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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 



Context en probleemstelling onderzoek 

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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