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ACF: Policy Belief Systemen

Hoofdstuk 5
ACF: Policy Belief Systemen
5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de resultaten, die deQ-sort analyse heeft opgeleverd, worden gepresenteerd. In hoofdstuk 2 (theoretisch kader) hebben we reeds aangegeven dat deQsort analyse gebruikt zal worden om de policy belief systemen (PBS) van actoren, zoals
deze in het "Advocacy Coalitition Framework" (Sabatier en Jenkins-Smith, 1993) centraal
staan, te kunnen identificeren. In hoofdstuk 3 (onderzoeksopzet) werd deQ-sort methode
uiteengezet.
In 5.2 zal inzicht worden gegeven in welke actoren (het P-sample) samenhangende clusters vormen (figuur 5.1). Vervolgens zal in 5.3 de inhoud van de policy belief
systemen, van waaruit deze actoren denken en handelen, worden gepresenteerd. Een
eerste inhoudsbepaling geschiedt op basis van 12 extreme uitspraken, die de actoren in
de Q-sort (zeer) positief dan wel (zeer) negatief hebben gewaardeerd. Bij de inhoudsbepaling van het PBS worden de nummers van deze extreem scorende uitspraken weergegeven tussen haakjes (overeenkomstig appendix D). Ook de actoren zijn genummerd,
zoals in figuur 5.1 is af te lezen. Als er in de tekst gerefereerd wordt aan de nummers van
de actoren, dan zal dit nummer worden voorzien van een "#".
De behandeling van de inhoud van de policy belief systemen begint bij de bespreking van PBS 2, dan PBS 3 en vervolgens wordt de inhoud van PBS 1 besproken. De
keuze voor deze volgorde is voortgekomen uit de analyse van de inhoud van de policy
belief systemen. Na bestudering bleek namelijk dat zowel PBS 2 als PBS 3 als extreme
stijlen van denken en handelen te duiden zijn en PBS 1 een hybride stijl van denken en
handelen vertegenwoordigt. Ter verscherping van de presentatie van de inhoud van de
verschillende policy belief systemen is voor deze volgorde gekozen.
In 5.4 wordt een aantal stellingen behandeld, waarvan uit deQ-sort analyse is gebleken, dat hierover in alle PBS consensus bestaat. In 5.5. zullen de in 5.3 gepresenteerde policy belief systemen verder worden aangescherpt. De conclusies zijn te vinden
in 5.6.
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Figuur 5.1
#

Hiërarchische cluster anaiyse van a„e actoren in de bestudeerde casus

Actor

Casus

#29 Exploitant
#34 Exploitant
#19 Prov. ov.,ambt. waterbeh.
#32 Lok. ov., ambt., jur. zaken
#23 Reg. ov., politicus, milieuz.
#47 Exploitant
#3 Private organisatie
#7 Lok. ov., politicus, ruimt. ord.
#17 Exploitant
#16 Lok. ov., politicus, milieuz.
#21 Lok. ov., ambt., milieuz.
#31 Lok. ov., ambt. milieuz.
#45 Lok. ov., politicus
#10 Prov. ov., politicus, milieuz.
#20 Prov. (milieu-)belangengroep
#6 Zelfstandig bestuursorgaan
#44 Prov. ov., politicus, milieuz.
#40 Lok. ov., politicus, milieuz.
#27 Lok. ov., politicus, ruimt. ord.
#24 Reg. ov., ambt., jur. zaken
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#15 Prov. (milieu-)belangengroep N
#25 Zelfstandig bestuursorgaan
LGR
#37 Prov. ov., ambt., afv.
L
#38 Gepriv. onderd. prov. ov.
L
#36 Lok. ov. (/Leiden), ambt., mil L
#49 Lok. ov., ambt, milieuz.
W
#12 Lok. ov., ambt., projectbureau N
#4 Reg. ov., cie. milieuz.
D
#9 Exploitant
D
#5 Prov. ov., afd. vergunningen
#14 Private organisatie
#42 Lok. ov., politicus, milieuz.
#8 Lok. ov., ambt., milieuz.
#33 Lok. ov. (*L), ambt., bouwz.
#1 Lok. (milieu-)belangengroep
#41 Lok. ov. (*L), ambt., fin. z.
#13 Lok. (milieu-)belangengroep
#43 Prov. (milieu-)belangengroep
#30 Lok. (milieu-)belangengroep
#48 Lok. (milieu-)belangengroep
#2 Prov. (milieu-)belangengroep
#35 Lok. (milieu-)belangengroep
#26 Lok. (milieu-)belangengroep
#22 Lok. (milieu-)belangengroep
#28 Lok. ov., ambt., land. ontw.
#46 Prov. ov., ambt., milieuz.
#18 Reg. ov., ambt.
#11 Prov. ov., ambt., ind. ontw.
#39 Lok. ov. /Leiden), politicus
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5.2

Het identificeren van actoren met een verschillend PBS

Zoals we al eerder hebben aangegeven in hoofdstuk 3, willen we als onderdeel van het
meervoudige casestudieonderzoek bestuderen of de actoren, die bij de besluitvorming
betrokken waren, ook gedeelde denkbeelden hadden over de thema's afvalbeleid, ruimtelijke ordening en besluitvormingsvraagstukken in het algemeen. In hoofdstuk 2 hebben
we deze denkbeelden stijlen van denken en handelen genoemd (Thompson et al., 1990).
Om deze stijlen te kunnen achterhalen hebben we, zoals reeds is beschreven in hoofdstuk 3, gebruik gemaakt van de Q-sort methode.
Zoals in hoofdstuk 3 duidelijk werd is de Q-sort methode geschikt om de denkbeelden van de geselecteerde beleidsactoren (P-sample) te achterhalen. Dit gebeurt
door deze actoren kaartjes met stellingen (Q-sample) te laten leggen in een "geforceerde
normale verdeling". De volgende stap in de analyse is om deQ-sorts van de actoren met
elkaar te vergelijken. Dit is nodig om te kunnen bepalen hoeveel groepen van actoren
met vergelijkbare denkbeelden te vinden zijn in de data. In de traditionele aanpak wordt
gebruik gemaakt van een factoranalyse. Om deze analyse te kunnen uitvoeren moet de
datamatrix worden gekanteld. Een probleem waar de onderzoeker vervolgens mee wordt
geconfronteerd is de vraag hoeveel factoren getrokken moeten worden uit de data. Aangezien we gebruik maken van maar 60 stellingen, zijn de gebruikelijke kwantitatieve
vuistregels als het "eigenwaarde groter dan 1 "-criterium en een zogenaamd "scree plot"
niet goed bruikbaar.
Aangezien we op zoek zijn naar actoren met gedeelde stijlen van denken en handelen, maken we gebruik van een hiërarchische clusteranalyse om de keuze voor het
aantal te trekken factoren te bepalen. Dit betekent dat de clusteranalyse voorafgaat aan
de factoranalyse. De hiërarchische clusteranalyse is gebaseerd op dezelfde correlatiematrix als de factoranalyse. Het resultaat van deze analyse is weergegeven in figuur 5.1.
De hiërarchische clusteranalyse probeert om relatief homogene groepen actoren te identificeren en deze clusters te combineren totdat er nog een over is. De hiërarchische
clusteranalyse techniek combineert twee actoren met de meeste overeenkomsten in stijlen van denken en handelen en voegt in een volgende stap daar een actor aan toe, die
het sterkst met deze twee actoren correspondeert. In de figuur is af te lezen dat er verschillende groepen van actoren clusteren. Grofweg zijn er in de datastructuur vier clusters te onderscheiden, waarin de actoren met gedeelde stijlen van denken en handelen
groeperen. Het eerste cluster start met actor #29 en eindigt, volgens een verticaal neergaande lijn, met actor #45. Het tweede cluster loopt van actor #10 tot en met actor #12.
Het derde cluster begint bij actor #4 en eindigt met actor #5. Het vierde cluster loopt van
actor #14 tot en met de laatste actor #39. Zoals figuur 5.1 laat zien, zijn er twee start-
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punten in de eerste twee clusters. Dit resulteert in twee subclusters die uiteindelijk samenkomen in één cluster. Voor het vierde cluster draagt de techniek een andere oplossing aan. In dit cluster zijn tevens twee beginpunten, die resulteren in twee subclusters.
Nadat deze twee subclusters zijn samengekomen in één cluster, worden de actoren #18,
#11 en #39 aan deze gecombineerde subclusters gekoppeld.
Gebaseerd op deze clusteranalyse kunnen we kiezen voor het trekken van vier factoren
in de Q-analyse. Aangezien het derde cluster maar uit drie actoren bestaat en sterk gerelateerd is aan het vierde cluster, kiezen wij echter toch voor het trekken van maar drie
factoren. In de Q-sort analyse is aangegeven dat de factorscores berekend moeten worden om de inhoud van de policy belief systemen van deze drie groepen te kunnen bepalen. Alleen de actoren die in deze berekeningen een grote bijdrage hebben aan de bepaling van de factor, zijn in de analyse opgenomen. We spreken hier van actoren die .40 of
hoger op een factor laden. Voor sommige actoren betekent dit dat hun opvattingen bepalend zijn voor twee policy belief systemen. De factoranalyse is in dit kader dus weer
vrijblijvender dan de hiërarchische clusteranalyse, die altijd categoriseert in een enkele
categorie. De karakteristieken van de factoranalyse die soms problemen veroorzaken als
het gaat om de keuze hoeveel factoren er getrokken moeten worden, maken het op dit
punt mogelijk dat er hybride policy belief systemen kunnen bestaan. We zijn vooral ook
op grond van theoretische overwegingen van mening dat dit mogelijk moet zijn in deze
analyse. Immers, de Culturele Theorie zelf voorspelt het bestaan van hybride culturelebiases tussen de ideaaltypische biases. In appendix F zijn de factorladingen voor elke actor weergegeven. De actoren die van wezenlijk belang zijn geweest voor de bepaling van
een policy belief systeem zijn gemarkeerd met een X.

Als we de hiërarchische clusteranalyse van figuur 5.1 vergelijken met de factorladingen,
zoals weergegeven in appendix F, wordt duidelijk dat er geen grote verschillen zijn tussen de resultaten van de factoranalyse over de omgezette data matrix en de hiërarchische clusteranalyse als techniek om groepen van actoren zichtbaar te maken. Het eerste
cluster correspondeert met de tweede factor (PBS 2). Het tweede cluster komt overeen
met de eerste factor (PBS 1). Het derde cluster is problematischer, aangezien twee van
de drie actoren (#4 en #5) niet bepalend zijn geweest voor een factor. Zij laden niet .40 of
hoger op een bepaalde factor. Actor #9 categoriseert vervolgens verschillend in de factoranalyse dan in de clusteranalyse. Deze resultaten waren min of meer te verwachten,
omdat de clusteranalyse al aantoonde dat deze actoren een apart cluster vormen. Het
kleine aantal actoren (N = 3) in dit cluster doen ons besluiten om hieruit geen vierde policy belief systeem te determineren. Het vierde cluster komt overeen met de derde factor
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in de factoranalyse (PBS 3). Naast de genoemde actor #9 die in de categorisatie verschilde per analyse, zijn ook actor #25 en #11 verschillend gecategoriseerd. De actoren
#1, #21, #29, #37 en #39 worden buiten de factoranalyse gelaten, aangezien zij evenals
actor #4 en #5 niet voldoen aan het criteriumniveau van .40 (de factorladingen zijn afgerond). De consequenties van de "uitval" van deze actoren en de rollen, die zij in de desbetreffende casus speelden, zullen in hoofdstuk 6 aan de orde komen bij de bespreking
van het wel of niet voorkomen van een coalitie in de bestudeerde besluitvormingsprocessen.
5.3
5.3.1

Policy Belief Systemen (PBS)
PBS 2: "Meer afvalcapaciteit moet! Overheidssturing noodzakelijk"

Het eerste cluster van actoren (#29 t/m #45) uit de clusteranalyse (zie figuur 5.1) is verantwoordelijk voor de inhoud van PBS 2. Wat opvalt is dat veel actoren uit de private
sector (exploitanten), politiek verantwoordelijken (wethouders; soms zelfs als commissaris vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen in het exploitatiebedrijf) en daarmee vooral de initiatiefnemers van de geplande afvalverwerkingsinstallaties, in dit cluster
groeperen. Alle actoren zijn bovendien een groot voorstander van de nieuwe te realiseren
afvalverwerkingscapaciteit. Met uitzondering van een tweetal ambtenaren in Landgraaf
(#32 en #31) zijn het actoren die een grote invloed uitoefenen op het verloop van het besluitvormingsproces. Dat deze ambtenaren in dit cluster groeperen is niet helemaal
vreemd, aangezien zij zich als loyale ambtenaren opstelden, zich daarbij als voorstander
van het project strikt hielden aan het uitvoeren van de plannen en in dit proces weinig
ruimte lieten voor de inbreng van omwonenden en overige actoren. Dit brengt ons bij de
inhoud van PBS 2.
Het policy belief systeem 2 is met name hiërarchisch en gericht op het uitvoeren van het
bestaande afvalbeleid, waarbij de nadruk ligt op de realisatie van afvalverwerkingscapaciteit. PBS 2 komt overeen met de denkbeelden van de in Nederland op nationaal niveau
dominant zijnde Incineration Supervision Coalition (Eberg, 1997: 81). Op het terrein van
het afvalbeleid reageert men met name op een tweetal stellingen zeer extreem. Zo geeft
men aan niet tegen het aanleggen van nieuwe stortplaatsen te zijn (9) en is men van
mening dat beleid dat is ontwikkeld om de groei van afvalstromen in Nederland te beperken wel degelijk een positief effect zou kunnen hebben (46).
De inbreng van verantwoordelijke instanties is voor het verloop van het besluitvormingsproces echter wel van groot belang. Besluitvorming over infrastructuur verloopt
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in Nederland namelijk erg moeizaam en langzaam (18). Aangezien met overheidssturing
(15) en beleid de ruimtelijke ontwikkeling (45) wel degelijk is te beïnvloeden, dienen de
verantwoordelijke instanties de besluiten te nemen en het proces dusdanig vorm te geven dat er uiteindelijk een resultaat behaald wordt. Daarbij wordt voldoende moeite en tijd
gestoken ,n het inpassen van een afvalverwerkingsinstallatie in de reeds bestaande omgeving (47). De besluitvorming dient wel te geschieden volgens de geldende regels en
procedures (31). Overige betrokkenen als omwonenden en milieubelangengroepen kunnen bmnen deze geldende regels en procedures hun zegje doen, bijvoorbeeld door gebru,k te maken van inspraakprocedures. De actoren in ditPBS nemen daarmee dus afstand van de egalitaire stijl van denken en handelen, zoals deze in met namePBS 3 eentraal staat.
Deze hiërarchische stijl wordt tevens gecombineerd met een individualistische kijk
op het handelen van de burgers. Hun handelen heeft meestal weinig te doen met de inhoud en veel meer met het opkomen voor het eigen belang (49). Het is evident dat iedereen mfrastructurele voorzieningen, zoals een nieuwe spoorlijn of een nieuwe voorziening
voor afvaiverbranding, liever niet dicht bij zijn woning gebouwd ziet worden (17) Er wordt
bovend,en al te vee, rekening gehouden met de belangen van deze groepen, waardoor
besluitvormingsprocessen veelal te langzaam en te moeizaam verlopen. De belangen
van lokale omwonenden zijn belangrijk, maar het is het algemeen belang dat gediend
moet worden. De nadelen die een dergelijke voorziening heeft voor de omwonenden
weegt niet op tegen het hogere belang dat met een nieuw te realiseren voorziening wordt
ged,end (59). Daardoor kan en moet niet altijd aan deze lokale belangen gehoor worden
gegeven (56). Het is daarom de verantwoordelijke organisatie die alle belangen afweegt
het veelal emotionele verzet van omwonenden (2) en de inbreng van milieubelangengroepen in perspectief brengt en daarna een daadkrachtig besluit neemt

5.3.2

PBS 3: "Meer afvalcapaciteit?
kenen"

Neen, tenzij in overleg met alle betrok-

De actoren die in het vierde cluster groeperen (#14 t/m #39) en daarmee verantwoordelijk
zijn voor de inhoud van het policy belief systeem 3, hebben zich vaak tegen de geplande
afvalverwerkingsinstallaties uitgesproken. Deze groep actoren bestaat met name uit lokale (mH.eu-Jbelangengroepen. Dat er tevens een vertegenwoordiger van een private
organ.satie (#14) groepeert in dit cluster is niet vreemd, aangezien deze actor nauwe
betrekkingen had met een lokale (milieu-Jbelangengroep in het besluitvormingsproces en
samen actie voerde tegen de plannen voor een nieuwe afva.verwerkingsinsta.latie Dit-
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zelfde geldt voor de provinciale (milieu-)belangengroep (#43), die samenwerkte met een
lokale (milieu-)belangengroep (#48). Deze actor groepeert tevens in dit cluster.
Ook provinciale en lokale ambtenaren bevinden zich in dit cluster. Het zijn dan
ook veelal actoren die zich ambtshalve hebben verzet tegen de plannen. Niet alle ambtenaren die in dit cluster groeperen waren tegen het project. Actoren #8 en #28 bijvoorbeeld stonden positief ten opzichte van het te realiseren project, maar waren wel zeer
kntisch ten opzichte van de te verwachten milieueffecten en hechtten veel waarde aan de
inbreng die omwonenden en overige betrokkenen in het besluitvormingsproces konden
hebben.

De stijl van denken en handelen in dit policy belief systeem is te omschrijven alsegalitair. Daarnaast wijst men het individualistische perspectief af. De uitspraken die bepalend zijn voor dit PBS richten zich met name op de inbreng van alle betrokkenen het
liefst al in een heel vroeg stadium van dit besluitvormingsproces (34). Net als in PBS 2
vindt men het belangrijk bij de besluitvorming te handelen volgens de geldende regels en
procedures (31). In tegenstelling tot wat men hieronder in PBS 2 verstaat, denkt men in
PBS 3 vooral aan de verplichtingen voor informatieverstrekking en formele mogelijkheden
voor inspraak. Inspraakprocedures maken de besluitvorming namelijk niet ingewikkelder
en langduriger dan noodzakelijk (60). Bovendien zijn besluiten die genomen zijn in overeenstemming met de lokale bevolking over het algemeen ook betere (4) en meer correcte
besluiten (5). De inbreng van lokale omwonenden is onder meer van groot belang omdat
ZIJ goed inzicht in de bestemde omgeving hebben en omdat zij wel degelijk over een
grote mate van deskundigheid beschikken (32), die zij zich eigen hebben gemaakt in de
loop van het besluitvormingsproces en zodoende ook kenbaar willen maken Zij willen
daarmee af van het label, dat zij alleen op basis van emoties en "niet in mijn achtertuin»redeneringen in verzet komen.
Zij storen zich vaak aan de manier waarop door de verantwoordelijke instanties
het besluitvormingsproces op hiërarchische wijze is gestructureerd en de wijze waarop
hun inbreng terzijde wordt gelegd. De rol van de overheid in besluitvormingsprocessen
omtrent het plaatsen van infrastructuur is evident (15), maar er zou niet altijd medewerking moeten worden verleend aan voorzieningen die niet alleen van lokaal en "dus van
hoger belang" zijn (30).
In dit PBS is men tevens zeer kritisch als het gaat om de bouw van een voorziening voor afvalbe- en verwerking vanwege de eventueel op te treden milieueffecten en de
consequenties voor de leefomgeving (risico's, kosten en gezondheid). Het milieu mag in
dergelijke besluitvormingsprocessen dan al op hoger niveau tegen andere aspecten zijn
afgewogen, ook op lokaal niveau dient men zich nog sterk te maken voor het milieu (29)
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Het bekijken van de mogelijkheden voor afvalpreventie zou bovendien vooraf moeten
gaan aan het nemen van een besluit over een nieuw te bouwen afvalverwerkingsinstallatie (41). Men maakt zich in dit PBS daarom sterk voor het bewerkstelligen van de gewenste prioritering in het afvalmanagement. De initiatieven in het kader van het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval worden door de actoren zeer positief gewaardeerd. GFT-afval kan immers goed hergebruikt worden en eventueel biogas opleveren (10). Zelfs als dure verbrandingscapaciteit onbenut blijft en mensen hiervoor via de
inzamelingstarieven zouden moeten betalen, blijft het gescheiden inzamelen van afval
nog wenselijk. Hierdoor hoeft namelijk minder afval verwerkt (verbrand/gestort) te worden
(50).

5.3.3

PBS 1: "Meer afvalcapaciteit? Ja, mits zorgvuldig doch daadkrachtig
beslist'

De actoren die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van PBS 1 komen, zoals reeds is
aangegeven, overeen met het tweede cluster in figuur 5.1 (#10 t/m #12). Het gaat in dit
PBS om actoren die op een wat grotere afstand bij het besluitvormingsproces betrokken
maar niet direct verantwoordelijk waren voor het nemen van de beslissingen in en over
de continuering van het besluitvormingsproces. De actoren zijn afkomstig van provincies,
kantoren van regionale besturen, zuiveringsschappen, gemeenten en provinciale (milieu-)
belangengroepen. De actoren spraken zich in de bestudeerde besluitvormingsprocessen
positief uit voor het realiseren van de te bouwen afvalverwerkingscapaciteit, maar bekeken het besluitvormingsproces met een zeer kritische blik, met name als het ging om de
inpassing van het project in het huidige afvalbeleid en de inbreng van omwonenden en
lokale (milieu-)belangengroepen in dit proces.
Een uitzondering is actor #40, een politiek verantwoordelijke in Leiden die samen
met actor #38, vertegenwoordiger van een geprivatiseerd onderdeel van de provincie
Zuid-Holland, wel degelijk veel invloed heeft gehad op het besluitvormingsproces. Beide
actoren vertegenwoordigden namelijk organisaties, die verantwoordelijk waren voor het
nemen van het initiatief in dit besluitvormingsproces. Gezien deze verantwoordelijkheden
hadden we de actoren echter verwacht te clusteren met vergelijkbare actoren in het
hiërarchische PBS 2. Dat zij met de actoren in het tweede cluster groeperen is te verklaren vanuit het feit, dat zij een nieuwe techniek, een combinatie van afvalscheiding en
afvalvergisting met betrekking tot afvalbewerking wilden introduceren. Hun handelen,
zoals dit bestudeerd is in de casus, past daarmee goed in de denkbeelden die de actoren
in dit cluster vertegenwoordigen.
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PBS 1 wordt in sterke mate bepaald door een kritische visie op het afvalbeleid, waarin
de nadruk ligt op de realisatie van voldoende verwerkingscapaciteit. Wat dit aspect
betreft komt ditPBS overeen met de denkbeelden van de in Nederland door Eberg (1997:
81) vastgestelde Incineration Prevention Coalition. De actoren, op zekere afstand bij het
besluitvormingsproces betrokken, zijn groot voorstander van nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van technieken, zoals omtrent het inzamelen van GFT-afval (10), maar zijn
een nog groter voorstander van afvalpreventie (41 en 50). Voordat een discussie op gang
komt over het bouwen van nieuwe afvalverwerkingsinstallaties, zou men daarom eerst
moeten kijken naar de mogelijkheden voor afvalpreventie (41). Financiële belemmeringen
vormen de voornaamste reden dat afvalpreventie nog niet genoeg van de grond komt
(39). Het ontwikkelen van beleid om de groei van afvalstromen in Nederland te beperken
zou hier wel degelijk een positief effect op kunnen hebben (46).
Zo positief als men is met betrekking totGFT-composteringsinstallaties, zo negatief is men over afvalverbranding. Het door afvalverbranding opwekken van nieuwe energie betekent niet dat er ook gesproken kan worden van recycling of van de meest milieuhygiënische manier van afvalverwerking (21 en 22).
De actoren met dit PBS handelen en denken vanuit een gematigd egalitair perspectief. Het creëren van publiek draagvlak wordt erg belangrijk gevonden. Men vindt de
inbreng van omwonenden in het besluitvormingsproces van groot belang, al is het alleen
al vanwege de deskundigheid die zij hebben door in de bestemde omgeving te wonen
(32). Door omwonenden en overige actoren in een zo vroeg mogelijk stadium bij de besluitvorming te betrekken kan de kwaliteit van het besluitvormingsproces en het uiteindelijke resultaat verbeteren (4 en 34).
Gebaseerd op de 12 uitspraken waarop de actoren extreem positief dan wel extreem
negatief scoorden, kan geconcludeerd worden dat PBS 1 in sterke mate lijkt op de egalitaire stijl van denken en handelen in PBS 3. Waarom we het handelen en denken in PBS
1 toch duiden als een gematigd egalitaire stijl zal in 5.5.3 worden verduidelijkt. Er is namelijk een aantal verschillen te constateren die een duidelijk onderscheid maken tussen
de stijl van denken en handelen in PBS 1 en PBS 3.
5.4

Consensus over stellingen

Op basis van de Q-sort kan geconcludeerd worden dat er ook een aantal stellingen zijn,
die niet onderscheidend zijn voor een policy belief systeem, maar waarover onder de
actoren consensus bestaat. Een voorbeeld hiervan is de stelling "Ter visie legging en
inspraakrondes kunnen het beste rond de vakantie gepland worden" (1). Deze stelling
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scoorde in de Q-sort extreem laag, hetgeen betekent dat alle actoren het absoluut niet
eens waren met deze stelling. Er is nog een aantal stellingen (zie appendix G), die door
alle actoren op ongeveer gelijke wijze worden ondersteund of afgewezen
Zo werd de stelling -Voordat er overgegaan wordt tot de realisatie van nieuwe afvalverwerkingsinrichtingen, moet er nagegaan worden of er in reeds bestaande installai s capaciteit beschikbaar is." (20) in elk PBS positief gewaardeerd. De actoren zijn
daarmee van mening dat er in de discussie over de verwerking van afval in Neder.and
niet d,rect aan nieuwe installaties gedacht moet worden. Voordat een beslissing tot hel
bouwen van een nieuwe installatie genomen wordt, moet er eerst duidelijkheid zijn over
de nog te benutten capaciteit in reeds bestaande afvalverwerkingsinstallaties. Blijkbaar is
een principe in termen van efficiency in Nederland onomstreden.
Ook op de stelling "Als gemeenten een geschikte mogelijkheid hebben om te verbranden, hoeven ze zich niet aan de voorkeuren in de ladder van Lansink te houden »
(52) werd in elk PBS ongeveer gelijk gescoord. Het betreft nu een stelling die door de
actoren werd afgewezen. Ook al zijn de huidige technieken in de afvalverbrandingsinstallaties in milieuhygiënisch opzicht verbeterd en kan er met het afvalverbrandingsproces energ,e worden teruggewonnen, er mag in de implementatiefase van het Nederlandse afvalbeleid niet voorbij worden gegaan aan afvalpreventie, recycling, hergebruiken composteringsactiviteiten. Het uitgangspunt van de beleidsprioritering in afvalmanagement is onomstreden.

5.5

Verschillen tussen Policy Belief Systemen

Zoals in de beschrijvingen van de policy belief systemen in 5.3 al bleek, vertonen PBS 1
en 3 sterke overeenkomsten. Er werd al aangegeven dat PBS 1 met name uitspraken
doet over afval en afvalbeleid in Nederland. Het PBS 3 doet dat ook, maar richt zich daarbij meer op de inbreng van omwonenden in de besluitvorming en het besluitvormingsproces in het algemeen.

De analyse vraagt om een nog scherper onderscheid tussen met namePBS 1 en 3 maar
ook tussen deze policy belief systemen en PBS 2. Het alleen gebruik maken en aangeven
van de extreme stellingen per PBS is niet voldoende. Daarom wordt in de volgende paragraaf gekeken naar de stellingen die een groot verschil aantonen, als het gaat om een
vergelijking tussen twee factoren. Er zijn bijvoorbeeld uitspraken waar de actoren het in
PBS 1 mee eens zijn, terwijl men het hiermee juist niet eens is in PBS 2 en PBS 3 Per
PBS wordt aangegeven welke stellingen het meest onderscheidend zijn. Eerst zullen de
verschillen worden aangegeven tussen PBS 1 en PBS 2 (5.5.1), vervolgens de verschillen
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tussen PBS 2 en PBS 3 (5.5.2), om te eindigen met het weergeven van de verschillen
tussen PBS 1 en PBS 3 (5.5.3). Het zal in totaal gaan om 16 stellingen, waarvan het onderlinge onderscheid het grootst is. Voor het onderscheid tussen PBS 1 en PBS 2 betekent dit een verschil in Z-score van > 1.25, tussen PBS 2 en PBS 3 een Z-score > 1.23 en
tussen PBS 1 en PBS 3 een Z-score > 0.6 (zie appendix H).
5.5.1

Verschillen tussen PBS 1 en PBS 2

Als we tabel 5.1 bekijken dan is het duidelijk dat stellingen in het hiërarchische policy
belief systeem (PBS 2) en het gematigd egalitair policy belief systeem (PBS 1) op bijna
alle thema's verschillend worden gewaardeerd. Alleen stellingen uit individualistisch en
fatalistisch perspectief zorgen nauwelijks voor onderscheid tussen PBS 1 en 2. In sommige gevallen is de tegenstelling zeer duidelijk, als het bijvoorbeeld gaat om een positieve waardering in het ene en een negatieve waardering in het andere PBS. Het is bijvoorbeeld duidelijk af te lezen dat de stellingen over afvalbeleid aanzienlijk anders scoren
in het gematigd egalitair PBS 1 dan in het hiërarchische PBS 2. Dit is onder meer het geval bij de stelling, dat afvalverbranding milieuhygiënisch gezien de meest wenselijke vorm
is van omgaan met afval (21). De actoren in PBS 1 zijn het absoluut niet eens met de
inhoud van deze stelling, terwijl men in PBS 2 deze stelling juist positief waardeert. Andere tegenstellingen over afval en het afvalbeleid zijn te vinden omtrent uitspraken over
nieuw aan te leggen stortplaatsen (9), de problemen met betrekking tot afvalreductie en
afvalpreventie (11, 23, 39 en 41), de wenselijkheid van gescheiden inzameling vanGFTafval (50) en het kritisch ten opzichte van afvalverbranding blijven ondanks de milieutechnisch verbeterde technieken (53).
Tabel 5.1
Nr.
Stelling
2
59

4
34

9
11

Verschillen tussen PBS 1 en PBS 2

Uitspraak
Het probleem met de inbreng van de bevolking is
dat die vooral op emoties gebaseerd is.
Afvalverwerking hoort bij het nationale afvalbeleid
en de bouw van een verwerkingsinstallatie is dus
van hoger belang dan de nadelen die zo'n installatie heeft voor omwonenden.
Besluiten die zijn ontstaan met instemming van de
lokale bevolking zijn over het algemeen ook betere
besluiten.
Al op het moment dat er alleen nog maar een plan
voor bouw van een afvalinstallatie in discussie
wordt gebracht, zouden alle belanghebbenden bij
de discussie betrokken moeten worden.
Het aanleggen van nieuwe stortplaatsen zou
verboden moeten worden.
Er wordt onvoldoende aan afvalpreventie gedaan,
omdat er geen geld mee te verdienen valt.

Thema uitspraak

Waardering in
PBS 1"

Waardering in
PBS 2

hiërarchisch

-

+++

hiërarchisch

+

+++

egalitair

+++

-

egalitair

++

afval

+

—

afval

+

-
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21
23

39

41

50

53

17

18
47

49

Afvalverbranding is milieuhygiënisch gezien de
meest wenselijke vorm van omgaan met afval
Als er minder capaciteit voor de verwerking van
afval was, zou er waarschijnlijk serieuzer werk
worden gemaakt van afvalreductie.
Financiële belangen in de verwerking van afval
belemmeren dat op de best mogelijke wijze met de
afvalstroom wordt omgegaan.
Er zou eerst naar de mogelijkheden voor afvalpreventie gekeken moeten worden, voordat men gaat
denken aan het bouwen van nieuwe afvalverwerkingsinstallaties.
Gescheiden inzameling is soms onwenselijk,
omdat hierdoor dure verbrandingscapaciteit onbenut blijft die mensen via de inzamelingstarieven
toch moeten betalen.
De verbeterde en daardoor minder milieubelastende technieken rond afvalverbranding zijn geen
reden om je hiertegen te verzetten.
Iedereen ziet infrastructurele voorzieningen, zoals
nieuwe spooriijnen of verbrandingsinstallaties,
liever niet dicht bij zijn woning gebouwd worden
De besluitvorming over infrastructuur verloopt in
Nederland veel te moeizaam en te langzaam.
Gemeenten en provincies nemen in Nederland te
weinig tijd en moeite om een afvalverwerkingsinstallatie in de reeds bestaande omgeving in te
passen.
Het lokale verzet tegen nieuwe infrastructuur heeft
meestal weinig met de inhoud te maken; het is
niets anders dan het opkomen voor het eigen
belang.

afval

—
++

+

afval

+++

+

afval

+++

+

afval

afval

-

-

afval

-

+

ruimtelijke
ordening /
individualistisch
ruimtelijke
ordening
ruimtelijke
ordening

+

+++

+

+++

+

—

ruimtelijke
ordening /
individualistisch

++

Om de tabellen overzichtelijk te houden is er gekozen voor een waardering in plussen (eens) en minnen (oneens) in plaats van in Z-scores:
--z<-1,5
+++
z>+15
-1,5<z<-1,0
++
1,0< z < +1,5
-1,0<z<0
0<z<1,0

Daarnaast onderscheidt PBS 1 zich van PBS 2 in de uitspraken over de inbreng van omwonenden en overige actoren in de besluitvorming. Dit is bijvoorbeeld duidelijk te zien als
het gaat om de besluiten die over het algemeen beter zullen zijn als die zijn genomen
met instemming van de bevolking (4). In het gematigd egalitair PBS 1 is men hier groot
voorstander van. In de hiërarchische stijl van denken en handelen (PBS 2) is men het met
deze uitspraak niet eens. Het is zelfs zo dat de actoren metPBS 2 de inbreng van de lokale bevolking een probleem vinden, aangezien deze vooral gebaseerd is op emoties (2).
Bovendien heeft het verzet van omwonenden weinig te maken heeft met de inhoud en is
het vaak niets anders dan het opkomen voor het eigen belang (49). Vindt men het inPBS
1 van belang dat lokale betrokkenen al in een vroeg stadium betrokken worden bij de te
voeren discussie (34), in PBS 2 staat dit haaks op de wijze waarop de actoren het besluitvormingsproces zouden willen vormgeven.
Nog een groot verschil is te vinden in de uitspraken over de ruimtelijke ordening in
Nederland. De hiërarchen (PBS 2) zijn van mening dat er in Nederland wel degelijk voldoende tijd en moeite wordt gestoken om een nieuwe afvalverwerkingsinstallatie in de
bestaande omgeving in te passen (47).
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We zien in tabel 5.1 dat de waardering bij sommige uitspraken 'm beide policy belief systemen met een "+" of een "-" is aangeduid. Het verschil tussen eenPBS wordt namelijk niet alleen bepaald door "is voor" (+) of "is tegen" (-). Het verschil kan ook uitgemaakt worden door stellingen waar iedereen het mee eens is, maar die door de ene actor
ten opzichte van andere stellingen hoger worden geprioriteerd dan door de andere actor.
Voorbeelden van stellingen waarvan duidelijk is, dat er consensus bestaat over of ze
ondersteund dan wel afgewezen moeten worden, zijn de meningen omtrent de uitspraken
dat de besluitvorming over infrastructuur in Nederland veel te moeizaam en te langzaam
verloopt (18) en dat iedereen infrastructurele voorzieningen liever niet dicht bij zijn achtertuin gebouwd ziet worden (17). De actoren met het hiërarchische PBS 2 hechten een
relatief grotere waarde aan deze stellingen (ten opzichte van de andere items) dan de
actoren met het gematigd egalitair perspectief PBS 1. Dit geeft daarom een belangrijk onderscheid aan tussen PBS 1 en PBS 2.
Hetzelfde geldt voor de waardering die de actoren met PBS 1 als PBS 2 geven aan
de stelling, dat de nadelen die de bouw van een verwerkingsinstallatie heeft voor de omwonenden niet opwegen tegen het algemeen belang dat met deze verwerkingsinstallatie
in het kader van het nationale afvalbeleid wordt gediend (59). Dat de actoren met PBS 2
deze stelling een hogere prioriteit toekennen dan de actoren met PBS 1 versterkt de conclusie, dat de stijl van denken en handelen in PBS 2 vooral hiërarchisch is.
5.5.2

Verschillen tussen PBS 2 en PBS 3

De verschillen tussen het hiërarchische PBS 2 en het sterk egalitair PBS 3 zijn te vinden
in onderstaande tabel 5.2. Wat in deze tabel opvalt, is daXacht van de uitspraken (2, 4, 9,
18, 34, 47, 49 en 59) die verschillen tussen PBS 2 en PBS 3 hetzelfde zijn als de stellingen, die genoemd zijn bij het benoemen van de verschillen tussen PBS 1 en PBS 2.
Daarmee wordt duidelijk dat de hiërarchische stijl van denken en handelen (PBS 2) sterker verschilt van zowel het gematigd egalitair PBS 1 als het sterk egalitair PBS 3, maar
dat de laatst genoemde policy belief systemen in diverse opzichten overlap vertonen. Zijn
er toch nog andere verschillen te ontdekken?
De verschillen in uitspraken (anders dan de reeds genoemde) zijn vooral een bevestiging van het reeds geconcludeerde. PBS 2 is met name hiërarchisch (2, 29, 30 en
59), waarbij de inbreng van lokale betrokkenen als een probleem wordt gezien. Dit
hiërarchische perspectief wordt daarbij gecombineerd met een enigszins individualistisch
perspectief op het handelen van de burgers. Dit handelen heeft volgens de actoren met
een hiërarchische stijl van denken en handelen immers weinig te doen met inhoud, maar
meer met het opkomen voor het eigen belang (49). Zij hebben niet het beste inzicht in de
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eigen, omgeving en hoeven daarom ook geen essentiële rol in de besluitvorming te vervullen (26). Men is het in PBS 2 dan ook niet eens met de stelling dat er sprake zou zijn
van betere besluiten, als de inbreng in inspraakrondes niet zo snel terzijde gelegd zou
worden (27). Een besluit over een installatie voor de verwerking van afval hoeft bovendien niet pas genomen te worden als daar de instemming van de lokale bevolking voor is
(56).
De denkbeelden over de hiërarchische aanpak in de besluitvorming en de inbreng van
omwonenden en overige lokale belangengroepen in PBS 2 worden enigszins genuanceerd door de uitspraken dat inspraakprocedures de besluitvorming niet noodzakelijkerwijs ingewikkelder en langduriger maken (60) en dat de besluitvorming correcter zou zijn
als omwonenden hierop ook een beslissende invloed zouden kunnen uitoefenen (5). De
actoren met PBS 2 en de actoren met PBS 3 zijn het eens over deze stellingen, maar de
actoren met PBS 3 hechten echter een veel groter belang aan deze stellingen in relatie tot
de overige stellingen. Daarmee zijn de stellingen toch onderscheidend voor de bepaling
van de policy belief systemen.
Tabel 5.2
Nr.
Stelling
2
29

30
59

60
4
5
26

27
34
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Verschillen tussen PBS 2 en PBS 3

Uitspraak

Het probleem met de inbreng vanuit de bevolking
is vaak dat die vooral op emoties gebaseerd is.
Bij de bouw van infrastructuur hoeft men zich op
lokaal niveau niet sterk te maken voor het milieu,
omdat op hoger niveau het milieubelang al is
afgewogen tegen andere aspecten.
Een gemeente zou altijd medewerking moeten
vertenen aan voorzieningen die niet alleen van
lokaal en dus van hoger belang zijn.
Afvalverwerking hoort bij het nationale afvalbeleid
en de bouw van een verwerkingsinstallatie is dus
van hoger belang dan de nadelen die zo'n installatie heeft voor omwonenden.
Inspraakprocedures maken de besluitvorming
ingewikkelder en langduriger dan noodzakelijk.
Besluiten die zijn ontstaan met instemming van de
lokale bevolking zijn over het algemeen ook betere
besluiten.
Besluitvorming zonder dat omwonenden hierop
beslissende invloed kunnen uitoefenen is niet
correct.
Omwonenden hebben het beste inzicht in de
omgeving en dus is hun inbreng in besluitvorming
over een afvalverwerkingsinrichting van essentieel
belang.
Als de inbreng in inspraakrondes niet zo eenvoudig terzijde gelegd zou worden, dan zou dat leiden
tot betere besluiten.
Al op het moment dat er alleen nog maar een plan
voor bouw van een afvalinstallatie in discussie
wordt gebracht, zouden alle belanghebbenden bij
de discussie betrokken moeten worden.

Thema uitspraak
hiërarchisch

Waardering in
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+++
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+

~
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+++
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56

7

9
18
47

49

Een besluit over installaties voor de verwerking
van afval zou alleen genomen moeten kunnen
worden met instemming van omwonenden rond de
locatie.
Een afvalverwerkingsinstallatie moet, wat omwonenden betreft, maar in de omgeving van anderen
geplaatst worden.
Het aanleggen van nieuwe stortplaatsen zou
verboden moeten worden.
De besluitvorming over infrastructuur verloopt in
Nederland veel te moeizaam en te langzaam.
Gemeenten en provincies nemen in Nederland te
weinig tijd en moeite om een afvalverwerkingsinstallatie in de reeds bestaande omgeving in te
passen.
Het lokale verzet tegen nieuwe infrastructuur heeft
meestal weinig met de inhoud te maken; het is
niets anders dan het opkomen voor het eigen
belang.
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+
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—
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+++

+
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++

+

Om de tabellen overzichtelijk te houden is er gekozen voor een waardering in plussen (eens) en minnen (oneens) in plaats van in Z-scores:
—
z<-1,5
+++
z>+1,5
-1,5<z<-1,0
++
1,0< z < +1,5
-1,0<z<0
+
0<z<1,0

Het hiërarchische perspectief is tevens te vinden als het gaat om de medewerking van
lokale overheden. Als er plannen zijn voor het bouwen van een afvalverwerkingsinstallatie, dan zijn de actoren met de hiërarchische stijl van denken en handelen (PBS 2) van
mening, dat een gemeente daar altijd medewerking aan zou moeten verlenen. Het gaat
immers om een project dat een hoger belang dient (30).
Een groot verschil tussen PBS 2 en PBS 3 is dat men in PBS 2 van mening is, dat
er bij de omwonenden het idee speelt dat een afvalinstallatie, wat deze omwonenden
betreft, maar in de omgeving van anderen geplaatst moet worden (7). Dit is wederom een
stelling met betrekking tot de calculerende burger, waar men het in PBS 3 niet mee eens
is.

5.5.3

Verschillen tussen PBS 1 en PBS 3

In de vorige paragrafen is al ingegaan op de overeenkomsten die te vinden zijn tussen
het gematigd egalitair PBS 1 en het sterk egalitair PBS 3. Belangrijk bij de bepaling van de
beide policy belief systemen is om te kijken waar de verschillen liggen. Het belangrijkste
onderscheid tussen PBS 1 en PBS 3 kan geconstateerd worden aan de hand van stellingen die een individualistisch perspectief weergeven. Zo bevestigt men in PBS 1 de stelling, dat lokale betrokkenen bij een initiatief voor een afvalverwerkingsinstallatie van mening zijn dat deze maar het liefst in de omgeving van anderen geplaatst moet worden (7).
Ditzelfde geldt voor gemeenten die een afvalverwerkingsinstallatie ook bij voorkeur in een
andere gemeente geplaatst zien worden (37). In PBS 3 wijst men deze stellingen resoluut
af. Ook onderscheidend is de individualistische uitspraak, dat gemeenten een inrichting
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voor afvalverwerking op eigen grondgebied zullen accepteren als daar goede redenen
voor te geven zijn (8).
Een groot verschil tussen PBS 1 en PBS 3 is tevens te vinden als het gaat om uitspraken over afval en het afvalbeleid. Zo wijst men het aanleggen van nieuwe stortplaatsen in het gematigd egalitair PBS 1 wel en in het sterk egalitair PBS 3 niet af, terwijl we dit
in een puur egalitair perspectief wel zouden verwachten. De meningen zijn minder verdeeld over stellingen met betrekking tot afvalverbranding en afvalpreventie (21, 22 en
39). De actoren met PBS 1 zijn echter meer uitgesproken over de nog steeds van belang
zijnde beperkingen van afvalverbranding en de financiële belangen die belemmeren dat
afvalpreventie bewerkstelligd kan worden. Vergelijkbaar is de onderlinge verdeeldheid
over of ruimtelijke ordening in Nederland zich te weinig met de vraag bezighoudt, hoe in
bepaalde behoeften kan worden voorzien met een zo min mogelijk ruimtebeslag (48). Dat
de bouw van een afvalverwerkingsinstallatie in Nederland een planologisch, niet goed op
te lossen probleem (42) is wordt echter in PBS 1 positief gewaardeerd en in PBS 3 afgewezen.
De stellingen met een vooral egalitaire inhoud worden in het PBS 3 zwaarder gewaardeerd dan in PBS 1. In PBS 1 deelt men de mening van de actoren met PBS 3, dat omwonenden wel degelijk invloed moeten kunnen hebben op en in het besluitvormingsproces,
al is het alleen al omdat zij uit de omgeving komen en daarmee over belangrijk inzicht
beschikken (5 en 26). Dit is in tegenstelling met de egalitaire stelling, dat de besluitvorming gecontinueerd moet worden, ondanks dat omwonenden het niet eens zijn met de
beslissingen die in het kader van een te bouwen afvalverwerkingsinstallatie genomen
worden (56). Voor de actoren met PBS 3 dient een dergelijk besluit alleen genomen te
worden met instemming van de omwonenden rond de locatie.
Ook de hiërarchische uitspraak die ingaat op de inspraakprocedures en de inbreng van alle betrokkenen in de besluitvorming, wordt door de actoren uit PBS 3 zwaarder gewaardeerd. Men is erg voor betrokkenheid van lokale omwonenden, aangezien
deze het beste inzicht hebben in de eigen omgeving en daarom al in een vroeg stadium
op het besluitvormingsproces invloed moeten kunnen uitoefenen.
Tabel 5.3
Nr.
Stelling
29

31
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Verschillen tussen PBS 1 en PBS3

Uitspraken
Bij de bouw van infrastructuur hoeft men zich op
lokaal niveau niet sterk te maken voor het milieu,
omdat op hoger niveau het milieubelang al is
afgewogen tegen andere aspecten.
Het belangrijkste bij de besluitvorming is om te
handelen volgens de geldende regels en procedu-

Thema uitspraak
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PBS1"

Waardering in
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+

++
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60
5

26

56

7

8

37

46
9
21
22
39

42

48

res.
Inspraakprocedures maken de besluitvorming
ingewikkelder en langduriger dan noodzakelijk.
Besluitvorming zonder dat omwonenden hierop
beslissende invloed kunnen uitoefenen is niet
correct.
Omwonenden hebben het beste inzicht in de
omgeving en dus is hun inbreng in besluitvorming
over een afvalverwerkingsinrichting van essentieel
belang.
Een besluit over installaties voor de verwerking
van afval zou alleen genomen moeten kunnen
worden met instemming van omwonenden rond de
locatie.
Een afvalverwerkingsinstallatie moet, wat omwonenden betreft, maar in de omgeving van anderen
geplaatst worden.
Als er goede redenen zijn aan te voeren voor een
afvalverwerkingsinrichting binnen de eigen gemeente, in plaats van op het grondgebied van een
andere gemeente, dan zullen gemeenten zo'n
inrichting accepteren.
ledere gemeente ziet een afvalverwerkingsinstallatie bij voorkeur in een andere gemeente geplaatst zien.
De groei van de afvalstroom is door middel van
beleid niet te beperken.
Het aanleggen van nieuwe stortplaatsen zou
verboden moeten worden.
Afvalverbranding is milieuhygiënisch gezien de
meest wenselijke vorm van omgaan met afval.
Afvalverbranding is eigenlijk gewoon recycling, er
wordt immers energie mee opgewekt
Financiële belangen in de verwerking van afval
belemmeren dat op de best mogelijke wijze met de
afvalstroom wordt omgegaan.
De bouw van een afvalverwerkingsinstallatie is in
Nederland een planologisch probleem, dat niet
goed oplosbaar is.
Ruimtelijke ordening in Nederland houdt zich te
weinig bezig met de vraag hoe we in bepaalde
behoeften kunnen voorzien met een zo min mogelijk ruimtebeslag.
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Om de tabellen overzichtelijk te houden is er gekozen voor een waardering in plussen (eens) en minnen (oneens) in plaats van in Z-scores:
—
z<-1,5
+++
z>+1,5
-1,5<z<-1,0
++
1,0<z<+1,5
-1,0<z<0
+
0<z<1,0

In beide policy belief systemen is men van mening dat de groei van de afvalstroom wel
degelijk door beleid is te beperken (46). Dit is de enige fatalistische stelling die van belang is in de bepaling van een PBS. Voor de actoren met PBS 1 heeft men meer vertrouwen in de beïnvloeding van het beleid op de afvalstroom, aangezien de stelling sterker
wordt afgewezen in PBS 1 dan in PBS 3. Egalitairen hebben dan ook per definitie weinig
vertrouwen in "oplossingen van buitenstaanders".
Het grootste verschil tussen PBS 1 en PBS 3 is dus dat we in PBS 1 een stijl van denken
en handelen herkennen die overeenkomt met een gematigd egalitarisme. We hebben in
het voorgaande gezien dat een aantal egalitaire stellingen door actoren met PBS 3 veel
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zwaarder wordt gewaardeerd. Daarom omschrijven we PBS 3 als een stijl die gekenmerkt
wordt door een sterk egalitair perspectief.
Nog belangrijker is de individualistische component die in PBS 1 aanwezig is en
in PBS 3 wordt afgewezen. Volgens de actoren met PBS 1 is de inbreng van omwonenden vanwege hun inzicht en kennis in de eigen omgeving zeer belangrijk in besluitvormingsprocessen over infrastructuur. Toch dienen de politiek verantwoordelijken wel alert
te blijven op tegenstanders die het besluitvormingsproces dwarsbomen vanwege zogeheten "niet in mijn achtertuin"-beweringen. Er zullen altijd omwonenden en andere lokale
actoren zijn, die het geplande project of de geplande infrastructuur in het algemeen liever
ergens anders gebouwd zien worden. Dit moet niet leiden tot een bestuurlijke impasse.
Er dient besluitvaardigheid te bestaan bij de verantwoordelijke instanties om uiteindelijk
het besluitvormingsproces voort te kunnen zetten. Het is dus zeker van belang dat er in
het besluitvormingsproces gebruik gemaakt wordt van de deskundigheid van betrokkenen, maar tot op zeker niveau, aangezien de tegenstanders vaak vanuit individualistisch
perspectief verzet plegen.

5.6

Conclusies

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat er drie policy belief systemen kunnen
worden onderscheiden. De kenmerken van elk policy belief systeem zijn in de tabel 5.4
nog eens kort samengevat. Het hiërarchische PBS 2 en het sterk egalitaire PBS 3 zijn
twee (zo goed als ideaaltypische) extremen. PBS 1 is een hybride vorm en kenmerkt zich
door gematigd egalitarisme en individualisme.
Tabel 5.4

Stijl van
denken en
handelen
Afvalbeleid
Ruimtelijke
ordening
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Kenmerken van de policy belief systemen
PBS 2

PBS 3

PBS1

"Meer
afvalcapaciteit moet!
Overheidssturing
noodzakelijk"

"Meer afvalcapaciteit?
Neen, tenzij in overleg
met alle betrokkenen"

"Meer afvalcapaciteit?
Ja, mits zorgvuldig
doch
daadkrachtig beslist"

•

Hiërarchisch en gematigd individualistisch

•

Sterk egalitair

•

Gematigd egalitair èn
individualistisch

•

Realiseren van voldoende afvalverwerkingscapaciteit
Snelheid is geboden

•

Impact van afvalverwerking op milieu en
omgeving
Zorgvuldig, snelheid
heeft averechts effect

•
•

Afvalpreventie
Wijze van afvalverwerking
Zorgvuldig, maar
daadkrachtig

•

•

•
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Met betrekking tot de ruimtelijke ordening en afvalbeleid leidt dit in PBS 2 tot een gewenste snelle besluitvorming om voldoende afvalverwerkingscapaciteit te realiseren. PBS
2 komt overeen met de door Eberg (1997: 81) gesignaleerde Incineration Supervision
Coalition, die in Nederland dominant is.
In PBS 3 staat de impact van de afvalverwerking op het milieu en de omgeving
centraal. In een besluitvormingsproces moet daarom sprake zijn van een grote mate van
zorgvuldigheid in plaats van snelheid. Dit PBS is niet terug te vinden op landelijk niveau
en is daarmee een authentiek lokaal/regionaal PBS. Om het denken en handelen van
deze actoren met dit PBS te karakteriseren als "NIMBY" is onvolledig en unfair.
De actoren met de hybride stijl van denken en handelen, PBS 1, zijn van mening
dat er veel meer discussie gevoerd moet worden over afvalpreventie en de wijze van
afvalverwerking. Mocht er toch worden overgegaan op de bouw van een nieuwe voorziening, dan is de inbreng van omwonenden geen onbelangrijke. Dit moet echter niet leiden
tot mogelijke impasses, waarvoor een daadkrachtig opereren van de verantwoordelijke
instanties noodzakelijk is. Dit PBS is te vergelijken met de Incineration Prevention Coalition (ibid.). Figuur 5.1 toont aan dat elk PBS terug te vinden is onder de geïnterviewde
actoren.
Elk PBS heeft dus een eigen stijl van denken en handelen, met daarin hiërarchische, egalitaire en/of individualistische aspecten. Fatalistische aspecten zijn niet erg bepalend geweest voor de inhoud van een PBS. Er is maar één stelling met een fatalistisch inhoud,
die in de policy belief systemen naar voren kwam. In geen enkel PBS wordt ingestemd
met de uitspraak dat de groei van de afvalstroom door middel van beleid niet te beperken
is (46).
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