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Agendering in de besluitvormingsprocessen 

Hoofdstuk 7 
Agendering in de 

besluitvormingsprocessen 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de agenderingsprocessen in de bestudeerde casus behandeld. 

In 7.2 worden deze processen geanalyseerd vanuit het stromenmodel van Kingdon 

(1995). Welke stromen van problemen en oplossingen zijn er te onderscheiden (7.2.1) en 

welke invloed heeft de politieke stroom op het agenderingsproces (7.2.2)? Bovendien 

wordt de vraag beantwoord of in de bestudeerde casus beleidsramen zijn geopend 

(7.2.3). In 7.3 zal met name het barrièremodel van Van der Eijk en Kok (1975) als analy

tisch kader worden gebruikt. In 7.3.1 wordt ingegaan op de beïnvloedingsruimte die om

wonenden en overige actoren als bijvoorbeeld (milieu-)belangengroepen in de agende-

ringsfase hadden. In 7.3.2 worden de momenten waarop zij het proces konden beïnvloe

den besproken. In 7.3.3 komt aan de orde welke overige middelen deze actoren hebben 

aangegrepen om de agenda alsnog te beïnvloeden en in 7.3.4 welke effecten deze beïn

vloedingspogingen hebben gehad. Dezelfde vragen omtrent de beïnvloedingsruimte en 

beïnvloedingsmomenten worden in 7.4.1 voor lokale overheden beantwoord. 

In 7.5 worden de consequenties van de wijze van agendering voor het verloop 

van de besluitvormingsprocessen in kaart gebracht. In 7.6 zal kort worden ingegaan op 

casusspecifieke bijzonderheden die in een aantal casus een belangrijke invloed op het 

verloop van het besluitvormingsproces hebben gehad. Het hoofdstuk wordt in 7.7 afge

rond met conclusies over de wijze van agendering en de consequenties daarvan voor het 

verloop van de besluitvorming in de bestudeerde casus. Een overzicht van de theoretisch 

relevante kenmerken van de bestudeerde casus is opgenomen in appendix E. 

7.2 Het stromenmodel van Kingdon 

7.2.1 Verschillende stromen van problemen en oplossingen 

In de behandeling van het theoretisch kader in hoofdstuk 2 werd ook de agenderingsthe-

orie van Kingdon (1995) uitgebreid beschreven. Centraal in zijn stromenmodel staat de 

vraag hoe het komt dat sommige problemen wel en andere problemen geen aandacht 
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krijgen. Daarvoor kijkt hij onder andere naar hoe de politieke agenda tot stand komt. Pro

bleemerkenning en probleemdefiniëring zijn in dit opzicht erg belangrijk. Niet altijd wor

den problemen door verschillende actoren op dezelfde manier gedefinieerd, opgemerkt 

dan wel gepercipieerd. Dit blijkt eveneens uit de verschillende stijlen van denken en han

delen, zoals deze in de Culturele Theorie centraal staan, en de daarbij behorende pro

bleemdefinities (zie ook Hoppe, 2000). 

In elke casus is sprake geweest van verschillende probleemdefinities. Allereerst is 

er een probleemdefinitie te ontdekken die kenmerkend is voor actoren als overheden en 

exploitanten die betrokken waren bij en verantwoordelijk waren voor de realisering van de 

be- en verwerkingscapaciteit. 

Tabel 7.1 Initiatiefnemers van de te realiseren be- en verwerkingscapaciteit 

Gerealiseerde projecten Niet-gerealiseerde projecten 
Duiven Landgraaf Wijster Leiden Nieuwegein Zwolle 

Initiatiefnemers Regionale Regionale 
overheid overheid 

Exploitant 
(PPS) 

Regionale 
overheid 
en gepriv. 
onderdeel 

van de 
provincie 

Exploitant Regionale 
(private overheid en 

organisatie) lokale 
overheid 

In hoofdstuk 6 hebben we geconstateerd, dat de initiatiefnemers veelal deel uitmaakten 

van de dominante coalities in de besluitvormingsprocessen. Het waren deze actoren die 

"het probleem" al in een vroeg stadium erkenden en definieerden. Er diende namelijk be

en verwerkingscapaciteit gerealiseerd te worden. Gebaseerd op nationaal afvalbeleid 

moesten provincies binnen hun provinciegrenzen ervoor zorg dragen, dat zij voldeden 

aan de vereiste en benodigde afvalbe- en verwerkingscapaciteit. Nieuw nationaal afval

beleid, veelal gebaseerd op nieuwe afvalaanbodprognoses, met nieuw uitgezette lijnen 

omtrent afvalverwerking, zoals het instellen van het inzamelen van GFT-afval en het 

zorgdragen van voldoende verwerkingscapaciteit daarvoor, zorgde vaak voor een pro

bleem. Dit was bijvoorbeeld het geval in de casus Duiven en Wijster. Ook ontstond in een 

aantal gevallen "het probleem" naar aanleiding van het vol raken van bestaande voorzie

ningen voor afvalverwerking. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de casus Landgraaf, 

Leiden, Nieuwegein en Zwolle. In elk van deze casus moest vervanging gezocht worden 

voor het vol raken van bestaande voorzieningen voor afvalverwerking. 

Voor actoren als omwonenden en (milieu-)belangengroepen, vaak deel uitmakend van 

niet-dominante coalities in de besluitvormingsprocessen (zie hoofdstuk 6), was het pro

bleem, zoals gedefinieerd door de hierboven genoemde actoren, veelal minder evident of 
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zelfs nog niet zichtbaar. Het moeten realiseren van verwerkingscapaciteit en in het geval 

van Leiden het realiseren van bewerkingscapaciteit, maakte geen deel uit van de pro

bleemdefinities van de omwonenden en (milieu-)belangengroepen. De confrontatie van 

deze actoren met de probleemdefinitie van de actoren die be- en verwerkingscapaciteit 

dienden te realiseren, zorgde in hun beleving voor andere problemen die ze geagen

deerd wilden zien. Zij werden geconfronteerd met de plannen voor een voorziening voor 

afvalverwerking in hun omgeving en definieerden "het probleem" vervolgens in termen 

van bijvoorbeeld nadelige consequenties voor het milieu en de gezondheid (zie tabel 

7.2). 

Kingdon betrekt in zijn theorie ook een stroom van het zoeken en aandragen van oplos

singen voor de gesignaleerde problemen. Deze oplossingenstroom is in "werking" verge

lijkbaar met de problemenstroom. En ook in de definities over oplossingen lopen de me

ningen in de bestudeerde casus uiteen. De actoren die de problemen signaleerden waren 

veelal dezelfde die hard op zoek gingen naar oplossingen. Dit gebeurde op een minder 

"toevallige" en "grillige" manier dan Kingdon aangeeft. Het realiseren van afvalbe- en 

afvalverwerkingscapaciteit was dan ook een relatief eenvoudige oplossing voor het pro

bleem, zoals dat in hun percepties bestond. Op welke manier de be- en verwerkingsca

paciteit gerealiseerd moest worden was nog veelal onderwerp van discussie. Op basis 

van onderzoeksrapporten en deskundigheid van bijvoorbeeld onderzoeksbureaus en 

specialisten, werden de oplossingen vervolgens in kaart gebracht, om op die manier uit

eindelijk een goed afgewogen keuze voor een oplossing te maken. 

Tabel 7.2 Elementen uit probleem- en oplossingdefinities van actoren 

Actoren Probleemdefinitie Oplossingdefinitie 

Overheden en initia
tiefnemers (domi
nante coalities; zie 
hoofdstuk 6) 

Omwonenden en 
(milieu-) belangen
groepen (niet-domi-
nante coalities; zie 
hoofdstuk 6) 

Bestaande installaties raken vol 
Nieuwe afvalaanbodprognoses 
vragen om nieuwe be- en ver
werkingscapaciteit 
Nieuw nationaal beleid vereist 
nieuwe installaties, bijvoorbeeld 
voor groente-, fruit- en tuinafval 
Noodzaak van de installatie 
Gezondheidsrisico's 
Milieurisico's 
(Bedrijfsmatige) onzekerheden 
Onvoldoende informatie over de 
plannen 

Zo snel mogelijk realiseren van 
afvalbe- en verwerkingscapaciteit 
in de vorm van nieuw aan te leg
gen voorzieningen, dan wel be
staande voorzieningen aan te 
passen en uit te breiden 

Acceptatie van te plannen af
valbe- en verwerkingsvoorziening 
onder voorwaarden (inhoudelijke 
aspecten) 
Goede informatievoorziening 
Onderbouwing van locatiekeuze 
Betrokken worden bij besluitvor
ming 
Goede afweging van verschil
lende belangen 
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Voor omwonenden en overige actoren gold een andere definitie van het probleem en als 

gevolg daarvan werd ook de oplossing anders geformuleerd. Voor hen stond centraal 

hoe oplossingen gezocht konden worden voor de ontstane onzekerheden over bijvoor

beeld de gezondheid en de consequenties voor het milieu (onder andere geur- en ge

luidsoverlast). Vanwege gebrek aan informatie riepen ook omwonenden en (milieu-)be-

langengroepen daarom hulp in van onderzoeksbureaus, specialisten en rechters om uit

eindelijk een in hun ogen geschikte oplossing te vinden voor de door hen gesignaleerde 

en gepercipieerde problemen. 

Tabel 7.2 geeft elementen aan die deel uitmaakten van de probleemdefinities en 

de oplossingdefinities die de actoren in het besluitvormingsproces hadden. Duidelijk 

wordt dat de actoren in de casus verschillende problemen signaleerden, erkenden en 

definieerden, hetzelfde geldt voor oplossingen. 

7.2.2 De politieke stroom 

De politieke stroom speelt in het model van Kingdon tevens een belangrijke rol. Onafhan

kelijk van probleemdefiniëring en het zoeken van oplossingen vinden (politieke) gebeur

tenissen plaats. De dynamiek in de politieke processen kan van invloed zijn op hoe de 

agenda tot stand komt en op welke manier en op welk moment probleemerkenning en 

probleemdefiniëring plaatsvinden en gedurende een proces wijzigen. 

Tabel 7.3 Externe gebeurtenissen van invloed op de agenda 

Externe gebeurtenis Consequenties " ~ ~ 

Nieuwe afvalaanbodprognoses van het Afval . stopzetten uitbreidingsplannen verbrandingslijn 
Overleg Orgaan (AOO) (Duiven) 

Verlagen verwerkingscapaciteit (Landgraaf) 
Verhogen verwerkingscapaciteit (Wijster) 
Twijfels over doelmatigheid (Leiden) 
Verwerkingscapaciteit overbodig (Nieuwegein); 
stopzetten besluitvorming 
Verwerkingscapaciteit overbodig (Zwolle); stopzet
ten besluitvorming 
Landelijke richtlijnen over inzameling 
Opengaan van provinciale grenzen 
Nieuwe be- en verwerkingstechnieken 
Nieuwe eisen m.b.t. geuremissies 
Nieuwe eisen m.b.t. stortplaatsen 
Nieuwe eisen m.b.t. verbrandingsinstallaties 
Invoering m.e.r.-plicht  

Invloed wijziging in nationaal afvalbeleid 

Invloed wijziging in nationaal milieubeleid 

In elke casus is sprake geweest van externe gebeurtenissen (zie tabel 7.3), die in termen 

van Kingdon onder de "politieke stroom" en in termen van Sabatier en Jenkins-Smith 
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(1993) onder "external (system) events" zijn onder te brengen. Deze gebeurtenissen zijn 

van invloed zijn geweest op de agenda in de besluitvormingsprocessen. Nieuwe afval-

aanbodprognoses van het Afval Overleg Orgaan (AOO) leidden er bijvoorbeeld in elke 

casus toe dat er opnieuw doelmatigheidsdiscussies plaatsvonden en er in ieder geval in 

de politiek werd getwijfeld over de te treffen voorziening voor afvalbe- en verwerking. 

Veranderende inzichten in de loop der jaren over afvalbewerking en afvalverwer

king hebben ertoe geleid dat er over de manier van het bewerken en verwerken van afval 

andere landelijke richtlijnen werden opgesteld. Zo vond er in de jaren 90 een omslag 

plaats in de inzameling van afvalstromen. Groente-, fruit- en tuinafval moest op een ge

geven moment gescheiden ingezameld worden om vervolgens in een daartoe opgestelde 

GFT-composteringsinstallatie te worden verwerkt. Aangezien het een nieuwe ontwikkeling 

betrof, moesten ook nieuwe voorzieningen voor het bewerken van ditGFT-afval worden 

getroffen. 

En ook nieuwe richtlijnen in het nationaal milieubeleid hebben er in elke casus toe 

geleid, dat er nieuwe eisen en normeringen van invloed waren op de agenda in de be

sluitvormingsprocessen. Met name de invoering van de m.e.r.-plicht, waardoor initiatief

nemers verplicht werden een Milieueffectrapportage te doorlopen en de daaraan gekop

pelde vergunningen aan te vragen, heeft zeker in procedurele zin een enorme impact 

gehad op het verloop van het besluitvormingsproces. Over het algemeen geldt voor de 

bestudeerde casus, dat de externe gebeurtenissen in het voordeel zijn geweest voor de 

tegenstanders van de geplande voorziening. 

Een goed voorbeeld van de impact van externe gebeurtenissen is de casus 

Zwolle. In Zwolle zijn nieuwe ontwikkelingen op het VAM-terrein van invloed geweest op 

de agendering. Het in gebruik nemen van de verbrandingsoven in Wijster, het realiseren 

van de be- en verwerkingscapaciteit voor groente-, fruit- en tuinafval en het openstellen 

van de provinciale grenzen leidden er toe, dat de gemeente Zwolle en de overige ge

meenten uit de Regio IJssel-Vecht het brandbaar en het composteerbaar afval voor ver

werking naar Wijster konden brengen. Daardoor werden in de loop van de jaren 90 de 

prioriteiten met betrekking tot de locatie De Marsen van de gemeente Zwolle anders. Het 

aandeel verwerking werd op de locatie De Marsen, gezien de nieuwe landelijke ontwikke

lingen, belangrijker gevonden dan de geplande stortactiviteiten. Men verwachtte nog wel 

een beperkte stortcapaciteit nodig te hebben, al was het maar voor niet-herbruikbare en 

onbrandbare reststromen uit de bewerking van afvalstoffen. In juni 1995 zei de gemeente 

Zwolle daarmee de geplande afvalverwerkingslocatie De Marsen niet te heroverwegen, 

als daarmee het niet meer gebruiken van de locatie voor afvalbe- en verwerkings

doeleinden werd bedoeld. Wel werd in het kader van het bestemmingsplan en vergun

ningaanvragen (m.e.r.-procedure) het accent verschoven van storten naar andere vor-
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men van be- en verwerking. Dit alles leidde er toe, dat er in 1996 nog geen bestem

mingsplan en MER waren verschenen en in juni 1996 in de Regio IJssel-Vecht uiteindelijk 

werd besloten de besluitvorming omtrent de afvalverwerkingslocatie De Marsen te beëin

digen (zie ook 7.4.1). 

Men zou bij externe gebeurtenissen en de consequenties daarvan voor de agen-

deringsprocessen ook kunnen denken aan de invloed van de invoering van de Tracéwet 

en het NIMBY-wetje. De Tracéwet heeft geen betrekking op infrastructurele projecten als 

voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking en is daarmee niet van directe 

invloed geweest op de besluitvorming in de casus. Ook de invoering van het NIMBY-wetje 

heeft deze directe invloed niet gehad, het instrument is in de bestudeerde casus immers 

nooit toegepast. Het had echter wel van indirecte invloed kunnen zijn, aangezien er van 

het wetje een dreiging naar lokale overheden uitgaat om vooral medewerking te verlenen 

aan de plannen van hogerhand. We zullen in 7.4 bespreken dat van een dergelijke drei

ging nauwelijks sprake is geweest, omdat de lokale overheden in alle gevallen bereid 

waren aan de plannen medewerking te verlenen. 

7.2.3 Het openen van een beleidsraam 

Er is sprake van het openen van een beleidsraam en het plaatsvinden van beleidsvor

ming als een probleem wordt erkend, de oplossingen voorhanden zijn en de politiek er 

rijp voor is. Is er in de casus sprake geweest van het ontstaan van beleidsramen, zoals 

door Kingdon is bedoeld? 

We hebben reeds geconstateerd dat er per casus verschillende probleemdefinities, op

lossingendefinities en politieke gebeurtenissen te onderscheiden waren. Er hebben zich 

ook koppelingen voorgedaan tussen de verschillende stromen. In drie casus, te weten in 

Duiven, Landgraaf en Wijster, is er ook daadwerkelijk een beleidsraam ontstaan. In deze 

gevallen hadden in het begin van de besluitvormingsprocessen de verschillende actoren 

zeer uiteenlopende probleem- en oplossingendefinities. Er was immers sprake van een 

hoge mate van controverse in de casus. In Wijster en in Landgraaf leidde dit in de be

sluitvormingsprocessen, in tegenstelling tot in Duiven waarin ondanks een controversiële 

situatie omtrent met name de uitbreiding van de verbrandingslijn (zie 6.5) al snel koppe

lingen tussen probleem- en oplossingendefinities plaatsvonden, tot een zekere impasse 

en in Landgraaf zelfs tot het stopzetten van een aantal procedures. Het leek er dan ook 

niet op dat de zogenoemde beleidsramen zich in deze twee casus zouden voordoen. De 

beleidsramen die zich in deze casus uiteindelijk hebben geopend, zijn mede tot stand 
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gekomen door tussenkomst van policy brokers (Sabatier en Jenkins-Smith, 1993: 8-19, 

27). 

Tabel 7.4 Aanwezigheid van policy broker en zijn PBS 

Policy broker aanwezig PBS van policy broker 
Gerealiseerde projecten 

Ja PBS I Duiven 
Ja Geen Landgraaf 
Ja PBS I Wijster 

Niet-gerealiseerde projecten 
Nee n.v.t. Leiden 
Nee n.v.t. Nieuwegein 
Nee n.v.t. Zwolle 

Als we in tabel 7.4 de casus die hebben geleid tot het realiseren van de verwerkingsca

paciteit bekijken, dan zien we dat in elke casus een policy broker aanwezig is geweest. 

Hoewel in deze casus de besluitvorming niet altijd soepel verliep door verzet van de op

positionele tweede coalitie (met PBS 3), heeft het in deze besluitvormingsprocessen uit

eindelijk toch geleid tot het realiseren van de projecten. Daarbij is opvallend dat de acto

ren die optraden als policy broker in Duiven en Wijster (afkomstig van de provinciale 

overheid), handelden en dachten volgens PBS 1. Hieruit kan worden afgeleid dat de acto

ren, die op een wat grotere afstand bij het besluitvormingsproces betrokken waren, een 

rol als policy broker op zich hebben kunnen nemen. In Landgraaf was het de exploitant 

(100% eigendom van samenwerkende gemeenten) en dan met name de projectgroep die 

uit extern aangetrokken personen bestond, die de taak van policy broker op zich nam. De 

ideeën van deze actor sloten echter niet aan bij een van de drie policy belief systemen. 

Het optreden van deze policy brokers heeft in zowel Duiven, Landgraaf als Wijster 

een positieve invloed gehad op het verloop van het besluitvormingsproces. In Duiven 

heeft het met name inhoudelijke consequenties gehad. Het optreden van de policy broker 

leidde daar onder andere tot het opstellen van de milieucontouren die golden voor het 

bedrijfsterrein als geheel (de zogenaamde Stolpovereenkomst) en het daarmee beperkt 

houden van de eventuele negatieve consequenties voor het milieu en de omwonenden. 

In Landgraaf en Wijster heeft het optreden van de policy brokers meer procedurele con

sequenties gehad. Dit heeft onder andere geleid tot het openbreken van de geslotenheid 

in de besluitvorming en daarmee tot het geven van beïnvloedingsruimte aan andere coa

lities en actoren in het besluitvormingsproces, die niet deel uitmaakten van de dominante 
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coalities. In termen van Kingdon werden in deze casus beleidsramen geopend doordat 

de policy brokers zich richtten op het in kaart brengen van de verschillende probleem- en 

oplossingsdefinities en pogingen deden deze met elkaar te koppelen. 

In tabel 7.4 is af te lezen dat er in geen van de "niet-gerealiseerde projecten" een actor 

de rol van policy broker op zich heeft genomen. In zowel Leiden, Nieuwegein als Zwolle 

geldt dat de actoren die deze rol op zich hadden kunnen nemen, te veel bemoeienis met 

het project hadden. De provinciale overheid was in Leiden en in Nieuwegein te veel be

trokken bij het initiatief. In het geval van Leiden was het het geprivatiseerd onderdeel van 

de provincie Zuid-Holland dat optrad als initiatiefnemer, waarbij zij gesteund werd door de 

provinciale overheid zelf. In Nieuwegein heeft de provinciale overheid er alles aan ge

daan om de te realiseren verwerkingscapaciteit bewerkstelligd te krijgen door zelfs een 

juridische overeenkomst te ondertekenen. In geen geval had de provincie een rol als po

licy broker op zich kunnen nemen, aangezien de betrokkenheid en de onderlinge belan

gen te groot waren. In Zwolle trad de Regio IJsseldelta op als initiatiefnemer. Deze actor 

vervulde in zeker zin de rol van policy broker, maar het handelen van de Regio richtte 

zich met name op de continuering in overlegstructuren tussen de verschillende, betrok

ken overheden en minder bijvoorbeeld op het betrekken van de lokale (milieu-)belangen-

groep om zo de verschillende stijlen van denken en handelen bijeen te brengen en ook 

deze dialoog weer op gang te brengen en te houden. De Regio vervulde dan ook niet die 

rol, waar Sabatier op doelt als hij spreekt over "policy brokers". 

Ook de lokale overheden konden in deze drie besluitvormingsprocessen niet meer 

optreden als policy broker. Voor deze actoren gold tevens een te grote betrokkenheid en 

belangenverstrengeling door als initiatiefnemer dan wel als groot voorstander de besluit

vorming te proberen te beïnvloeden. Als onderdeel van de dominante coalities was het 

voor de gemeenten Leiden en Nieuwegein niet mogelijk de rol van policy broker op zich 

te nemen, voor de gemeente Zwolle als mede-initiatiefnemer gold hetzelfde. 

In deze casus, te weten Leiden, Nieuwegein en Zwolle, zijn er vanwege het ontbreken 

van de policy brokers geen beleidsramen ontstaan. Bekijken we de probleem- en oplos

singendefinities van bijvoorbeeld alleen de dominante actoren in Leiden, dan zien we dat 

er zich een beleidsraam had kunnen openen. Want ook de politiek leek in Leiden rijp te 

zijn voor het voorgestelde plan. Maar door het uitsluiten van probleem- en oplossingen

definities van overige actoren als bijvoorbeeld de lokale (milieu-)belangengroep en door 

het ontbreken van geloofwaardige brokers, heeft zich nooit een beleidsraam daadwerke-
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lijk voor kunnen doen. Want op geen enkel punt raakte de probleemdefinitie van de initia

tiefnemers de probleemdefinitie van de omwonenden. 

Hetzelfde is te concluderen voor de casus Nieuwegein en Zwolle, waarin beleids-

ramen zich leken voor te doen als we alleen de problemen- en de oplossingenstroom van 

de dominante actoren in acht nemen. De besluitvormingsprocessen omvatten echter 

meer dan alleen de stromen van deze actoren, en beleidsramen hebben zich daarom niet 

voorgedaan. Door het ontbreken van policy brokers konden geen probleemoplossingkop

pels worden gecreëerd. De controverse bleef bestaan en het debat bleef gepolariseerd. 

Pas als gevolg van ontwikkelingen in de politieke stroom in deze casus werd uiteindelijk 

door de initiatiefnemende actoren en/of exploitant(en) besloten de geplande be- en ver-

werkingscapacteit niet te realiseren. 

We kunnen dus concluderen dat de aanwezigheid van policy brokers een positieve in

vloed kan uitoefenen op het verloop van het besluitvormingsproces. Die invloed kan be

trekking hebben op de inhoudelijke aspecten in een besluitvormingsproces (veelal de 

secondary aspects, zie ook 7.3.4), maar ook op procedurele aspecten, het structureel 

betrekken van de deskundigheid van actoren die niet deel uitmaken van de dominante 

coalitie in het besluitvormingsproces. Een policy broker kan het besluitvormingsproces 

wederom op gang brengen in conflictsituaties door consensus te zoeken in de uiteenlo

pende policy belief systemen, van waaruit de actoren en coalities denken en handelen en 

zo beleidsramen te openen. 

Het inhoudelijke en procedurele optreden van een policy broker lijkt, na bestude

ring van de besluitvormingsprocessen in Duiven, Landgraaf en Wijster, een noodzakelijke 

en voldoende voorwaarde te zijn voor de realisatie van een geplande voorziening. Door 

het optreden van de policy broker in bijvoorbeeld Duiven, werd een procedurele conditie 

gecreëerd, een platform voor alle betrokken actoren omtrent de te beperken geurcumula

tie, waardoor de gemeente Duiven uiteindelijk in staat werd gesteld zorgvuldigheid te be

trachten in het streven naar de beperking van geuroverlast. Het gevolg was dat dit door 

omwonenden en overige actoren werd gewaardeerd. Het gaf hen het gevoel dat er goed 

werd omgegaan met inhoudelijke bezwaren over bijvoorbeeld gezondheidsrisico's en 

geuroverlast, die ook zij hadden aangedragen. Samen met het ontbreken van een domi

nante coalitie in het besluitvormingsproces verwerd de controversiële situatie, zoals deze 

in het begin van het besluitvormingsproces aanwezig was, hierdoor niet een nog sterker 

gepolariseerde situatie. Vergelijkbare conclusies kunnen worden getrokken over het op

treden van de policy broker in Landgraaf en in Wijster. De controversiële en gepolari

seerde situaties konden in deze drie casus worden omgebogen door de policy brokers, 

die zich sterk maakten voor het scheppen van procedurele condities als bijvoorbeeld het 
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opzetten van overlegplatforms, waardoor ook in inhoudelijke zin aanpassingen konden 

worden doorgevoerd. 

In de casus Leiden, Nieuwegein en Zwolle waren de actoren die de rol van policy broker 

op zich hadden kunnen nemen, te veel met het initiatief verstrengeld. Dit wil overigens 

niet zeggen dat een policy broker een geheel onafhankelijk rol moet spelen in het proces, 

aangezien ook in Duiven, Landgraaf en in Wijster de policy brokers uiteindelijk baat bij de 

realisering van het geplande project hadden. Of het optreden van een policy broker ook 

in deze casus een voldoende voorwaarde was geweest voor het daadwerkelijk realiseren 

van de geplande voorziening is niet met zekerheid te zeggen. Door het ontbreken van 

een policy broker in met name Leiden en Nieuwegein ontbrak echter wel de noodzake

lijke voorwaarde om de zeer controversiële situaties om te buigen, waardoor het debat 

gepolariseerd bleef. Procedurele en inhoudelijke condities ten behoeve van een koppe

ling tussen probleem- en oplossingendefinities bleven hierdoor uit. 

7.3 Consequenties agendering voor omwonenden en overige actoren 

7.3.1 Beïnvloedingsruimte 

Uit het voorgaande blijkt dat de agenda grotendeels bepaald werd door de probleem- en 

oplossingendefinities van de initiatiefnemers van een project. Deze zogenaamde "inside 

initiatives" waren beter met het stromenmodel dan met het barrièremodel te verklaren. In 

hoofdstuk 6 hebben we geconstateerd dat de initiatiefnemers veelal (in Wijster, Leiden en 

Nieuwegein) deel uitmaakten van de dominante coalities. Het waren meestal die actoren 

die al toegang hadden tot de agenda en deze vrij eenvoudig konden bepalen. Als we 

naar de agendering in de besluitvormingsprocessen kijken dan valt te concluderen, dat er 

in geen enkele casus de actieve betrokkenheid van actoren als bijvoorbeeld omwonen

den en lokale en provinciale (milieu-)belangengroepen in de beginfase van de besluitvor

ming is te constateren. 

Volgens het barrièremodel van Van der Eijk en Kok (1975), zoals dit in hoofdstuk 2 is 

beschreven, kunnen in het besluitvormingsproces verschillende barrières worden opge

worpen. Nog voordat er agendering plaatsvindt, de prepolitieke fase volgens Outshoorn 

(1986: 72), is er sprake van meningvorming, het in kaart brengen van wensen en ideeën 

over zaken, waarvan nog niet duidelijk is of hier politieke besluitvorming over nodig is. 

Deze eerste oriëntatie vond in elke casus plaats bij de initiatiefnemende organisaties. 
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Om be- en verwerkingscapaciteit te kunnen realiseren (wensen), moesten de ac

toren van de dominante coalities deze wensen omzetten in eisen. Volgens Outshoorn is 

er dan sprake van de tweede fase, het uiten van de wensen: er moest een nieuwe in

stallatie worden gebouwd of er moest ergens een uitbreiding van een bestaande installa

tie plaatsvinden om aan de benodigde be- en verwerkingscapaciteit te kunnen voldoen. 

Deze eisen werden vervolgens in een derde fase (het uitwerken van de eisen) omgezet 

in politieke strijdpunten: binnen de casus werden politieke discussies gevoerd over de 

gewenste plannen omtrent het realiseren van de be- en verwerkingscapaciteit. En de 

discussies leidden uiteindelijk tot een beslissing in het politieke systeem: er moest een 

voorziening worden getroffen voor de verwerking van afval, met een bepaalde capaciteit 

op een bepaalde locatie. In alle casus vond op deze manier succesvolle agendavorming 

plaats. 

Vanaf de eerste tot en met de derde fase werden barrières opgeworpen voor de actoren 

die geen deel uitmaakten van de dominante coalities. Het werd omwonenden en overige 

actoren bijvoorbeeld al in de eerste fase bij het in kaart brengen van hun wensen erg 

moeilijk gemaakt. Wensen konden vaak nog niet worden geformuleerd, omdat er nog 

geen meningvorming had plaatsgevonden. Door gebrek aan informatieverstrekking van 

de initiatiefnemers omtrent de ideeën, probleemdefinities en oplossingen die er beston

den, konden omwonenden en overige actoren zich nog geen mening vormen. Hun pro

bleem was nog niet eens gesignaleerd. 

Als er uiteindelijk toch een eerste probleemdefinitie was geformuleerd en informa

tie was ingewonnen door eigen inzet, belangstelling en nieuwsgierigheid, en omwonen

den en overige actoren hun denkbeelden en ideeën over de plannen hadden geformu

leerd, werd er door de dominante coalities vaak doelbewust een volgende barrière opge

worpen, zodat zij hun wensen niet konden omzetten in eisen. Een voorbeeld hiervan is 

het weren in een vroeg stadium bij de besluitvorming van direct betrokkenen, waarvan 

werd aangenomen dat deze geen voorstander waren van het initiatief of niet deel uit

maakten van de dominante coalitie. Hierbij kan men denken aan de situatie zoals deze 

zich in Nieuwegein afspeelde, toen de gemeente, provincie en exploitant snel tot juridi

sche overeenstemming kwamen en elkaar alle medewerking toezegden ten behoeve van 

de te realiseren stortplaats. Inbreng van andere actoren werd hierdoor bijna onmogelijk 

gemaakt. De actoren die niet deel uitmaakten van deze dominante coalitie konden pas 

hun wensen in eisen omzetten door de gang naar de Raad van State in te zetten. 

Het binnenshuis bespreken van alternatieven en het pas naar buiten brengen van 

plannen, als deze al bijna beklonken zijn, is ook een voorbeeld van uitsluiting. Dit was 

bijvoorbeeld het geval in Zwolle, waar de omwonenden van de locatie De Marsen via 
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informele contacten achter de plannen voor de geplande startactiviteiten moesten komen, 

die naast hun boerenbedrijven waren gepland. Omwonenden en (milieu-)belangengroe-

pen werden zo aanvullende mogelijkheden ontnomen om de agenda in de beginfase 

nader te bepalen. Het betrekken van deze actoren bij het proces zou te lastig en te ver

velend zijn en bovendien te veel vertraging ten opzichte van het geplande besluitvor

mingsproces veroorzaken. 

Tabel 7.5 Agendaonderwerpen ter discussie 

• Locatie • Milieuconsequenties 

• Hoeveel te realiseren capaciteit • Gezondheidsrisico's 

• Type installatie • Financiën 

« Te kiezen techniek installatie « Nut en noodzaak  

Onderwerpen die in de beginfase van de besluitvormingsprocessen op de agenda ston

den waren onderwerpen als de locatiekeuze, de te bepalen hoeveelheid be- en verwer

kingscapaciteit en de te kiezen techniek. In Duiven en Wijster ging het om reeds be

staande locaties die voor uitbreiding in aanmerking kwamen. Dit leverde in met name 

Wijster behoorlijk felle discussies op over of dit soort bestaande terreinen in de toekomst 

nog meer uitbreidingen kon verwachten of dat er aan deze uitbreidingen een halt toe 

moest worden geroepen. In Landgraaf stond de locatie minder ter discussie, met name 

omdat het volstorten van mergelgroeven met huishoudelijk afval een algemeen geac

cepteerde activiteit was. In Leiden, Nieuwegein en Zwolle vonden er heftige discussies 

plaats over de locaties die voor de verwerking van afval in aanmerking kwamen. Ook al 

werden deze discussies gevoerd en leek de keuze voor de locatie nog niet vast te liggen, 

in de loop van de besluitvorming werd duidelijk dat er al wel degelijk een beslissing was 

genomen en er reeds naar een bepaalde locatie, bijvoorbeeld in het provinciaal Streek

plan, was toegeschreven. Zo werd er in de casus Nieuwegein in de loop van het besluit

vormingsproces een eerder opgeworpen barrière overwonnen. Er moest alsnog een lo

catie-MER worden opgesteld. Na het toepassen van onder andere ruimtelijke en milieu

hygiënische criteria bleek dat de bestemde locatie Het Klooster niet de meest geschikte 

was. Toch bleven de dominante actoren (voorstanders) vasthouden aan de reeds voor

gestelde locatie. De discussie over alternatieve locatiekeuzes leidde in dit geval niet tot 

een wijziging van de agenda en tot een andere beslissing over de locatie. 

De onderwerpen die door omwonenden en overige actoren in het algemeen nog 

wel op de agenda konden worden geplaatst waren vooral gericht op inhoudelijke aspec

ten van de te realiseren afvalverwerkingsinstallatie (tabel 7.5). Een onderwerp als welke 
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hoeveelheid be- en verwerkingscapaciteit nagestreefd moest worden, was in elke casus 

terug te vinden op de agenda. Ook de doelmatigheidsdiscussie die in elke casus werd 

gevoerd, onder andere als gevolg van de afvalaanbodprognoses (zoals we in 7.2.3 za

gen), was een terugkerend item op de agenda. 

Of er nog veel discussie werd gevoerd over de te kiezen techniek was mede afhankelijk 

van het type installatie dat nagestreefd werd. In elke casus vond er wel discussie plaats 

over de te kiezen techniek, maar in Wijster en in Leiden werd aan de techniek een hoge 

prioriteit toegekend. In Wijster stond de techniek ter discussie, aangezien het ging om 

een nieuwe manier van composteren, namelijk om het composteren in gesloten ruimtes. 

In Leiden kreeg de techniek hoge prioriteit, omdat het ging om een geheel nieuwe, expe

rimentele techniek, te weten het scheiden en vergisten van afval. 

Het in kaart brengen van de mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en 

de omgeving was ook op de agenda te vinden. Zo werd er gesproken over geluids- en 

geuroverlast, gezondheidsrisico's onder andere door mogelijke dioxine-uitstoot, nega

tieve consequenties voor de bodemgesteldheid van de te kiezen locatie en de bedreiging 

voor grond- en drinkwater. Ook over de eventuele risico's als gevolg van een nieuwe, 

experimentele techniek, zoals in Leiden het geval was, werd heftig gediscussieerd. In 

paragraaf 7.3.3 zal nader worden ingegaan op deze agendapunten en dan met name 

over de mogelijkheid van omwonenden en overige actoren om de agenda omtrent deze 

onderwerpen nog te beïnvloeden. 

Als omwonenden en overige actoren de eerste barrière (het omzetten van wensen in 

eisen) eenmaal hadden weten te passeren, konden zij hun wensen en eisen nog maar in 

beperkte mate zelf inhoud geven. Tabel 7.5 laat een aantal onderwerpen zien, die op de 

agenda stonden en waarover discussie in min of meerdere mate mogelijk was. Over het 

algemeen beperkten de onderwerpen waarover men kon meepraten en nog invloed op 

kon uitoefenen, zich tot op het niveau van de inrichting van de installatie, de te kiezen 

techniek en de hoeveelheid capaciteit die de installatie zou moeten verwerken. De keuze 

voor de locatie was op dat moment al gemaakt door de initiatiefnemers. Wensen en eisen 

van omwonenden en overige actoren met betrekking tot het initiatief en de plannen zelf 

maakten in geen enkele casus nog een kans. Zij hadden zich volgens de dominante acto

ren dan al eerder moeten bemoeien met de besluitvorming, zoals bijvoorbeeld omtrent de 

procedures rondom de provinciale afvalstoffenplannen. Dit was echter geen reële optie 

voor omwonenden en overige actoren, aangezien deze procedures zich meestal al jaren 

geleden hadden afgespeeld, ver voor het moment dat zij geconfronteerd werden met de 

plannen. 
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7.3.2 Beïnvloedingsmomenten: agendering door timing van voorstellen 

Uiteraard kon er in de besluitvorming gebruik gemaakt worden van de formele inspraak

momenten. Elke te doorlopen procedure, zoals bijvoorbeeld in het kader van het be

stemmingsplan en de Milieueffectrapportage, kende inspraakprocedures. Daar werd door 

omwonenden en overige actoren ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Via deze formele 

inspraakmomenten kon echter nog maar weinig invloed op het besluitvormingsproces 

worden uitgeoefend. Dat was onder andere het gevolg van het feit dat de meeste 

agendapunten al waren bepaald en over de meeste agendapunten zelfs al was beslist. 

We hebben reeds geconstateerd dat in alle casus omtrent de locatiekeuze door actoren 

die deel uitmaakten van de dominante coalities, pogingen werden ondernomen om vol

dongen feiten te creëren. De wensen van omwonenden en overige actoren omtrent de 

locatiekeuze konden de agenda daarom niet bereiken. 

We zien in tabel 7.6 dat de reeds vastgelegde locatiekeuze niet in alle casus heeft geleid 

tot een even grootschalig en hardnekkig verzet. In Leiden, Nieuwegein en Zwolle was dit 

wel het geval, in Duiven, Landgraaf en Wijster minder. Dat omwonenden en overige acto

ren "niet" tegen de locatiekeuze in verzet kwamen heeft niet zozeer te maken met het feit, 

dat men zich neerlegde bij reeds genomen beslissingen. Men kwam in Duiven bijvoor

beeld minder in verzet, omdat naar de mening van omwonenden en (milieu-)belangen-

groepen de gekozen locatie een relatief gezien goede optie was. Het was beter om een 

bestaande locatie uit te breiden, mits dit zorgvuldig gebeurde, dan een geheel nieuwe 

locatie te bestemmen voor afvalverwerking. In Wijster ging een soortgelijk argument op, 

met als voornaamste verschil dat de omwonenden en de (milieu-)belangengroepen zich 

in deze casus zeer kritisch opstelden tegenover nog meer mogelijke uitbreidingen en de 

nadelige consequenties daarvan in de toekomst. Hoewel het in Landgraaf ging om een 

nieuwe locatie was ook hier minder verzet over de gekozen locatie. Het volstorten van 

mergelgroeven was immers in het begin van de besluitvormingsprocedure min of meer 

algemeen geaccepteerd. Pas in de loop van de besluitvorming kwam men in groot verzet 

tegen de plannen, omdat de hinder bijvoorbeeld als gevolg van transportbewegingen te 

groot werd gevonden. Kennelijk hebben omwonenden pas een duidelijk en voldragen 

mening over een locatie, als zij ook weet hebben van transportroutes en transportwijzen. 

Omtrent de locatiekeuze bestond in deze casus dan ook geen hoge mate van contro

verse. 
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Tabel 7.6 Locatiekeuze bepaald, reden om in verzet te komen voor omwonenden en 
overige actoren? 

Gerealiseerde projecten Niet-gerealiseerde projecten 
Duiven Landgraaf Wijster Leiden Nieuwegein Zwolle 

Nieuwe of uitbreiding Uitbreiding Nieuwe Uitbreiding Nieuwe Nieuwe Nieuwe 
bestaande locatie 

Invloed mogelijk op Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
locatiekeuze 

Reden tot verzet Nee Nee Nee Ja Ja Ja 

Dit in tegenstelling tot de gevallen Leiden, Nieuwegein en Zwolle, waarin de zeer contro

versiële situaties waarop de casus werden geselecteerd, wel werden veroorzaakt door de 

reeds aangewezen locatie. Het ging in deze casus om nieuwe locaties, die door de domi

nante coalitie (veelal de initiatiefnemers) al in een vroeg stadium van de besluitvorming 

waren geselecteerd. Ook al probeerden de tegenstanders zich te verzetten tegen de 

reeds aangewezen locaties, de formele inspraakprocedures gaven deze actoren maar 

een zeer beperkte mogelijkheid om de locatiekeuze nog ter discussie te stellen. 

De momenten waarop de "niet-dominante" actoren de besluitvormingsprocedure 

daadwerkelijk konden beïnvloeden waren over het algemeen zeer schaars. Naast de 

eerst genoemde barrière (het niet om kunnen zetten van wensen in eisen) werden de 

omwonenden en overige actoren vaak geconfronteerd met een tweede barrière. Het werd 

hen moeilijk gemaakt om eisen, zoals bijvoorbeeld voorwaarden over het beperken van 

mogelijk negatieve milieuconsequenties, om te zetten in politieke strijdpunten. Dat een 

actor zich op een gegeven moment bezighield met geformuleerde eisen van omwonen

den en overige actoren, betekende nog niet dat deze actor ook de eisen als zodanig had 

erkend en deze eisen daadwerkelijk in het verloop van de besluitvorming werden meege

nomen. We signaleren hier de zogenaamde "nondecisions" (Bachrach en Baratz, 1970): 

maatschappelijke wensen, behoeften en eisen die door expliciet handelen of door sociale 

processen niet worden omgezet in politieke strijdpunten. Veel bezwaarschriften werden 

bijvoorbeeld al vrij snel ongegrond verklaard door de daarvoor verantwoordelijke organi

satie. In een aantal gevallen was de afwijzing zelfs formeel onterecht, zoals pas zou blij

ken nadat er procedures waren aangespannen bij bijvoorbeeld de Raad van State. 

In elke bestudeerde casus zijn deze "nondecisions" aan te treffen. Een voorbeeld 

van een dergelijke activiteit is zoals eerder gezegd, de juridische overeenkomst die de 

exploitant, de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht in het besluitvormingspro

ces over de stortplaats Het Klooster met elkaar afsloten. Door het ondertekenen van 

deze inspanningsverplichting werd het overige actoren, als omwonenden en (milieu-)be-

langengroepen erg moeilijk gemaakt de agenda nog te beïnvloeden. Omwonenden en 
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(milieu-)belangengroepen werd doelbewust belet om hun eisen, zoals bijvoorbeeld om

trent de bodemgesteldheid, om te zetten in politieke strijdpunten. 

Succesvolle agendavorming vond voor de actoren die geen deel uitmaakten van de 

dominante coalitie, maar zelden plaats. Volgens Van der Eijk en Kok is er pas sprake van 

succesvolle agendavorming als de wensen en eisen daadwerkelijk de eerst twee barriè

res hebben gepasseerd en zijn vertaald in politieke strijdpunten. Via de formele in

spraakmomenten was deze succesvolle agendavorming in ieder geval moeilijk te be

werkstelligen. De inspraak gaf een aantal van de wensen en wellicht eisen weer van de 

omwonenden en overige actoren, maar deze konden de politieke en beleidsagenda niet 

bereiken. 

7.3.3 Overige pogingen tot beïnvloeding ondanks participatiebeperking 

Evident is dat omwonenden en overige actoren in de bestudeerde casus toch pogingen 

hebben gedaan om de besluitvorming te beïnvloeden. De casus zijn immers geselecteerd 

op een hoge mate van controverse en de aanwezigheid van verzet in de besluitvor

mingsprocessen. De vraag was vervolgens waarom omwonenden en overige actoren in 

verzet waren gekomen. De voornaamste reden hiervoor blijkt de participatiebeperking bij 

de agenderingsfase te zijn. Er werden vooral in de beginfase van de besluitvorming bar

rières opgeworpen. Op het moment dat omwonenden en overige actoren eenmaal ge

confronteerd waren met de plannen voor een afvalverwerkingsinstallatie werd, zoals al 

eerder in dit hoofdstuk is aangegeven, duidelijk dat er al heel veel vanuit specifieke pro

bleemdefinities op de agenda was geplaatst en dat er al heel veel over daarvoor geschikt 

lijkende oplossingen was beslist. In elke casus zagen we actoren en coalities die meestal 

vanuit een hiërarchische stijl van denken en handelen (PBS 2) bezig waren met het 

realiseren van afvalcapaciteit. De daartoe geplande voorzieningen moesten hiervoor een 

uitkomst bieden. Voor omwonenden en overige actoren die veelal vanuit een egalitaire 

stijl dachten en handelden (PBS 3), waren deze plannen vaststaande gegevens. Voor 

omwonenden en andere actoren was geen ruimte meer om hierover de agenda nog te 

beïnvloeden. Zij lieten zich hierdoor echter niet afschrikken, integendeel. De pogingen om 

voldongen feiten te creëren en een reeds vastgestelde agenda waren, naast inhoudelijke 

bezwaren die men had, op zich al redenen om in verzet te komen. 

Omwonenden en belangenorganisaties probeerden de besluitvorming, naast het toch 

veelvuldig inspreken via de formele procedures, op zeer uiteenlopende wijze alsnog te 

beïnvloeden. Er werden samenwerkingsverbanden gezocht die in termen van Sabatier en 
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Jenkins-Smith (1993) als non-triviaal kunnen worden omschreven (zie hoofdstuk 6). Er 

werden bijvoorbeeld zelf informatieavonden georganiseerd om informatie uit te wisselen 

en anderen bij het verzet te betrekken. Om juridisch "sterker te staan" werden op lokaal 

niveau stichtingen en verenigingen opgericht, zoals bijvoorbeeld in Nieuwegein, Leiden 

en in Zwolle het geval was. Daarnaast bestonden informele werkgroepen, comités en 

overleggen. Allemaal initiatieven om de veelal zelf ingewonnen informatie te bespreken 

en strategieën te ontwikkelen om de besluitvorming te beïnvloeden. 

In alle casus werden krachten gebundeld en opdrachten verleend voor het onder

zoeken van meestal milieuhygiënische en bodemkundige aspecten. In Leiden maakte de 

lokale (milieu-)belangengroep zich sterk voor fondsenwerving om tijdens de diverse 

procedures deskundig advies in te kunnen huren. Ook via de pers werd aandacht ge

vraagd voor de argumenten tegen een project. Daarnaast werd er soms steun gezocht bij 

provinciale (milieu-)belangengroepen, zoals bijvoorbeeld in Wijster en in Nieuwegein. Dit 

leidde dan ook tot een zeer krachtige oppositie en in het geval van gedeelde policy belief 

systemen tot oppositionele coalities. Via de Raad van State werd tevens geprobeerd in

vloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces. En waar de dominante coalitie zover 

ging dat men zelfs de formele eisen naar haar hand probeerde te zetten, met succes. 

Zoals in Nieuwegein, waar de aan de exploitant verleende m.e.r.-ontheffing door de Raad 

van State werd vernietigd en deze toch de m.e.r.-procedure moest doorlopen. 

Tabel 7.7 Waarom kwamen de omwonenden en overige actoren in verzet? 

In verzet vanwege: Gerealiseerde projecten Niet-gerealiseerde projecten 
Duiven Landgraaf Wijster Leiden Nieuwegein Zwolle 

Geluidsoverlast Nee Ja Ja Nee Ja Ja 
Geuroverlast Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Dioxine-uitstoot Ja Nee Nee Nee Nee Nee 
(Experimentele) 
techniek 

Nee Nee Ja Ja Nee Nee 

Locatie Nee Nee Nee Ja Ja Ja 
Bodemgesteldheid 
locatie 

Nee Ja Nee Nee Ja Ja 

Bedreiging voor grond
en drinkwater 

Nee Ja Nee Nee Ja Ja 

Weinig aandacht voor 
milieu van dominante 

Nee Ja Ja Ja Ja Ja 

actoren 

Ook al werd door omwonenden en overige actoren in eerste instantie emotioneel gerea

geerd op de plannen voor hun omgeving, hetgeen niet geheel onvoorstelbaar is, moet 

geconcludeerd worden dat het verzet zich niet primair richtte op het feit, dat er een afval

verwerkinglocatie in de omgeving werd gepland. De eerste emotionele reacties waren 
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ook vaak te wijten aan gebrek aan informatievoorziening en de topdown manier waarop 

de plannen voor een afvalvoorziening in het besluitvormingsproces door de dominante 

coalities werden doorgeduwd. Het verzet richtte zich, na een eerste primaire emotionele 

reactie, echter al snel in het besluitvormingsproces op inhoudelijke aspecten. De actoren 

waren zich ervan bewust dat de discussie over de te realiseren afvalbe- en verwerkings

capaciteit in het algemeen belang gevoerd moest worden. In die zin konden deze actoren 

zich gedeeltelijk verplaatsen in de probleemdefiniëring van de initiatiefnemers. Dat er 

echter direct werd besloten tot één oplossing, waarover een nut- en noodzaakdiscussie 

gedurende het besluitvormingsproces niet continue gevoerd kon worden, stuitte de om

wonenden en overige actoren tegen de borst. In termen van Kingdon lag het verschil 

vooral in de oplossingenstroom. Omwonenden en overige actoren wilden meer en andere 

criteria waaraan de oplossing ook moest voldoen, voordat deze aanvaardbaar werd ge

vonden. 

Het verzet richtte zich vooral op de oplossingen- en probleemdefinities van de actoren die 

deel uitmaakten van de dominante coalities, en de manier waarop het besluitvor

mingsproces werd ingericht. Er werd niet altijd open kaart gespeeld door de initiatiefne

mers. Omwonenden en overige groepen in de casus Nieuwegein en Zwolle bijvoorbeeld 

raakten pas op de hoogte van de plannen door het toevallig lezen en horen van de plan

nen die hun woon- en leefomgeving op een behoorlijk ingrijpende manier zouden beïn

vloeden. Daardoor ontstond al vrij snel het gevoel dat er achter hun rug om beslissingen 

werden genomen. Dit werd versterkt door het gevoel dat de initiatiefnemers het besluit

vormingsproces snel wilden doorlopen. Deze snelheid leidde tot grote onzorgvuldigheden 

en fouten in het besluitvormingsproces (zie verder 7.5.2). Nog een reden voor omwonen

den en overige actoren om in verzet te komen. 

Als gevolg van de nagestreefde snelheid werd ook een aantal onderwerpen inzake het 

milieu laag geprioriteerd door de actoren die deel uitmaakten van de dominante coalities. 

We zien in tabel 7.7 dat in alle casus, behalve Duiven, weinig aandacht bestond van deze 

actoren voor het milieu. In Duiven werden de verschillende milieuaspecten bij voorbaat 

van groot belang geacht. In de overige casus bestond in het begin van het besluitvor

mingsproces bijna geen tijd om met de verschillende milieuaspecten zeer zorgvuldig om 

te gaan. Dit leidde bij omwonenden en overige actoren tot veel verzet. 

Tabel 7.7 geeft tevens inzicht in de verschillende milieuaspecten die bij de niet-

dominante actoren tot verzet hebben geleid. In alle casus zijn omwonenden en overige 

actoren in verzet gekomen omtrent de verwachte geuroverlast. En ook voor geluidsover

last werd in vier casus (Landgraaf, Wijster, Nieuwegein en Zwolle) aandacht gevraagd 
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door de omwonenden. Het verzet omtrent de mogelijke dioxine-uitstoot heeft zich alleen 

in Duiven gemanifesteerd. Dit was dan ook de enige casus waarin de uitbreiding van een 

afvalverbrandingslijn gepland stond. In Wijster en in Leiden leidden de nieuwe experi

mentele technieken tot veel controverse en verzet. We zien in tabel 7.7 dat er in Land

graaf, Nieuwegein en Zwolle grote onrust bestond over de mogelijk negatieve conse

quenties voor de bodemgesteldheid van de locatie en de bedreiging voor het grond- en 

drinkwater. En naast overige (milieu-)aspecten werd de locatie bij de omwonenden en de 

overige actoren ter discussie gesteld in Leiden, Nieuwegein en in Zwolle gesteld. 

Een uitgebreide beschrijving van waarom omwonenden in verzet komen is te vinden in 

het proefschrift van Devilee (2001 ). Hij gaat, zoals in de hoofdstukken 1 en 2 reeds aan 

de orde is gekomen, in op de houdingen en de redenen om in verzet te komen die om

wonenden hebben als het gaat om de bouw van nieuwe afvalverwerkingsinstallaties. De 

houdingen worden onder andere bepaald door de denkbeelden over de voordelen, de 

kosten, de risico's en de consequenties voor de gezondheid, die verbonden zijn aan de 

bouw van een afvalinstallatie. Voordelen van een nieuw te realiseren verwerkingscapa

citeit zijn bijvoorbeeld het kunnen wegbrengen van afval, het veilig bewaren daarvan en 

de positieve effecten voor de werkgelegenheid. De kosten die men associeert met de 

nieuwe voorziening voor afvalverwerking zijn bijvoorbeeld geuroverlast, hinder door ge

luidsoverlast, de toename van insecten en de negatieve effecten voor de landschappe

lijke inrichting. Risico's zijn onder andere de angst voor ongelukken, risico's voor de ei

gen gezondheid en het idee dat een afvalverwerkingsinstallatie een soort tijdbom is. Wat 

betreft de risico's voor de gezondheid is men vooral bang voor gevaarlijke gassen en de 

vervuiling van het drinkwater. 

De in tabel 7.7 genoemde aanleidingen die in de bestudeerde casus tot verzet leidden, 

sluiten dus aan bij de genoemde negatieve aspecten die omwonenden associëren met 

de nieuw te realiseren afvalverwerkingscapaciteit. Het is ook een conclusie van Devilee 

dat omwonenden uiteindelijk in verzet komen door de negatieve kosten en risico's, die 

men verbindt met de plannen voor de desbetreffende afvalverwerkingsinstallatie en niet 

door de veelal als verklaring aangedragen NI MB Y-motieven. NIMBY is zelfs geen auto

noom bestaand fenomeen. Dit sluit aan bij de conclusie uit dit onderzoek, dat het verzet 

van omwonenden en overige actoren in alle casus op basis van inhoudelijke argumenten 

en niet alleen om het zogenaamde NlMBY-motief werd gevoerd. 
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7.3.4 Effecten van beïnvloeding op reeds genomen besluiten 

De pogingen om de besluitvorming te beïnvloeden hadden in alle casus in meer of min

dere mate effect. De consequenties hadden alle betrekking op de door Sabatier en 

Jenkins-Smith (1993) onderscheiden "secondary aspects" en raakten ook in sommige 

gevallen "core beliefs" (zie tabel 7.8). In Duiven werden bijvoorbeeld kleine aanpassingen 

aangebracht in de bestaande en de nog te verlenen milieuvergunningen. Nogmaals, een 

verschil met de andere casus is dat de gemeente Duiven zich erg inzette voor het milieu 

en daarmee min of meer aan dezelfde kant stond als de omwonenden en de milieugroe

pen. Er was ook geen dominante coalitie in de casus Duiven die barrières opwierp voor 

de agendering van de wensen van de omwonenden en de (milieu-)belangengroepen. 

Bovendien ging het hier om een uitbreiding van een reeds bestaand industrieterrein, wat 

voor omwonenden en overige actoren minder aanleiding gaf tot verzet, in tegenstelling tot 

de casus waarin het ging om nieuwe locaties. 

Tabel 7.8 Effecten van beïnvloeding? 

Casus Policy core beliefs 

Duiven 

Landgraaf 

Wijster • Betrokkenheid in toekomstige 
ontwikkelingen VAM-terrein 

Leiden • 
• 

Twijfels over doelmatigheid 
Financiële risico's 

Nieuwegein * Discussie over doelmatigheid 

Secondary aspects 
Kleine aanpassing van bestaande en te verlenen 
milieuvergunningen 

Andere ontsluitingsweg en ontvangstemplace
ment 
Helft van de oppervlakte 
Monitoring grondwater 
Nieuwste techniek 

Grote aanpassing van bestaande en te verlenen 
milieuvergunning 

Discussie over behalen van geurnormen 
Discussie over techniek 

Voldoen aan m.e.r.-plicht 

Op gang houden discussie over doelmatigheid en 
over mogelijke negatieve consequenties voor om-
geving en milieu 

In de overige casus resulteerde het verzet in bijdragen aan nieuwe inzichten met betrek

king tot bijvoorbeeld de techniek en de milieurisico's. Ook leidde het verzet tot het aan

passen van de bestaande milieuvergunning dan wel de nieuw op te stellen milieuvergun

ning. Het indirecte effect dat het verzet op het verloop van het besluitvormingsproces 

bleek te hebben, was nog het grootst. In alle besluitvormingsprocessen was bijvoorbeeld 

het verschijnen van nieuwe afvalaanbodgegevens een moment, waarop er nieuwe dis

cussies plaatsvonden omtrent de doelmatigheid van de te realiseren afvalbe- en verwer

kingscapaciteit (zie ook paragraaf 7.2.2). Deze externe factor kon, doordat het verzet tot 
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vertraging had geleid, uiteindelijk mede bepalend worden voor het resultaat van het be

sluitvormingsproces. 

Procedures bij de Raad van State hebben in bijvoorbeeld Nieuwegein ertoe ge

leid, dat de wensen en eisen van omwonenden en overige actoren toch politieke strijd

punten werden. Een uitspraak van de Raad van State leidde tot het vernietigen van de 

ontheffing van de m.e.r.-plicht, zodat de initiatiefnemers alsnog een m.e.r.-procedure 

moesten doorlopen. De omwonenden en (milieu-)belangengroepen hadden hiermee on

der andere bereikt, dat het milieu eindelijk de aandacht kreeg die het vanaf het begin van 

de besluitvorming al verdiende. Door de verlenging van het besluitvormingsproces werd 

de stortplaats uiteindelijk afgeblazen. 

Het deskundige verzet in bijvoorbeeld Landgraaf, waardoor procedures een paar 

keer werden stopgezet, leidde bij de initiatiefnemers (deel uitmakend van de dominante 

coalitie) tot het besef dat er wel degelijk naar de argumenten van omwonenden en mi

lieubelangengroepen geluisterd diende te worden, als men het besluitvormingsproces 

ooit wilde afronden. Hetzelfde geldt in Wijster, waar de initiatiefnemer tot een vergelijk

baar inzicht kwam en besefte dat er extern gerichte communicatie op gang moest komen 

om met het deskundige verzet om te kunnen gaan. Het oprichten van een klachtenlijn, 

het aanpassen van de installatie en het voortaan betrekken van de omwonenden en 

milieugroepen bij nieuwe besluitvormingsprocessen was een positief effect van de 

pogingen van deze actoren om de besluitvorming te beïnvloeden. 

7.4 Consequenties agendering voor lokale overheden 

De reden dat we specifiek nader moeten ingaan op "lokale overheden", is dat lokale 

overheden in de bestudeerde besluitvormingsprocessen, net als omwonenden en overige 

actoren, vaak geconfronteerd werden met plannen die op een hoger overheidsniveau 

waren opgesteld en aanvaard. Zoals al eerder is gezegd, vonden de initiatieven hun ba

sis in nationaal afvalbeleid en provinciale afvalstoffenplannen. 

Lokale overheden wordt bovendien vaak verweten NIMBY-achtig gedrag te vertonen in 

dergelijke complexe besluitvormingsprocessen. Dit werd in de begin jaren 90 als belang

rijk argument voor de NlMBY-wetgeving naar voren gebracht (WRR, 1992). Besluitvor

ming over infrastructuur zou daarom in een impasse terechtkomen. In deze paragraaf 

wordt besproken of lokale overheden nog ruimte hadden de agenda te beïnvloeden en of 

zij daarbij strategisch gedrag vertoonden. 
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7.4.1 Beïnvloedingsruimte en beïnvloedingsmomenten 

Voor lokale overheden was de ruimte om de agenda te beïnvloeden ook beperkt, maar 

groter dan voor omwonenden en overige actoren. De provinciale afvalstoffenplannen en 

streekplannen blijken weliswaar richtinggevend, maar niet alles bepalend te zijn als het 

gaat om het bestemmen van nieuwe be- en verwerkingscapaciteit. Voordat een geplande 

installatie namelijk gebouwd kan worden is het aan de lokale overheid om het vigerende 

bestemmingsplan aan te passen, dan wel een nieuw bestemmingsplan op te stellen. 

In tabel 7.9 is af te lezen dat de lokale overheden in alle casus bereid waren me

dewerking te verlenen. Niet geheel onverwacht (zie ook hoofdstuk 1, 1.5) vertoonden 

lokale overheden dikwijls strategisch gedrag om de agenda te beïnvloeden. Als het gaat 

om lokale overheden en verzet spreekt Devilee (2001) van een "vrijwilligers timing di

lemma". Lokale overheden accepteren eerder een voorziening voor afvalbewerking of 

afvalverwerking op eigen grondgebied, dan dat zij daartegen in verzet komen. 

In besluitvorming over voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking zijn 

zowel de timing als sociale aspecten relevant. Beide aspecten zijn met elkaar verstren

geld. Beslissen over afvalinstallaties gaat gepaard met dilemma's. Het sociale dilemma in 

dergelijke besluitvormingsprocessen is het vrijwilligers dilemma (Diekmann, 1985). Een 

gemeenschap (groepsniveau) of een specifieke groep van omwonenden (individueel 

niveau) moet de lasten dragen van een voorziening, waarvan gebruik gemaakt wordt 

door alle omwonenden en gemeenschappen vanuit de hele regio. Deze andere gebrui

kers zijn in het dilemma de free riders. In dit vrijwilligers dilemma is van belang op welk 

moment in de besluitvorming een gemeente een voorziening voor afvalverwerking op zijn 

grondgebied accepteert. Als een gemeente wacht, dan is het mogelijk dat intussen een 

andere gemeente akkoord gaat met de bouw van de installatie. De combinatie van het 

sociale dilemma met het timing dilemma resulteert in een zogenaamd vrijwilligers timing 

dilemma (Weesie, 1993). Het timing aspect van dit dilemma is verleidelijk voor gemeen

ten. Op deze manier kunnen zij het besluitvormingsproces strategisch vertragen en ho

pen dat een andere gemeente de geplande voorziening op eigen grondgebied zal ac

cepteren. Met betrekking tot sociale dilemma's laat het onderzoek van Devilee zien dat 

de voorstelling van het prisoner's dilemma in de ruimtelijke ordening een foutieve voor

stelling van zaken is (zie ook hoofdstuk 8). 

Op basis van de meervoudige casusstudie kunnen we concluderen dat in drie 

gevallen, te weten in Duiven, Nieuwegein en Zwolle, lokale overheden wel degelijk ge

bruik hebben gemaakt van dit timing aspect. Zij hebben daadwerkelijk pogingen gedaan 

om het besluitvormingsproces te vertragen. Dit deden ze vooral met het idee om gecom

penseerd te worden voor de acceptatie van de geplande voorziening. De daarmee ge-
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paard gaande voordelen, zoals bijvoorbeeld in de vorm van stortgelden, werkgelegenheid 

of in het geval van Nieuwegein de realisatie van de aansluiting op het bestaande wegen

net, waren redenen om gebruik te maken van het genoemde "timing" aspect. 

In het geval van Duiven en Nieuwegein werd de planologische medewerking toe

gezegd, maar werden daaraan een aantal voorwaarden verbonden. De gemeente Duiven 

had in vergelijking met de gemeente Nieuwegein minder ruimte om met de agenda te 

spelen, omdat zij bij weigering een stortplaats opgelegd zou krijgen door de provincie 

Gelderland. Het ging de gemeente met name om het bepalen van de agenda omtrent 

milieuhygiënische aspecten (met name geuroverlast) van de nieuwe initiatieven. Er 

moesten volgens de gemeente goede afspraken gemaakt worden om aan de milieu

hygiëne te voldoen. 

Tabel 7.9 Verzet van lokale overheden 

Gerealiseerde projecten Niet-gerealiseerde projecten 

Duiven Land-
graaf 

Wijster Leiden Nieuwe
gein 

Zwolle 

Lokale over Ja; Nee; Nee; Ja; Ja; Ja; 
heid kan 
locatiekeuze 
nog beïn
vloeden; 
Reden tot Nee Nee Nee Nee Ja Nee 
verzet? 

Bereidheid Ja, mits Ja Ja Ja Ja, mits Ja, maar 
lokale over
heid tot me
dewerking 

Lokale over * Ja, anders PAP en PAP en PAP en PAP en PAP en 
heid "ge oplegging Streekplan Streekplan Streekplan Streekplan Streekplan 
dwongen" tot stortplaats; 
medewer * PAP en 
king? Streekplan 

Poging tot Ja Nee Nee Nee Ja Ja 
beïnvloeding 
van agenda 
door lokale 
overheid 

Effecten van * Stolpover- n.v.t. n.v.t. n.v.t. Alternatie Traineren 
deze poging eenkomst 

*Geen 
mestver
werking 

* Max. ver
werkings
capaciteit 

ve locatie besluitvor
ming met het 

oog op 
industrie

terrein 

Lokale over Nee Ja Ja Ja Ja Nee 
heid deelne
mend aan 
dominante 
coalitie 
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Nieuwegein verleende tevens haar medewerking, maar niet zozeer om de agenda inzake 

de te realiseren verwerkingscapaciteit te beïnvloeden, als wel om compensatie te krijgen. 

Dit strategische gedrag is te typeren als calculerend en heeft zekere NIMBY-achtige 

trekken. Het gevolg was dat er een andere locatie in Nieuwegein werd opgenomen in het 

provinciaal streekplan, zodat op de eerder aangewezen locatie woningbouw gerealiseerd 

kon worden. Daarnaast leverde de medewerking een aansluiting van de gemeente Nieu

wegein op de rijksweg A28 op. 

Een andere vorm van het beïnvloeden van de agenda door strategisch gedrag is 

te constateren bij de gemeente Zwolle. Deze ging in principe akkoord met de plannen 

een afvalverwerkinglocatie te localiseren op haar grondgebied, maar traineerde vervol

gens het besluitvormingsproces de agenda. Door bijvoorbeeld het reeds verschenen MER 

steeds opnieuw te laten actualiseren, probeerde de gemeente Zwolle zo op de lange 

termijn een ander resultaat, namelijk het kunnen ontwikkelen van een industrieterrein, te 

bewerkstelligen. 

De overige lokale overheden, Landgraaf, Wijster en Leiden, hebben voor wat betreft de 

locatiekeuze niet op dergelijke wijze geprobeerd de agenda te beïnvloeden. In het geval 

van de gemeente Landgraaf en Leiden niet, omdat zij als (mede-)initiatiefnemer optra

den. In Wijster niet, omdat de gemeente groot voorstander was van de activiteiten bij de 

VAM. Deze drie gemeenten maakten tevens deel uit van de dominante coalities. Planolo

gische medewerking was in deze laatste drie gemeenten evident en daarmee ook geen 

reden om de agenda te beïnvloeden. 

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de lokale overheden nog ruimte hadden 

om de agenda te beïnvloeden. Als zij de agenda nog wilden beïnvloeden, dan dienden zij 

zich daarvoor wel strategisch op te stellen. Drie gemeenten hebben dit gedrag vertoond, 

de overige drie gemeenten niet. De behoefte de agenda te bepalen was overigens in alle 

casus relatief klein. Ten eerste omdat men als lokale overheid als mede-initiatiefnemer 

van het te realiseren project optrad en ten tweede, omdat de nieuw te realiseren be- en 

verwerkingscapaciteit in alle casus leidde tot voordelen voor de lokale overheden, zoals 

bijvoorbeeld het verkrijgen van compensatie, stortgelden of positieve werkgelegenheids

effecten. 

7.5 Consequenties agendering voor het verloop van de besluitvorming 

Zoals in de vorige paragraaf naar voren kwam werd de agenda grotendeels bepaald door 

actoren die veelal als initiatiefnemer (dominante actoren) optraden en/of al vrij eenvoudig 
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toegang hadden tot de agenda. Bij het bepalen van de agenda werd het omwonenden en 

overige actoren moeilijk gemaakt om de besluitvorming te beïnvloeden. Er werden barriè

res opgeworpen, waardoor deze actoren hun wensen en eisen niet konden omzetten in 

politieke strijdpunten. Als wensen en eisen uiteindelijk wel tot de agenda waren doorge

drongen, volgden andere barrières. Dat politieke strijdpunten in de besluitvorming werden 

meegenomen betekende namelijk nog niet, dat dit leidde tot een beslissing die tegemoet 

kwam aan de wensen en eisen van de omwonenden en overige actoren. 

7.5.1 Deskundig verzet heeft langste adem 

De grootste consequentie van een dergelijke manier van agenderen is dat de actoren die 

te maken kregen met de genoemde barrières en toch van mening waren dat er wel dege

lijk naar hun argumenten geluisterd moest worden, dit niet zonder meer accepteerden. Zij 

kwamen in verzet, al was het alleen al om aan te geven dat zij zich verzetten tegen de 

manier waarop het besluitvormingsproces werd vormgegeven. 

Alles leek al in een vroeg stadium te zijn beslist. De pogingen voldongen feiten te 

creëren leidden vooral tot het gevoel dat men niets meer aan de plannen wilde verande

ren. Juist daarom lieten omwonenden en overige actoren het hier niet bij zitten. In de loop 

van een besluitvormingsproces werd hun verzet zelfs zakelijker en deskundiger. Deze 

deskundigheid werd in alle besluitvormingsprocessen in eerste instantie door de verant

woordelijke actoren, de initiatiefnemers, onderschat. Het primaire verzet van omwonen

den en overige actoren werd al snel omschreven als emotioneel en vooral als lastig, aan

gezien het de besluitvorming en het bereiken van het beoogde einddoel alleen maar kon 

bemoeilijken. 

Het zou onjuist zijn te beweren dat het verzet van omwonenden en overige acto

ren geen enkele mate van emotionaliteit bevatte. Rond elke geplande voorziening werd in 

eerste instantie door met name omwonenden emotioneel gereageerd. Het vormde echter 

niet de grootste basis voor het verzet. Al snel wisten omwonenden en overige betrokke

nen dat zij hun verzet inhoudelijk moesten beargumenteren, om op die manier nog enig 

invloed op de besluitvorming te kunnen uitoefenen. In drie casus (de gerealiseerde pro

jecten) groeide dit besef bij de initiatiefnemers in de loop van het besluitvormingsproces 

gestaag, waardoor er in sommige gevallen na verloop van tijd serieuzer werd omgegaan 

met de argumenten van omwonenden en overige actoren. Dit was mede dankzij de inzet 

en tussenkomst van zogenaamde policy brokers. Hun optreden had tot gevolg dat deze 

actoren het gevoel hadden dat er wel naar hen werd geluisterd. Ook al werden er in de 

loop van het besluitvormingsproces besluiten genomen die niet direct tegemoet kwamen 

aan hun wensen en eisen, zij voelden zich eindelijk serieus genomen. 
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7.5.2 Beleidsraam lijkt zich snel te openen, maar is nog sneller weer dicht 

In de bestudeerde besluitvormingsprocessen speelde snelheid een enorm grote rol. De 

boodschap was vaak dat er binnen een provincie snel be- en/of verwerkingscapaciteit 

moest komen. Bestaande afvalverwerkinglocaties raakten vol en moesten worden ver

vangen, of nieuw nationaal beleid riep om nieuwe afvalverwerkingsinstallaties, bijvoor

beeld in het kader van het inzamelen van GFT-afval. In termen van Kingdon kan gecon

cludeerd worden dat er zich vrij onverwacht problemen voordeden die op korte termijn 

een oplossing behoefden. De voor de afvalverwerking verantwoordelijke actoren zetten 

het door hen gedefinieerde probleem snel op de beleidsagenda. Opvallend is dat er bij 

het zich voordoen van een problemenstroom, al snel gekozen werd voor één bepaalde 

oplossing. En ook de politieke stroom voegde zich uiteindelijk bij de problemen- en op-

lossingenstroom, waarmee het beleidsraam zich snel leek te openen. 

Een beleidsraam kan echter ook in gevaar komen, als de afzonderlijke stromen 

zich weer los van elkaar gaan bewegen. De in de besluitvorming geslopen onzorgvuldig

heden en fouten en het buitensluiten van bepaalde actoren met een andere probleem- en 

oplossingendefinitie van de agenda, hebben deze ontkoppeling in een aantal casus, zo

als bijvoorbeeld in Landgraaf, teweeggebracht. Die fouten werden juist gemaakt door de 

grote snelheid waarmee men het proces wilde doorlopen. Het deskundige verzet leidde 

daar tot het schorsen en stopzetten van vergunningprocedures. De oplossing, zoals deze 

gedefinieerd was door de dominante actoren, en die in eerste instantie de juiste oplos

sing voor het probleem leek, bleek aanvankelijk niet de meest geschikte. De te bouwen 

stortplaats bleek aan een aantal eisen niet te voldoen. Er moest worden gekeken naar de 

bodemgesteldheid en ook moesten aanpassingen gedaan worden in het kader van de 

geur- en geluidsoverlast. Nieuwe ontwikkelingen in de politieke stroom, zoals ook in deze 

casus de nieuwe afvalaanbodprognoses, leidden ertoe dat er een discussie werd gestart 

over de doelmatigheid. Daarmee werd de probleemdefinitie van de initiatiefnemers, mede 

door de inzet van policy broker, nog eens onder de loep genomen. Hoe groot was het 

probleem en was de eerder daarvoor aangedragen oplossing de juiste? Uiteindelijk 

leidde dit tot een aanpassing van de te realiseren be- en verwerkingscapaciteit, een an

dere te kiezen techniek, het aandacht schenken aan de bezwaren van omwonenden en 

overige actoren (het verzet werd daarmee minder hardnekkig), waardoor het beleidsraam 

zich weer kon openen. We hebben in 7.2.3 geconcludeerd, dat in de casus Leiden, 

Nieuwegein en Zwolle geen sprake is geweest van een beleidsraam. In deze casus liet 

de snelheid het in kaart brengen van verschillende probleem- en oplossingendefinities 

niet toe en er ontbrak ook een policy broker die eventueel kon zorgdragen voor een kop

peling tussen deze uiteenlopende definities. 
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De idee van de actoren die deel uitmaakten van de dominante coalities, om besluitvor

ming soepel te laten verlopen door actoren die niet direct positief tegenover het initiatief 

stonden, te weren bij de agendering had in elke casus een averechts effect. Het bestaan 

van de dominante coalities met een hiërarchische stijl van denken en handelen (PBS 2) 

dan wel een gematigd egalitair, individualistische stijl (PBS 1), zoals we in hoofdstuk 6 

(6.4) hebben geconcludeerd, was juist een reden voor de overige actoren (met PBS 3) om 

te polariseren, te groeperen, samen te werken en coalities te vormen om het besluitvor

mingsproces toch te kunnen beïnvloeden. Tabel 6.7 in hoofdstuk 6 liet immers zien dat 

het bestaan van een dominante coalitie in een casus altijd gepaard ging met het bestaan 

van een tweede, oppositionele coalitie (zoals ook al werd beschreven door Sabatier en 

Jenkins-Smith, 1993: 34). 

Er was in elk besluitvormingsproces, waarin coalities voorkwamen, een constante 

strijd te herkennen tussen de actoren met PBS 1/2 en de actoren met PBS 3. Het was met 

name het hiërarchische perspectief van de actoren metPBS 2 en de individualistische kijk 

op het handelen van burgers in de besluitvorming van de actoren met PBS 1 en PBS 2, 

dat bijna automatisch opriep tot het vormen van een coalitie onder de actoren metPBS 3. 

De actoren van de niet-dominante coalitie probeerden namelijk veranderingen in het be

sluitvormingsproces te realiseren door de dominante coalitie te overtuigen van de kern

zaken (core beliefs), die in het PBS van de niet-dominante coalitie van belang waren. 

Aangezien de dominante coalitie even hardnekkig was in het vasthouden aan de kernza

ken in haar PBS, leidde dit vaak tot impasses in de besluitvormingsprocessen. De dialoog 

tussen de actoren met verschillende policy belief systemen kwam dan stil te liggen en 

conflicten kwamen voor de dialoog in de plaats. Er was in die gevallen sprake van een 

"dialogue of the deaf (zie Van Eeten, 1999) 

We kunnen concluderen dat het afdoen van het verzet als zou het alleen emotio

neel zijn, zichzelf uiteindelijk in het besluitvormingsproces wreekt. Deskundigheid en vol

harding van omwonenden en overige actoren kenmerkten in de casus het verzet en wer

den daarmee een bedreiging voor het geopende beleidsraam. De beoogde snelheid werd 

in geen enkel besluitvormingsproces gehaald. Snelheid leidde tot fouten en onzorgvul

digheden, die op hun beurt zorgden voor vertraging ten opzichte van het oorspronkelijke 

geplande besluitvormingstraject. 
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7.6 Casusspecifieke opmerkelijkheden en de invloed daarvan op het be

sluitvormingsproces 

In deze paragraaf wordt kort stil gestaan bij casusspecifieke gebeurtenissen die een 

belangrijke rol hebben gespeeld in het verloop van de besluitvormingsprocessen in 

Landgraaf en in Leiden. 

In Landgraaf speelde cultuur een opmerkelijke rol. De verhoudingen, zoals die 

vroeger bestonden tussen burgers enerzijds en bestuur en kerkelijkheden (zoals bijvoor

beeld de invloedrijke plaatselijke pastoor) anderzijds, bleken ook in dit besluitvormings

proces nog enige doorwerking te hebben. Intensieve bemoeienis en inbreng van de be

volking werden door bepaalde gemeentebestuurders en -ambtenaren niet op prijs ge

steld. Het leek er in sommige gevallen op alsof gold, dat dit soort besluitvormingsproces

sen afgehandeld diende te worden door de daarvoor bevoegde organisaties en dat de 

burger in deze geen taak had. De communicatie verliep daardoor in sommige gevallen 

erg stroef en leidde tot grote ergernis, met name bij de inwoners van de gemeente Land

graaf. Zij hadden het gevoel dat hun inbreng werd belemmerd. Het werd hen bijvoorbeeld 

erg moeilijk gemaakt om bepaalde (openbare) documenten in te zien, aangezien deze 

alleen tijdens werktijden ter inzage lagen. Dit leidde ertoe dat de tegenstanders hun in

vloed alleen nog konden uitoefenen door middel van het aanspannen van gerechtelijke 

procedures, een middel waar zij eigenlijk niet bij voorbaat voor wilden kiezen. 

Een tweede opmerkelijkheid is de betrokkenheid van Duitse actoren in het besluit

vormingsproces in Landgraaf. De impact van de stortplaats op het grondwater leidde tot 

groot verzet bij onder andere het StAWA (Staatliches Amt für Wasser und Abfallwirt

schaft). Dit StAWA was verantwoordelijk voor een grondwaterbeschermings- en natuur

beschermingsgebied dat op een afstand van ongeveer 300 meter van de geplande stort

plaats is gelegen. Dit leidde tot een verzoek om nauw betrokken te worden bij de besluit

vorming. Maar ondanks de benadrukking van de gewenste betrokkenheid bleef het hier

bij. Deze en overige Duitse actoren werden in de loop van de besluitvorming echter niet 

actiever bij de besluitvorming betrokken. Het vertrouwen van Duitse actoren in de Ne

derlandse verantwoordelijke overheden en het geloof in de oprechtheid van de formele 

procedures is daarmee in ieder geval niet verbeterd. 

In Leiden hebben de financiële debacles uit het verleden en de "beleidsgestuurde expe

rimenteerzucht" van een wethouder de besluitvorming beïnvloed. De voorgeschiedenis 

van de financiële debacles als het niet doorgaan van de stortplaats De Does te Leider

dorp, de GAVl in Ypenburg en het eerder sluiten van de verbrandingsoven in Leiden, leid

den ertoe dat de participerende gemeenten van de GEVULEl al vanaf het begin van de 
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besluitvorming huiverig waren voor de plannen voor een installatie met een nog niet be

wezen techniek. Er waren duidelijk teveel verliezen geleden in het verleden waardoor de 

gemeenten anders dan de gemeente Leiden zeer op hun hoede waren. Het was voor de 

gemeente Leiden dan ook uiterst moeilijk om de andere gemeenten te overtuigen van de 

positieve aspecten van de nieuwe techniek. De meeste randgemeenten kregen dan ook 

het gevoel dat het project er koste wat kost werd doorgedrukt. In feite kwam het daar 

uiteindelijk wel op neer. De gemeente Leiden was immers overtuigd van de geschiktheid 

van de installatie en deelde mee dat zij door zou gaan met de plannen, ook als de ove

rige GEVULEI-gemeenten het hier niet mee eens konden zijn. Er was immers geen an

dere GEVULEl-gemeente, behalve de gemeente Oegstgeest, die bereid was een afval

verwerkingsinstallatie op haar grondgebied te plaatsen, en bewerkingscapaciteit was 

nodig. 

De plannen voor de scheidings- en vergistingsinstallatie werden tevens gezien als 

"beleidsgestuurde experimenteerzucht". Het was een project dat vooral uit politieke ge

drevenheid en persoonlijke voorkeur was voortgekomen. En dan met name vanuit de 

wethouder van de gemeente Leiden. Hij was overtuigd van de goede aspecten van het 

project, maar werd om zijn manier van handelen, overtuigen en verkondigen veelal niet 

gewaardeerd. In dit besluitvormingsproces kan geconcludeerd worden dat het besturen 

van één wethouder van grote invloed is geweest op het verloop van de besluitvorming en 

de onderlinge verhoudingen tussen alle betrokkenen. De gemeentelijke tegenstanders 

raakten gefrustreerd door het handelen van deze wethouder, en konden de manier van 

besturen niet waarderen. Zeker toen bekend gemaakt werd dat de gemeente Leiden het 

besluitvormingsproces wilde voortzetten met een art. 19 WRO procedure. De overige 

gemeenten waren zich ervan bewust dat er snel een oplossing moest worden gevonden 

voor de problematiek rondom de afvalverwerking, maar raakten gefrustreerd door de 

snelheid waarmee de plannen werden gepresenteerd en doorgeduwd. De financiële 

mislukkingen van de afgelopen jaren maakten de GEVULEI-gemeenten huiverig voor 

nieuwe "avonturen". 

7.7 Conclusies 

In dit hoofdstuk is de agendavorming, zoals deze heeft plaatsgevonden in de bestu

deerde casus, besproken. We kunnen concluderen dat in elke casus de (initiatiefne-

mende) actoren die meestal ook deel uitmaakten van een dominante coalitie (zie hoofd

stuk 6), in het begin van de besluitvormingsprocessen de agenda bepaalden. Hun pro

bleemdefinities (er moest immers voldoende afvalbe- en verwerkingscapaciteit worden 

gerealiseerd) en oplossingdefinities (de locaties werden bestemd en het type installatie 
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was bepaald) waren al snel op de agenda geplaatst. De wensen en eisen met betrekking 

tot het realiseren van de verwerkingcapaciteit werden bovendien al snel politieke strijd

punten. En pas op dat moment werd de inhoud van de agenda bekend voor actoren als 

omwonenden en (milieu-)belangengroepen. De "dominante" actoren waren al toe aan het 

bespreken van de politieke strijdpunten en het beslissen hierover, toen omwonenden en 

overige actoren nog moesten starten met het in kaart brengen van wensen en het zelfs 

nog vormen van een mening over de plannen, waarmee zij geconfronteerd werden. Door 

omwonenden en overige actoren in een dergelijk laat stadium van het besluitvormings

proces over de plannen te informeren werd hen door de "dominante" actoren een eerste 

barrière opgeworpen en werd de reeds bestaande controversiële situatie versterkt. 

Nadat omwonenden en overige actoren hun wensen hadden geformuleerd en toe 

waren aan het definiëren van hun eisen, werden zij vervolgens geconfronteerd met een 

volgende barrière die de dominante actoren opwierpen. In principe was er al niet veel 

meer te wensen, laat staan te eisen, aangezien bijvoorbeeld de te treffen voorziening en 

de locatiekeuze niet meer ter discussie stonden. De actoren die deel uitmaakten van de 

dominante coalities lieten de omwonenden en (milieu-)belangengroepen weten, dat zij 

zich dan al in het verleden met dergelijke discussies bezig hadden moeten houden en 

daarmee werd de discussie afgesloten. De eisen konden zich formeel daarom alleen nog 

richten op inhoudelijke aspecten van de te bouwen afvalverwerkingsinstallatie. 

Van succesvolle agendavorming was dan ook maar nauwelijks sprake als het 

gaat om de inbreng van omwonenden en overige actoren. Want ook bij het omzetten van 

eisen in politieke strijdpunten werd het hen vaak moeilijk gemaakt door de "dominante" 

actoren. De eisen die omwonenden en (milieu-)belangengroepen bijvoorbeeld stelden 

omtrent geuremissies, werden in bezwaarprocedures vaak terzijde geschoven. Een pro

cedure bij de Raad van State kon in een enkel geval helpen de eisen omgezet te krijgen 

in politieke strijdpunten, zoals in Nieuwegein gebeurde. 

Het bestaan van verschillende probleemdefinities van dominante actoren ener

zijds en niet-dominante actoren anderzijds leverde een constant gevecht op in de be

sluitvormingsprocessen. Dat "dominante" actoren, omwille van de snelheid in de besluit

vorming, geen kennis wilden nemen van probleemdefinities en oplossingsrichtingen van 

overige actoren, leidde ertoe dat er impasses ontstonden in de besluitvormingsproces

sen. Dit èn het ontbreken van policy brokers hadden in Leiden, Nieuwegein en Zwolle tot 

gevolg dat er geen beleidsraam kon worden geopend. De dominante actoren dachten het 

geplande initiatief er snel door heen te kunnen drukken. De problemen en oplossingen 

van de dominante coalities zelf kwamen namelijk al wel snel overeen en ook in de politiek 

was de tijd rijp voor het initiatief. Maar het niet kunnen koppelen aan de probleemdefini

ties en de oplossingsrichtingen van overige actoren leidde uiteindelijk tot het afzien van 

198 



Agendering in de besluitvormingsprocessen 

de gemaakte plannen. Er ontstond een "dialogue of the deafs", het beleidsraam kon zich 

maar niet openen. 

In de casus waarin de besluitvorming niet heeft geleid tot het realiseren van de 

verwerkingscapaciteit, heeft de tweede coalitie dan ook nauwelijks op eigen kracht de 

dominante coalitie weten te overtuigen van belangrijke aspecten uit haar PBS. Veelal 

werden pas na het aanspannen van procedures bij bijvoorbeeld de Raad van State be

langrijke inhoudelijke en procedurele aspecten in het besluitvormingsproces aangepast. 

Dit is bijvoorbeeld gelukt in Nieuwegein, maar vaak kostte dit de actoren veel moeite en 

kracht. 

In de casus Duiven, Landgraaf en Wijster, waarin in de loop van het besluitvormingspro

ces uiteindelijk wel oog was voor de probleemdefinities en de oplossingsrichtingen van 

omwonenden en overige actoren, mede dankzij de tussenkomst van policy brokers, 

kwamen de verschillende stromen uiteindelijk toch bijeen om zo een beleidsraam te kun

nen openen. In deze gevallen heeft de besluitvorming dan ook geleid tot het realiseren 

van de geplande be- en verwerkingscapaciteit. 

De aanwezigheid van een policy broker kan het besluitvormingsproces dus in po

sitieve zin beïnvloeden. Dit hebben we gezien in de bespreking van de casus, waarin de 

besluitvorming heeft geleid tot het realiseren van de geplande verwerkingscapaciteit. 

Opvallend hierbij was dat de policy brokers een ander PBS hadden dan de dominante 

coalities in de desbetreffende casus. In dit onderzoek was dat als de policy broker te ver

binden was met een gematigd egalitair en individualistisch perspectief (PBS1). Het open

breken van de dialoog, het bijeenbrengen van de verschillende stijlen van waaruit ver

schillende coalities en actoren denken en handelen, leidden ertoe dat het besluitvor

mingsproces uit een impasse kon worden gehaald, vervolgens op een andere manier kon 

worden voortgezet en een beleidsraam zich kon openen. Er konden tevens veranderin

gen optreden in het handelen en denken van de dominante coalitie in het voordeel van 

actoren die niet deel uitmaakten van de dominante coalitie. De dominante coalitie moest 

dan wel voor de inbreng van deze policy broker open staan. Deze positieve invloed heeft 

de aanwezigheid van een policy broker zeker gehad in Duiven, Landgraaf en Wijster. 

De aanwezigheid van een policy broker lijkt na analyse een noodzakelijke voor

waarde te zijn voor het bijeenbrengen van diverse denkbeelden en stijlen van handelen 

en voor een meer constructief verloop van een besluitvormingsproces. Of het optreden 

van een policy broker ook een voldoende voorwaarde is om uiteindelijk te komen tot de 

realisering van een geplande voorziening is op basis van dit onderzoek niet te conclude

ren. 
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In elke casus is tenslotte te zien dat de pogingen om de besluitvorming te versnellen door 

bijvoorbeeld agendaonderwerpen vast te leggen, actoren die niet deel uitmaakten van de 

dominante coalitie uit te sluiten van de agenda en pogingen te ondernemen om de plan

nen door te duwen een averechts effect hadden op het verloop van de besluitvorming. 

Ook al werd het de "niet-dominante" actoren moeilijk gemaakt de agenda nog te 

beïnvloeden, dit was juist een reden om de krachten te bundelen en als oppositionele 

coalitie zeer deskundig verzet te plegen. De besluitvorming werd daardoor eerder 

vertraagd dan versneld. 
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