tevredenheid nader 
gespecificeerd 

Casus Procedurele oneerlijkheid, 
scores in Devilee (2001) 

Scores in Van Baren (2001) 

Duiven 25,902 Laag 
Landgraaf 26,210 Laag 
Wijster 28,329 Gemiddeld 
Leiden 27,683 Gemiddeld 
Nieuwegein 35,731 Hoog 
Zwolle 28,911 Gemiddeld 

Min. Score 9 - Max. Score 45 

Casus Tevredenheid over: Resultaat 
(wel/niet doorgaan project), 
scores in Devilee (2001) 

Scores in Van Baren (2001) 

Duiven 3,548 Gemiddeld/ Hoog 
Landgraaf 3,316 Gemiddeld 
Wijster 3,395 Gemiddeld 
Leiden 3,520 Gemiddeld 
Nieuwegein 3,154 Laag 
Zwolle 4,014 Hoog 

Min. Score 1 - Max. Score 5 

Casus Tevredenheid over: 
Mogelijkheden tot participatie, 
scores in Devilee (2001) 

Scores in Van Baren (2001) 

Duiven 2,744 Gemiddeld/ Hoog 
Landgraaf 2,648 Gemiddeld 
Wijster 2,891 Hoog 
Leiden 2,535 Gemiddeld 
Nieuwegein 2,037 Laag 
Zwolle 2,453 Gemiddeld 

Min. Score 1, Max. Score 5 
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Summary 

Summary 

This thesis examines the process of making decisions about waste facilities. The 

background for this research was the introduction in the Netherlands of theNIMBY-Bill in 

1994. In the Netherlands the implementation of large infrastructure projects—such as the 

enlargement of Schiphol airport, the realization of the new freight railway from Rotterdam 

to Germany (the Betuwelijn), and also the construction of waste facilities—has been 

problematic. Decision-making about this kind of project has often been found to be 

laborious and has frustrated the national government in the achievement of its goals. 

Instead of finding ways to improve the quality of the decision-making processes, it 

was proposed to change national legislation so as to speed them up. As a consequence, 

several changes in the Dutch Spatial Planning Act (Wet op de Ruimtelijke Ordening) were 

introduced. One of these changes was labelled the 'NIMBY-Bill'. NIMBY stands for Not In 

My Backyard. 

Behind the changes in the legislation there is a policy theory. It is assumed that 

decision-making processes are delayed because of the opposition to large projects on 

the part of local residents and municipalities. Opposition is considered to be based on so-

called NIMBY-attitudes. Local residents and municipalities—it is thought—are against the 

realization of a facility as a result of a rational choice based on egocentric motives. For 

instance, they would not approve of the construction of a waste facility in their own 

neighbourhood, but at the same time they would approve of a similar facility if it was sited 

somewhere else. With the changes in legislation, instruments were provided to speed up 

decision-making processes in cases where NIMBY-attitudes become manifest and there is 

deadlock. The introduction of these instruments increased the hierarchical powers of the 

national government and the provincial authorities, at the cost of the influence of local 

authorities and the local population. 

Over the last few years there has been a lot of criticism of these changes. Firstly, the 

changes were based on assumptions, but hardly on (scientific) research. Secondly, the 

assumptions behind the policy theory are themselves questionable: are rational 

calculations and egocentric motives the only reasons for local residents and authorities to 

oppose the creation of infrastructure facilities? Thirdly, precisely what is meant by the 

term NIMBY? It is often used in policy documents and (international) literature, often 

without a definition and obviously with different meanings; and, if it is defined, these 

definitions may also vary. Unfortunately, different definitions result in the term being 

anything but univocal. Finally, are decision-making processes really that laborious and do 

they always progress only gradually? 
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To fully understand how decision-making processes about large infrastructure projects 

develop, research needed to be done. In this thesis the aim of the research was: 

To gain insight into the processes of making decisions about infrastructure, especially 

waste facilities, in order to verify some of the major assumptions lying behind theNlMBY-

Bill and the renewed Spatial Planning Act. 

Within the research project a parallel study on the development of perceptions and 

attitudes among the local residents was carried out (Devilee, 2001). 

We studied the decision-making processes and attitudes in the following six cases: 

1. A landfill in Landgraaf (capacity was realized); 

2. The landfill Het Klooster in Nieuwegein (capacity was not realized); 

3. Enlargement of the composting plant in Wijster (capacity was realized); 

4. The waste treatment facility De Marsen in Zwolle (capacity was not realized); 

5. An integrated waste treatment facility in Leiden (capacity was not realized); 

6. Enlargement of the incineration capacity and a new composting plant in Duiven 

(composting plant was realized). 

The decision-making processes about waste facility siting were studied from a theoretical 

perspective. We used the Advocacy Coalition Framework (ACF; Sabatier and Jenkins-

Smith, 1993) and the theories about the development of agendas during decision-making 

of Kingdon (1984) and Van der Eijk and Kok (1975). Based on these theories we tried to 

examine whether advocacy coalitions existed during the decision-making processes and 

in which way any such advocacy coalitions influenced the progress of these processes. 

Following the ACF of Sabatier and Jenkins-Smith, we distinguished advocacy 

coalitions 1) when actors cooperated in a non-trivial way, and 2) when these actors 

shared the same policy belief system. The first condition was extracted from the 

descriptions we made of the decision-making process in the selected cases and the 

interviews we did with actors that were involved in these processes. The second 

condition was extracted by using the so-called Q-sort method (Brown, 1980). This 

method provided us with the means to measure which styles of thinking and acting (policy 

belief systems) could be assigned to the different types of actors. We asked them to 

evaluate several statements on waste policy, physical planning and decision-making 

processes in general. For this purpose a set of statements was formulated with a 

fundamental variance based on Cultural Theory (Thompson, Ellis & Wildavsky, 1990). 

Statements were formulated from hierarchical, egalitarian, fatalistic and individualistic 

policy perspectives. 
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Table 1 shows three policy belief systems that could be identified with the data of the 

evaluations of the entire set of statements by the keyactors . Policy belief system 2 (PBS 

2) is characterized by a hierarchical way of thinking and acting. We concluded that in four 

cases (Landgraaf, Wijster, Leiden and Nieuwegein) dominant coalitions were present. 

These advocacy coalitions were dominant because they influenced the agenda of the 

decision-making process drastically. They tried to exclude actors from the arena that 

were not part of the dominant groups and they also tried to prevent them from putting 

their issues on the agenda. Three of these advocacy coalitions held the hierarchical PBS 

2. Only in Leiden the dominant coalition held PBS 1, which is moderately egalitarian and 

directed more at waste prevention. In Duiven and Zwolle no advocacy coalition could be 

identified. 

Table 1 Policy Belief Systems 

PBS 2 PBS 3 PBS1 

"More waste capacity is 
necessary! Government 
intervention is needed" 

"More waste capacity? 
No, only in consultation 

with actors involved" 

"More waste capacity? 
Yes, on condition that 

careful though decisive 
decisions are made" 

Style of 
thinking and 
acting 

• Hierarchical and 
moderately 
individualistic 

• Strongly egalitarian • Moderately egalitarian 
and individualistic 

Waste policy • Realizing sufficient 
waste facility capacity 

• Impact of waste facility 
on environment 

• Waste prevention 
• Method of waste 

treatment 
Physical 
planning 

• Speeding up decision
making process is 
necessary 

• Carefulness instead of 
quickness 

• Careful but decisive 

Another conclusion is that in cases where a dominant advocacy coalition existed, a 

second advocacy coalition was also present. Actors that were excluded from the arena 

and obstructed when they tried to influence the agenda, became frustrated. As a 

consequence they tried to cooperate with others and formed their own advocacy 

coalition. These non-dominant advocacy coalitions could be linked to policy belief system 

3. Their opinions are strongly egalitarian which meant that they were focused on the 

environment and on their own input in the decision-making process. 

In situations where advocacy coalitions with PBS 2 and advocacy coalitions with 

PBS 3 existed, the decision-making process reached a deadlock. Actors from all sides 

became frustrated. Only an actor with PBS 1, which was willing to act as a policy broker 

and had opinions that stood between the ideas present in PBS 2 and PBS 3, could 

overcome the deadlock in the negotiations. In cases in which the planned capacity was 
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realized (Landgraaf and Wijster), a policy broker had become active. As a consequence, 

the polarized situation was resolved and the decision-making process could be led to a 

conclusion: the dialogue between the actors was present again. In cases in which the 

planned capacity was not realized, we saw that none of the actors involved could play the 

role of a policy broker. In Leiden the initiator and developer could be identified withPBS 1; 

but these actors were too much involved to become active as policy brokers in order to 

overcome the deadlock. In Nieuwegein no actor was present to play such a broker's role. 

Based on this research, we cannot conclude that the presence of a policy broker 

is a sufficient condition for realizing the planned capacity. On the other hand, we can 

conclude that the presence of a policy broker is indeed a necessary condition if a 

deadlock needs to be overcome. Either way, in situations in which there is no dialogue 

between the various actors and where a confrontation leads to an impasse, because the 

actions of a dominant coalition causes the emergence of a second coalition, delays in the 

decision-making processes are inevitable. 

Using the research results of Devilee (2001) we can also conclude that the presence of 

dominant advocacy coalitions with a hierarchical policy belief system (PBS 2) has a 

negative influence on the attitudes of residents when confronted with the planned 

capacity. In these situations, local residents feel that they are not well informed about the 

plans and are being confronted with faits accomplis. In view of uncertainties that local 

residents already have as a result of the new developments in their environment, they 

tend to estimate risks, costs and health effects more negatively in situations in which an 

advocacy coalition with PBS 2 dominates the decision-making process. 

Uncertainties also influence the way local residents perceive procedural 

unfairness. The feeling that the procedure is unfair subsequently influences their 

perceptions of risks, costs and health effects. These negative perceptions lead only from 

this moment on to resistance in decision-making processes about waste facilities. 

Assuming that this resistance is merely based on NIMBY-attitudes seems to be 

problematic, however, as these attitudes are combined with already existing negative 

perceptions that are far better predictors of opposition. Real NIMBY-attitudes on the part 

of both local residents and municipalities—such that there is no opposition to plans for a 

new waste facility in general but rather opposition to this facility because it is planned in 

their own neighbourhood—can hardly be found in either study. 

In cases in which a policy broker was present we found relatively positive attitudes 

regarding procedural fairness and regarding the opportunity for local residents to 

participate in the decision-making process. It also positively influenced their satisfaction 

with the final result. 
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Decision-making processes in the cases that were studied progressed slowly and were 

indeed laborious. This is inevitable concerning the complexity of the processes and the 

plurality of actors that were involved in these processes. The most significant factor we 

found was the hierarchical dominance that is present in current physical planning practice 

as well as in waste policy. As a consequence, physical planning projects become delayed 

when compared to the unrealistic expectations of the initiators and the goals of waste 

policy are hard to achieve. Trying to improve these laborious decision-making processes 

by developing new instruments that strengthen the hierarchical authorities will have an 

undesirable effect on the involvement of the other actors in the decision-making process. 

Our findings run counter to current trends in the development of planning in the 

Netherlands. With the introduction of the NIMBY-Bill and the Bill of Trajectories in 1994 

the hierarchical tendency in the Dutch planning system was strengthened; this tendency 

can be found even more notably in the current recommendations concerning the renewal 

of the Spatial Planning Act. 
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