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Onderzoeksopzet 

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: 
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• 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; 

75 



Onderzoeksopzet 

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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