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Conclusies en lessen voor de ioekomst

Hoofdstuk 8
Conclusies en lessen voor de toekomst
8.1

Inleiding

In de hoofdstukken 1 en 2 is uitgebreid ingegaan op de aanleiding voor dit onderzoek en
de doelstelling. Er werd aangegeven welke centrale onderzoeksvragen werden gesteld
om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de doelstelling:
Hef verkrijgen van inzicht in het verloop van besluitvormingsprocessen die spelen
rondom het plaatsen van infrastructurele projecten met lokale milieueffecten, in het bijzonder rondom het plaatsen van voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking,
met het oog op de toetsing van enkele centrale veronderstellingen uit de beleidstheorie
die ten grondslag ligt aan de Tracéwet en de nieuwe WRO.
In hoofdstuk 1 is tevens een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die een basis vormden voor het empirisch onderzoek. Deze vragen zijn al voor een groot deel beantwoord in
de voorgaande hoofdstukken. De belangrijkste conclusies zullen in 8.2 en 8.3 aan de
orde komen. In 8.3 zal tevens een verbinding worden gelegd met de onderzoeksresultaten zoals deze uit het sociaal-psychologische onderzoek van Devilee (2001) naar voren
zijn gekomen.
De beantwoording van de hieronder opgenomen centrale vragen, die ter bereiking van de
doelstelling werden geformuleerd, zal in 8.4 aan bod komen:
1. Hoe verlopen besluitvormingsprocessen rondom het plaatsen van nieuwe voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking, dan wel het uitbreiden van bestaande
voorzieningen?
2. Als de besluitvorming in een impasse raakt, wat zijn daarvan de oorzaken?
3. Welke rol spelen lokale overheden en omwonenden in deze besluitvormingsprocessen?
In 8.5 zal naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen worden besproken hoe in toekomstige situaties gedacht en gehandeld zou moeten worden. Vervolgens zal in 8.6 de
relatie worden gelegd met de huidige ontwikkelingen in het Nederlands ruimtelijke orde-
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ningsbeleid. In 8.7 wordt besproken welke onderwerpen in toekomstig onderzoek aan de
orde zouden moeten komen.
8.2

De belangrijkste conclusies uit het bestuurskundig onderzoek

In hoofdstuk 1 zijn de vragen die in dit onderzoek centraal stonden onderverdeeld in een
aantal onderzoeksvragen.
Tabel 8.1

Waar worden de onderzoeksvragen 1 t/m 6 beantwoord?

Onderzoeksvraag:

Beantwoording in:

1.

Hoofdstukken 1,4 en 8 (8.4)

2.
3.
4.
5.
6.

Hoe zijn de besluitvormingsprocessen omtrent de bestudeerde
casus door de overheid gestructureerd?
Welke actoren zijn te onderscheiden? Vanuit welke policy belief
systemen handelen en denken de actoren?
Zijn er onder de actoren coalities te herkennen?
Als er coalities zijn, is er dan een coalitie die een dominante positie in het besluitvormingsproces inneemt?
Is de dominantie van deze coalitie van invloed op de agendavorming en daarmee op het verioop van de besluitvorming?
Is het moment waarop de plannen voor de te realiseren afvalverwerkingscapaciteit kenbaar worden gemaakt van invloed op het
verloop van de besluitvorming?

Hoofdstukken 4 en 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstukken 4 en 7
Hoofdstuk 7

We zien in tabel 8.1 waar de beantwoording van deze vragen is terug te vinden. Op basis
van het in hoofdstuk 2 gepresenteerde theoretisch kader, bestaande uit onder andere het
Advocacy Coalition Framework (Sabatier en Jenkins-Smith, 1993), de Culturele Theorie
(Thompson et al., 1990) en de agenderingstheorieën (Van der Eijk en Kok, 1975; Kingdon, 1995), kon het verloop van de besluitvormingsprocessen omtrent de te realiseren
afvalcapaciteit in de geselecteerde zes casus worden beschreven en verklaard. Ook het
handelen en het denken van de betrokken actoren en de consequenties daarvan voor het
verloop van het besluitvormingsproces konden worden geanalyseerd (hoofdstuk 4 tot en
met 7). De belangrijkste conclusies zijn opgenomen in tabel 8.2.
Tabel 8.2
•

•
•
»
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Identificatie van drie stijlen van denken en handelen:
PBS 2: "Afvalcapaciteit moet! Overheidssturing noodzakelijk"
PBS 3: 'Afvalcapaciteit? Neen, tenzij in overleg met alle betrokkenen"
PBS 1 : 'Afvalcapaciteit? Ja, mits zorgvuldig doch daadkrachtig beslist"
Dominante coalities vooral handelend en denkend vanuit PBS 2 (uitzondering Leiden PBS 1 )
Dominante coalitie roept tweede oppositionele coalitie op
Optreden policy broker bevorderlijk voor continuering besluitvormingsproces

Conclusies en lessen voor de toekomst

In figuur 8.1 zijn op basis van de analyses uit de hoofdstukken 5, 6 en 7 de consequenties van de aanwezigheid van een dominante coalitie met PBS 2 op het verloop van het
besluitvormingsproces weergegeven.
Figuur 8.1

Consequenties van aanwezigheid dominante coalitie met hiërarchische stijl

Aanwezigheid
van dominante
coalitie met
hiërarchische stijl
(PBS 2)

Barrières opwerpen in
het agenderingsproces

Ontstaan van nietdominante coalitie
met egalitaire stijl
(PBS 3)

I
Niet-dominante
coalitie gebruikt
vooral hindermacht
(agenda beïnvloeden)

I
* Continuering van het
besluitvormingsproces
* Capaciteit wordt
gerealiseerd

Tussenkomst
policy broker

* Verhoging
controversialiteit
* Besluitvorming
raakt in een impasse

I

I

Vertraging een feit

* Besluitvorming stopt
* Afvalcapaciteit
wordt niet gerealiseerd

8.3

Conclusies gekoppeld aan bevindingen uit het sociaal-psychologisch
onderzoek

In deze paragraaf staan de onderzoeksvragen 7 t/m 9 (zie tabel 8.3) centraal. Hierbij zal
met name gebruik gemaakt worden van de bevindingen, zoals deze uit het onderzoek
van Devilee (2001) naar voren zijn gekomen.
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Tabel 8.3

Waar worden de onderzoeksvragen 7 t/m 9 beantwoord?

Onderzoeksvraag:

Beantwoording in:

Is de wijze waarop besluitvormingsprocessen door de overheid Hoofdstuk 8 (8.3,1 en 8.3.2)
gestructureerd zijn van invloed op de percepties en houdingen van
omwonenden en overige actoren? Is er sprake van procedurele
oneerlijkheid?
Is het eventuele verzet van lokale bestuurders, bewoners en ove- Hoofdstuk 8 (8.3.3)
rige actoren van invloed op de uiteindelijke uitkomst, dat wil zeg- p
gen het wel of niet realiseren van een project dan wel realiseren in
gewijzigde vorm?
Zijn de actoren uiteindelijk tevreden met hoe het besluitvormings- Hoofdstuk 8 (8.3.2)
proces is verlopen en met het uiteindelijke resultaat?

8.3.1

Handelen dominante coalities van invloed op percepties van omwonenden en overige actoren

Volgens Devilee (2001) komt het vormen van een tweede oppositionele coalitie (met PBS
3) voort uit het feit dat actoren die voornamelijk afkomstig zijn vanuit (milieu-)belangengroepen, in beslissituaties gebruik maken van eenvoudige vuistregels, de zogenaamde
heuristieken (zie 2.6). Op het moment dat er plannen voor een te bouwen voorziening
voor afvalverwerking kenbaar worden, hebben omwonenden in eerste instantie de neiging om deze plannen negatief te beoordelen. Zij beoordelen de nieuwe plannen immers
op basis van beperkte informatie. Pas na een eerste reactie ontstaat bij sommigen de
behoefte om meer informatie over relevante aspecten (bijvoorbeeld over milieurisico's) te
verzamelen, waardoor ook de percepties wijzigen.
Wat individuen in dergelijke complexe situaties in primaire reactie doen heeft volgens
Sabatier (1998: 109-110) consequenties voor de dynamiek in coalitievorming. Aangezien
de actoren in een coalitie dezelfde policy beliefs delen, zien de actoren van de ene coalitie "de wereld" anders dan de actoren van de andere coalitie. Zij percipiëren en interpreteren feitelijkheden door verschillende lenzen. Het gevolg is dat er wantrouwen ontstaat
tussen deze coalities, aangezien er totaal verschillende conclusies getrokken worden uit
dezelfde feiten. Dit, in combinatie met het feit dat men zich "verliezen" beter herinnert dan
"overwinningen", resulteert in vertekende percepties van het handelen van de ene coalitie
door de andere coalitie en andersom. Sabatier en Jenkins-Smith (1999: 132) noemen dit
laatste "devil shift".
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Figuur 8.2

Coalities, percepties en verzet
Aanwezigheid dominante coalitie
met hiërarchische stijl (PBS 2)
Beperkte toegang tot agenda
(procedurele maatregelen)

Planfase
Type
inrichting

Geen policy brokers (in geval van
gepolariseerd conflict)

Gebruik

I

van

Procedurele
oneerlijkheid

heuristieken
Onzekerheid

k
Negatieve percepties
in termen van:
•
•
•

Risico's
Kosten
Gezondheidseffecten

Kans op
verzet neemt toe

Devilee (2001) constateert in zijn onderzoek dat een tweetal bronnen van onzekerheid
heuristisch redeneren en het optreden van deze "devil shift" waarschijnlijker maken. De
eerste en meest belangrijke bron van onzekerheid komt voort uit de fase waarin het plan
voor de te realiseren verwerkingscapaciteit zich bevindt. In het begin van de besluitvorming zijn omwonenden onbekend met voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking. Zij zijn in eerdere situaties niet of nauwelijks geconfronteerd met plannen omtrent dergelijke voorzieningen. De tweede soort onzekerheid komt voort uit het type voorziening, dat gerealiseerd zal gaan worden. De consequenties van een stortplaats worden
bijvoorbeeld negatiever ingeschat dan de consequenties van een composteringsinrichting. Het onderzoek van Devilee (2001) toont aan dat er verschil is in risicopercepties als
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het in de besluitvorming gaat om het realiseren van een voorziening voor afval bewerking
of voor afvalverwerking. Hij constateert dat het gebruik van heuristieken in de casus ertoe leidde, dat de lokale bevolking de gevolgen in termen van risico's (leefomgeving),
kosten (bijvoorbeeld visuele hinder en geuroverlast) en gezondheidseffecten negatiever
percipieerden. Daarnaast trad het verschijnsel op dat bestuurders in de casus waarin de
dominante coalitie met de hiërarchische stijl van denken en handelen (PBS 2) verbonden
kon worden, in tegenstelling tot in andere casus als relatief oneerlijker en machtiger werden gezien. Zij maakten immers deel uit van de landelijke Incineration Supervision Coalition (Eberg, 1997) en hadden veel tijd en vooral geld om over beleidsvoorstellen (rationeel) na te denken (zie Eckstein, 1988; 1997). Dit alles droeg voor omwonenden en overige actoren (met PBS 3), die deze tijd om over de beleidsvoorstellen na te denken en dit
geld niet hadden, er dan ook toe bij om in eerste instantie in verzet te komen en in een
tweede instantie een coalitie te vormen (figuur 8.1).
Figuur 8.2 laat de bronnen van onzekerheid zien die van invloed zijn op de wijze waarop
omwonenden en overige actoren de consequenties met betrekking tot de risico's, kosten
en gezondheidseffecten inschatten. We zien dat er een wisselwerking is tussen onzekerheid enerzijds en de wijze waarop de lokale bevolking de procedurele oneerlijkheid percipieert anderzijds. Hoe de procedurele oneerlijkheid wordt ingeschat is niet alleen van
invloed op onzekerheid, maar ook direct op de mate waarop men de risico's, kosten en
gezondheidseffecten percipieert. Devilee verbindt hieraan de conclusie dat hoe negatiever deze percepties worden ingeschat, hoe groter de kans is dat men in verzet komt.
8.3.2

Coalities, brokers, procedurele eerlijkheid en tevredenheid

Zoals ook in figuur 8.2 is weergegeven werden de percepties van omwonenden en overige actoren niet alleen op negatieve wijze beïnvloed door de ontstane onzekerheden,
ook de percepties over hoe (on)eerlijk het besluitvormingsproces verliep waren van invloed op die percepties. Er is sprake van procedurele eerlijkheid als alle betrokkenen in
de procedure de mogelijkheid hebben om ideeën kenbaar te maken over (1) de te realiseren voorziening en (2) over de uiteindelijk te nemen beslissing (Thibaut en Walker,
1975; 1978). Ook het idee dat daadwerkelijk naar de inbreng van betrokkenen wordt geluisterd en zij daarbij worden gerespecteerd draagt bij aan het benoemen van de procedure als eerlijk (Lind en Tyler, 1988).
In tabel 8.4 zijn de onderzoeksbevindingen van dit onderzoek en het onderzoek van Devilee (2001) gecombineerd terug te vinden. De onderzoeksbevindingen van Devilee zijn
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een aanvulling voor wat betreft uitspraken over hoe omwonenden aankijken tegen het
wel of niet doorgaan van de geplande voorziening, hun participatiemogelijkheden, welke
risico's voor hen relevant zijn en welk oordeel zij hebben over het verloop van de procedure. De procedurele oneerlijkheid blijkt beïnvloed te worden door (1) of er een dominante coalitie in het besluitvormingsproces aanwezig was, die vanuit hiërarchische beliefs
handelde en dacht, (2) of actoren die niet tot de dominante coalitie behoren in hun pogingen om de agenda te beïnvloeden werden belemmerd en (3) of er een policy broker actief in het besluitvormingsproces werd en het gepolariseerd debat kon ombuigen.
Devilee (2001) heeft de concepten "procedurele oneerlijkheid" en "tevredenheid" op intervalniveau geoperationaliseerd en gemeten. In tabel 8.4 worden deze gegevens getransformeerd naar een driedeling, te weten "laag", "gemiddeld" en "hoog". Hoe deze transformatie tot stand is gekomen, is af te lezen in appendix I.
Tabel 8.4
Casus

Percepties over procedurele oneerlijkheid en tevredenheid
Broker
aanwezig

Coalities
PBS2

PBS3

Procedurele
oneerlijkheid

Tevredenheid over:
Resultaat
(wel/niet
doorgaan
project)

Mogelijkheden tot
participatie
Gemiddeld;
Hoog
Gemiddeld

Duiven

Ja

Geen

Geen

Geen

Laag

Landgraaf
Wijster

Ja

Geen

Coalitie

Laag

Ja

Geen

Coalitie

Gemiddeld

Gemiddeld

Hoog

Leiden

Nee

Coalitie

Gemiddeld

Gemiddeld

Gemiddeld

Nieuwegein
Zwolle

Nee

Dominante
coalitie
Geen

Dominante
coalitie
Dominante
coalitie
Geen

Gemiddeld/
Hoog
Gemiddeld

Coalitie

Hoog

Laag

Laag

Nee

Geen

Dominante
coalitie
Geen

Geen

Gemiddeld

Hoog

Gemiddeld

We kunnen in de tabel aflezen, dat in Duiven omwonenden en overige actoren in hoge
mate tevreden waren met zowel de behaalde resultaten als de mogelijkheden van participatie en tevens de procedure niet als oneerlijk beschouwden. Aangezien in Duiven
geen coalities actief waren, ontaardde de discussie in Duiven ook niet in een gepolariseerd debat. Hierdoor was in het besluitvormingsproces relatief meer ruimte voor een
breder debat, waren er mogelijkheden voor diverse betrokkenen om de verschillende
agenda's te beïnvloeden en waren er relatief meer mogelijkheden om in het besluitvormingsproces te participeren. We kunnen hierover concluderen dat dit bevorderlijk was
voor bijvoorbeeld de legitimiteit, redelijkheid, effectiviteit, efficiency en wederkerigheid,
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criteria die ten grondslag liggen aan een kwalitatief goed besluitvormingsproces (De
Bruijn en Ten Heuvelhof, 1998; De Bruijn et al., 1998; Toonen, 1998). Uit zowel de mate
van procedurele oneerlijkheid, zoals die door de lokale bevolking is waargenomen, als uit
de mate van tevredenheid zijn conclusies over de legitimiteit en kwaliteit af te leiden.
In Nieuwegein daarentegen waren omwonenden en overige actoren niet tevreden over
het uiteindelijke resultaat en de mogelijkheden tot participatie. Men had bovendien het
idee dat het besluitvormingsproces oneerlijk verliep, de "procedurele oneerlijkheid" werd
in deze casus het hoogst gepercipieerd. In Nieuwegein was een coalitie met een hiërarchisch, gematigd individualistische stijl van denken en handelen dominant, hetgeen
leidde tot een gepolariseerd debat in dit besluitvormingsproces. Het ontbreken van publiek draagvlak ging ten koste van de kwaliteit van het besluitvormingsproces als geheel.
Dit is terug te vinden in de percepties van de procedurele oneerlijkheid en de tevredenheid omtrent de uiteindelijke resultaten en de participatiemogelijkheden. Ondanks het feit
dat de geplande stortplaats niet is doorgegaan laten de bevindingen van Devilee (2001)
zien, dat zelfs dat voor omwonenden en overige actoren niet voldoende was om uiteindelijk tevreden te zijn over het resultaat.
Zijn er op basis van de onderzoeksresultaten van Devilee (2001) en de interviewresultaten uit dit onderzoek conclusies te trekken over de aanwezigheid van de policy brokers
en de uiteindelijke gevoelens van omwonenden en overige actoren over de procedurele
oneerlijkheid en de tevredenheid met betrekking tot het uiteindelijke resultaat en de participatiemogelijkheden?
In Landgraaf en in Wijster (zie voor de beschouwing over Duiven hierboven) kan
de tussenkomst van een policy broker hebben geleid tot relatieve tevredenheid bij actoren. De voorstanders gaven in de interviews aan tevreden te zijn aangezien zij de geplande verwerkingscapaciteit hebben kunnen realiseren. Maar ook coalities, bestaande
uit tegenstanders, in deze casus hebben, zoals we in tabel 8.4 kunnen aflezen, een redelijk tevreden (gemiddelde scores) gevoel over het bereikte resultaat. Deze tevredenheid
kan voortkomen uit de meer open procedure die, na tussenkomst van de policy broker,
werd gevolgd. De aanwezigheid van de policy broker leidde er immers toe dat de dialoog
weer op gang kwam en ook de actoren die niet deel uitmaakten van de dominante coalitie de mogelijkheid kregen actief te participeren in het besluitvormingsproces. Deze actoren kregen eindelijk de mogelijkheid om onderwerpen op de agenda te zetten. Denkbeelden over bijvoorbeeld het nut van de te bouwen voorziening werden wederom onderdeel
van het debat. Door de aanwezigheid van de policy broker konden actoren van de dominante coalities zich immers niet meer richten op het inzetten van machtsstrategieën als
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uitsluiting en het opwerpen van barrières. Pas na de inbreng van de policy broker hadden
omwonenden en overige actoren het idee eindelijk gehoord te worden en daadwerkelijk
de mogelijkheid te krijgen om een bijdrage te leveren aan het verloop van het besluitvormingsproces. Hierdoor werd de inbreng van deze tegenstanders groter en konden zij
meer invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces. De aanwezigheid van de policy
broker in het besluitvormingsproces kan de percepties omtrent de tevredenheid overparticipatiemogelijkheden, in Landgraaf gemiddeld en in Wijster hoog, en de in Landgraaf
laag en in Wijster gemiddelde ingeschatte procedurele oneerlijkheid dus wel degelijk in
positieve zin beïnvloed hebben.
Over het uiteindelijke resultaat in de besluitvorming hebben de actoren in zowel Leiden
als Nieuwegein geen tevreden gevoel. Als we tabel 8.4 bestuderen zien we dat de tegenstanders (Leiden gemiddelde score, Nieuwegein laag) zelfs niet blij zijn over het uiteindelijke resultaat, het niet doorgaan van het project. Uit interviews blijkt dat de perceptie over
het uiteindelijke resultaat sterk gekleurd wordt door de gemengde gevoelens die men
heeft, als er gedacht wordt aan hoe het besluitvormingsproces is verlopen en hoe deze
gestructureerd werd door de verantwoordelijke overheden. De percepties over de procedurele oneerlijkheid zijn in Leiden dan ook gemiddeld en in Nieuwegein hoog, de tevredenheid over de participatiemogelijkheden in Nieuwegein laag. In Zwolle is in tegenstelling tot Leiden en Nieuwegein sprake van een hoge mate van tevredenheid over het uiteindelijke resultaat en wordt evenals in Leiden gemiddeld gescoord ten aanzien van de
mogelijkheden tot participatie in het proces.
Uit de interviews blijkt dat ook de voorstanders van de geplande verwerkingscapaciteit in deze casus niet echt tevreden zijn met het uiteindelijke resultaat. Dit heeft
uiteraard te maken met het feit dat de besluitvorming niet heeft geleid tot het realiseren
van de geplande afvalverwerkingsinstallatie en de daarbij verloren gegane investeringen
(veelal oplopend tot in de miljoenen guldens). Daarnaast geven deze actoren ook toe niet
tevreden te zijn over hoe het besluitvormingsproces is verlopen. De snelheid waarmee
men probeerde de besluitvorming te laten verlopen, had een averechts effect. Het besluitvormingsproces miste vaak zorgvuldigheid, waardoor de deskundige oppositionele
coalities zeer regelmatig overwinningen boekten in procedures bij bijvoorbeeld de Raad
van State. De vaak penibele situaties, zoals de overheden in Nieuwegein die voor zichzelf hadden gecreëerd door haastig een juridische overeenkomst aan te gaan met de
exploitant, leidden ertoe dat overheden aangeven niet tevreden te zijn met het verloop
van het besluitvormingsproces. Zij geven vaak aan het in de toekomst beter en anders
(en dan met name zorgvuldiger) te willen doen. Met name over het begin van het besluit-
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vormingsproces is men negatief. De slechte beginfasen waren nauwelijks meer te corrigeren in het verloop van het besluitvormingsproces.
Er lijkt na bovenstaande analyse toch voorzichtig geconcludeerd te kunnen worden, dat
de aanwezigheid van een policy broker een positief effect zou kunnen hebben op hoe
lokale omwonenden na het afronden van een besluitvormingsproces aankijken tegen het
uiteindelijke resultaat, de participatiemogelijkheden die zij in het proces kregen en de
wijze waarop het besluitvormingsproces procedureel gezien werd vormgegeven. Het ontbreken van een policy broker leidt, zoals we in de casus Zwolle hebben gezien, niet altijd
tot negatieve percepties over het uiteindelijke resultaat. Er is dus niet algemeen te concluderen dat het ontbreken van een policy broker ook altijd tot meer negatieve percepties
zal leiden. We zien echter wel dat de meeste extreme scores in positieve zin, dus bijvoorbeeld in gemiddeld tot hoge mate van tevredenheid en een lage gepercipieerde procedurele oneerlijkheid, zich bevinden in de casus waar wel een policy broker aanwezig is
geweest. Een vergelijkbare conclusie kunnen we trekken over de extreme scores in negatieve zin, hoge gepercipieerde procedurele oneerlijkheid en lage mate van tevredenheid over participatiemogelijkheden, die we terugvinden in de casus waarin een policy
broker ontbrak.
8.3.3

Nauwelijks (NIMBY-)verzet in besluitvormingsprocessen

In hoofdstuk 1 werd de kritiek die in de afgelopen jaren is toegenomen over het gebruik
van de term NIMBY besproken. De literatuur laat zien dat de inhoud van hetNIMBY-begrip
allesbehalve eenduidig is (Freudenberg en Pastor, 1992; Luloff et al., 1998). Devilee
(2001) tracht het NIMBY-begrip meetbaar te maken door een NIMBY-schaal2 te ontwikkelen. Er is in een zogenaamde NlMBY-situatie sprake van een sociaal dilemma (Wilke,
1989, O'Hare, 1977). Er ontstaat een situatie waarin een nieuw collectief goed, in dit geval een voorziening voor afvalverwerking, moet worden gerealiseerd waaraan individuele
en lokaal geconcentreerde lasten zijn verbonden. HetNlMBY-verschijnsel ontstaat op het
moment dat er voor de productie van een nieuw collectief goed een lokale voorziening
gecreëerd moet worden. Dit heeft tot gevolg dat de lasten van deze voorziening alleen
lokaal optreden en de omwonenden het idee hebben dat ze moeten opdraaien voor de
negatieve gevolgen van iets dat voor de maatschappij als geheel van belang is. Van het
collectieve voordeel merkt men lokaal maar weinig, terwijl de kosten zijn geconcentreerd
bij één kleine groep (Wolsink, 1990).
De realisatie van het collectieve goed is afhankelijk van de medewerking van één
deelnemer. Dit dilemma is beter bekend als het "vrijwilligers dilemma" (Diekmann, 1985).
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Devilee stelt dat, als het gaat om de acceptatie van een voorziening voor afvalbewerking
of afvalverwerking door de bevolking en lokale overheden, er zelfs sprake is van een gelaagd vrijwilligers timing dilemma. Als het gaat om omwonenden dan is van dit dilemma
bijna geen sprake. Het echte NlMBY-standpunt, de combinatie van instemmen met de
bouw van nieuwe infrastructuur in het algemeen, maar verzet plegen vanwege het feit dat
deze in de eigen omgeving gebouwd zal worden, komt in de bestudeerde casus nauwelijks voor.
Dit timing aspect komt wel voor als gesproken wordt over lokale overheden en
verzet. We hebben reeds in hoofdstuk 7 (7.4) geconcludeerd dat lokale overheden, voordat zij toezegden medewerking te verlenen aan de geplande voorziening, van dit timing
aspect gebruik maakten, vooral met het idee om gecompenseerd te worden in de vorm
van stortgelden, werkgelegenheid of in het geval van Nieuwegein de realisatie van de
aansluiting op het bestaande wegennet.

8.4

Terug naar de centrale vraagstelling

Nu de conclusies uit het besluitvormingsonderzoek en het perceptieonderzoek onder de
bevolking zijn gepresenteerd, willen we in deze paragraaf de beantwoording van de centrale vraagstelling, zoals deze als rode draad voor dit onderzoek in hoofdstuk 1 werd opgenomen, samenvatten.
1. Hoe verlopen besluitvormingsprocessen rondom het plaatsen van nieuwe voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking dan wel het uitbreiden van bestaande
voorzieningen?
De besluitvormingsprocessen verlopen inderdaad veelal moeizaam. De processen zijn
complex en duren lang, maar dit is onvermijdelijk omdat er veel actoren bij de plaatsing
van voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking betrokken zijn. Inherent aan
complexiteit is dat dit tot een bepaalde "stroperigheid" leidt. De problemen die centraal
staan in dit type besluitvormingsprocessen zijn relatief ongestructureerd. De percepties
van problemen verschillen per actor en worden daardoor tevens verschillend gestructureerd. Ze zijn met name gestructureerd voor actoren metPBS 2 (hiërarchische) en relatief
ongestructureerd voor actoren metPBS 3 (egalitair). De laatsten hebben voor zichzelf tijd
nodig om (a) tot een probleemstructurering te komen, voordat (b) de overkomelijkheid
van verschillen en geschillen beoordeeld kan worden. Als deze tijd niet geboden wordt,
dan scheppen ze de tijd zelf door verzet te bieden. De actoren metPBS 1 bieden dan de
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ruimte om de actoren met de tegengestelde definities, voldoende op één lijn te krijgen om
tot de afronding van het besluitvormingsproces te komen.
Omdat actoren in de loop der tijd een andere perceptie van probleem en oplossing
kunnen krijgen, is het verloop van het besluitvormingsproces niet van tevoren op strakke
wijze te plannen. Opvallend is vooral dat de hiërarchische en procedurele benadering,
althans wanneer deze dominant is, vaak tot extra complicaties en daardoor vertragingen
leidt. De veel gebruikte term "stroperigheid" is dan ook een "zelfkwellerig concept": het
oordeel wordt vaak gebruikt wanneer een bepaalde actor een oplossing niet bevalt (De
Bruijn en Ten Heuvelhof, 1995: 203, 208). Bovendien leidt het definiëren van de "stroperigheid" vanuit een hiërarchisch policy belief systeem tot een "selffulfilling prophecy", als
men hiernaar gaat handelen.
2. Als de besluitvorming in een impasse raakt, wat zijn daarvan de oorzaken?
De oorzaken liggen vooral in de wijze waarop de besluitvormingsprocessen worden gestructureerd. Hoe de agendering plaatsvindt is zeer bepalend voor het verloop van het
proces. Actoren uit de dominante coalitie, waaronder in veel gevallen de initiatiefnemers
van de geplande capaciteit, bepalen de agenda vanaf het begin van de besluitvorming en
dat leidt onvermijdelijk tot het opwerpen van onnodige barrières voor andere actoren. Ze
belemmeren daarmee de agendering van bepaalde issues. Het idee dat door een hiërarchische, topdown wijze van denken en handelen de geplande voorziening snel kan worden gerealiseerd blijkt niet juist. De actoren die niet tot de dominante coalitie behoren,
worden hierdoor onzeker. Daardoor ontwikkelen zij negatieve percepties ten aanzien van
de infrastructuur en een gevoel van onmacht, waardoor zij tevens het idee hebben dat
procedures niet eerlijk verlopen. Als gevolg daarvan gaan zij krachten bundelen om een
tegenmacht te creëren. Het uitoefenen van hindermacht is de meest gekozen strategie,
aangezien meepraten en meedenken in het besluitvormingsproces niet mogelijk is. Debatten polariseren en ontaarden vaak in "welles-nietes" discussies. Dit doet geen goed
aan de inhoudelijke aspecten van het besluitvormingsproces en op den duur ook niet aan
de kwaliteit van de besluitvorming, het uiteindelijke resultaat en de (on)tevredenheid. De
besluitvorming raakt gefrustreerd. Nieuwe (en nog meer) onderzoeken moeten worden
gedaan en procedures worden aangespannen bij de Raad van State. Dan zijn de conflicterende actoren niet meer zelf in staat om de frustraties om te zetten in een vruchtbare
samenwerkingsvorm.
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3. Welke rol spelen lokale overheden en omwonenden In deze besluitvormingsprocessen?
De conclusies uit het sociaal-psychologische onderzoek geven voldoende reden om te
concluderen, dat het niet erg verantwoord is om zowel in wetenschappelijke literatuur als
in de beleidspraktijk de term NIMBY zo algemeen te hanteren als nu gebruikelijk is. Impasses worden met name door dominante, planhiërarchisch denkende actoren zelf veroorzaakt. Het zijn deze actoren die de "schuld" van het vervolgens stroperige verloop van
het besluitvormingsproces snel leggen bij omwonenden. We hebben in dit onderzoek
geconcludeerd dat dit niet terecht is. Slechts een kleine minderheid komt in verzet en dit
verzet is vooral het gevolg van de denkbeelden die negatief beïnvloed zijn door de manier waarop het besluitvormingsproces plaatsvindt. De pogingen van dominante actoren
om voldongen feiten te creëren zorgt voor een tendens om de procedurele oneerlijkheid
hoger in te schatten. Als informatie doelbewust wordt achtergehouden en omwonenden
niet voldoende en op tijd worden ingelicht, dan neemt de kans toe dat zij ook de mogelijke gevolgen in termen van risico's, kosten en gezondheid negatiever inschatten. Pas op
dat moment ontstaat een neiging tot verzet. Voor zover dat verzet een neiging totNIMBYgedrag bevat, blijkt dat samen te gaan met al behoorlijk afwijzende percepties. Juist het
echte NlMBY-standpunt, de combinatie van instemmen met de bouw van nieuwe infrastructuur in het algemeen, maar verzet plegen vanwege het feit dat deze in de eigen omgeving gebouwd zal worden, komt nauwelijks voor.
De verklaring dat lokale overheden het besluitvormingsproces tegenwerken en dat dit
vooral komt door NIMBY-gedrag is maar voor een zeer beperkt gedeelte juist. Lokale
overheden kunnen soms het "timing" aspect van het dilemma gebruiken als ze het proces
willen vertragen. Dat doen ze dan vooral omdat zij in zekere zin gecompenseerd willen
worden voor het accepteren van een voorziening voor afvalbewerking en afvalverwerking
op eigen grondgebied. Ze zijn meestal niet bezig met het tegenhouden van de installatie.
Het accepteren van een afvalinstallatie gaat voor lokale overheden immers vaak gepaard
met voordelen. Deze voordelen uiten zich bijvoorbeeld in de vorm van werkgelegenheid,
het innen van stortgelden of het realiseren van een aansluiting van de gemeente op het
bestaande wegennet. Bovendien blijken lokale overheden vaak deel uit te maken van
dominante coalities, die de geplande voorzieningen voor afvalbewerking of afvalverwerking graag snel gerealiseerd willen zien. Zijn lokale overheden wel tegen een installatie,
dan komt dit verzet uit een goed afgewogen standpunt voort en niet simpel uit een "free
riders" mentaliteit.
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De rol die lokale overheden en omwonenden in besluitvormingsprocessen over infrastructurele projecten met lokale milieueffecten spelen is dus een andere, dan de rol die
hen door de nationale overheid wordt toegekend. Er is in de bestudeerde casus bijna
geen verzet van omwonenden en lokale overheden geweest en toch verliepen de besluitvormingsprocessen niet snel en zo men wil, moeizaam. Wordt er in dergelijke situaties
wel verzet gepleegd, dan is het onjuist om ditNlMBY-verzet te noemen. Verzet NIMBYverzet noemen dient dan ook tot het verleden te behoren. Omwonenden, vaak georganiseerd in (milieu- of omwonenden)belangengroepen, dragen vaak goede, gedegen en
deskundige argumenten aan, waarom zij tegen een bepaalde voorziening zijn. Het niet
kunnen omzetten van deze argumenten in agendapunten is frustrerend en bij uitstek een
reden om actief op te treden en verzet te organiseren in een oppositionele coalitie.
8.5
8.5.1

Hoe in toekomstige situaties te denken en te handelen
Hiërarchische planvorming zo veel mogelijk terugdringen

Om besluitvormingsprocessen over infrastructurele projecten tot een goed eind te kunnen
brengen, moet het idee dat door het versterken van bestuurscentrisme de snelheid en de
kwaliteit van besluitvormingsprocessen zal toenemen, sterk worden gerelativeerd. Het
van bovenaf regisseren van het besluitvormingsproces om zo snel mogelijk tot de realisatie van de geplande afvalcapaciteit te komen, leidt niet tot een snellere besluitvorming.
Het willen regisseren van het proces en het tegelijk willen vasthouden aan wat de einduitkomst moet zijn is funest. Het op een dergelijke wijze proberen door te duwen van de
beleidsplannen, en daarbij overige actoren van de agendering te weren en barrières op te
werpen, wreekt uiteindelijk zichzelf. Uit de bestudering van de casus blijkt dat het deskundig verzet uiteindelijk vaak de langste adem heeft.
Dit bestuurscentrisme is tevens schadelijk voor de na te streven prioritering in het afvalmanagement. De dominantie van de coalitie met de hiërarchische en gematigd individualistische stijl van denken en handelen (PBS 2) leidt immers tot een blijvende druk op het
realiseren van nieuwe capaciteit voor afvalverwerking en draagt daarmee niet bij aan de
effectuering van de beleidsprioritering voor afvalmanagement, zoals we in hoofdstuk 1
hebben beschreven. De aandacht voor afvalpreventie, minimaliseren, recyclen en bewerken, zoals deze werd gevraagd door actoren met het gematigd egalitair en individualistische perspectief (PBS 1 ), blijft daardoor zeer beperkt.
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Uit de voorgaande analyse blijkt overigens dat de aanname van Sabatier (1999), dat coalities op alle niveaus (nationaal, regionaal en lokaal) terug te vinden moeten zijn, nog niet
zo gek is. Het feit dat de dominante coalitie op lokaal niveau het PBS 2 (hiërarchisch)
heeft dat aansluit bij de nationale dominante coalitie (Incineration Supervision Coalition),
levert grote implementatieproblemen op en voorkomt tegelijk dat beleidsgericht leren op
nationaal niveau plaatsvindt (Eberg, 1997). We hebben in het bestuderen van de casus
echter ook gezien dat deze aanname niet in elke casus opging. Zo werd duidelijk dat de
nationale dominantie coalitie niet terug te vinden was in Leiden, aangezien daar sprake
was van een dominante coalitie met PBS 1, die qua denkbeelden dicht staat bij de door
Eberg (1997: 82) onderscheiden Incineration Prevention Coalition. In Zwolle en in Duiven
was zelfs, ondanks de controversiële situatie, geen enkele coalitie te vinden die in het
besluitvormingsproces actief was.
Het nut van het door Sabatier aangedragen concept van "policy broker" (Sabatier
en Jenkins-Smith, 1993: 18-19) is in dit onderzoek ook aangetoond. De wijze waarop
Sabatier de rol van deze beleidsmiddelaars heeft beschreven blijkt beter bruikbaar te zijn,
dan de manier waarop Kingdon (1994: 179) zijn "policy entrepreneurs" heeft omschreven.
De beleidsbemiddelaar van Kingdon is afwachtend en passief en komt pas in actie als
het moment daarvoor geschikt lijkt te zijn: het moment waarop een beleidsraam kan ontstaan. Pas op dat moment doet de beleidsbemiddelaar pogingen om de besluitvorming
tot een goed einde te brengen. De beleidsbemiddelaar van Sabatier daarentegen speelt
een actieve rol en probeert juist zelf voorwaarden te creëren om het besluitvormingsproces te continueren en tot een goed einde te brengen. In ons onderzoek fungeerde de
policy broker als een makelaar (Eberg en Van de Graaf, 2000) die vooral effectief bleek
te zijn bij het op gang brengen van min of meer vastgelopen processen.
Aangezien dit bestuurscentrisme in de ruimtelijke ordening (hoofdstuk 1) centraal staat,
kan de aanbeveling om de planhiërarchie zoveel mogelijk terug te dringen ook voor besluitvormingsprocessen over overige infrastructuur worden gedaan. In de toekomst zou
minder snel gegrepen moeten worden naar het versterken van planhiërarchische bevoegdheden. Vooral het idee dat alleen door overheidsingrijpen van bovenaf collectieve
belangen gewaarborgd kunnen worden moet op de helling. Naar aanleiding van de bevindingen in dit onderzoek is het zelfs noodzakelijk de relativiteit van planhiërarchische
concepten nog meer ter discussie te stellen. Dit zal geen eenvoudig proces zijn. Voor een
verandering in beleid is immers een vervanging van het dominante policy belief systeem,
in ruimtelijke ordeningsvraagstukken meestal de hiërarchische stijl van denken en handelen, door een ander policy belief systeem noodzakelijk (Sabatier en Jenkins-Smith,
1993). Alleen politieke en sociale omstandigheden kunnen leiden tot een aflossing van de
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ene coalitie met de andere. Het is evident dat dergelijke omstandigheden niet van de ene
op de andere dag plaatsvinden of zomaar zijn te manipuleren. Daarnaast heeft het verleden uitgewezen dat overheden moeite hebben om te leren. Mislukkingen van het eigen
beleid, problemen in de implementatiefase en onbedoelde effecten leidden zelden tot
verbeterde inzichten (Eberg et al., 1996; Wolsink, 1998).
8.5.2

Participatiemogelijkheden verbeteren

Het huidige ruimtelijke ordeningsstelsel is niet ingesteld op conflicten tussen coalities (cf.
WRR, 1998). Omdat er voor niet-dominante coalities geen mogelijkheden behalve inspraakmogelijkheden zijn voor een structurele inbreng in een besluitvormingsproces, is er
voor deze coalitie in veel gevallen alleen nog maar de mogelijkheid tot het uitoefenen van
hindermacht. Dit leidt ertoe dat het debat gaat polariseren en het besluitvormingsproces
vastloopt. Eén consequentie in ieder geval is dat het besluitvormingsproces nog langer
gaat duren. We hebben in dit onderzoek gezien, dat het proces dan pas weer op gang
gebracht kan worden als een policy broker zich actief met de besluitvorming gaat bemoeien.
Het is de vraag hoe besluitvormingsprocessen over afvalvoorzieningen en soortgelijke infrastructuur in de toekomst gestructureerd kunnen worden. Het voorgaande
heeft het belang om in besluitvormingsprocessen meer structurele mogelijkheden van
participatie voor betrokkenen in te brengen, aangegeven. Niet alleen komt dit ten goede
aan het verloop van het besluitvormingsproces, ook de inhoud en daarmee de kwaliteit
van het besluitvormingsproces en het uiteindelijke resultaat kunnen hierdoor worden verbeterd (Edelenbos en Monnikhof, 1998; Van der Heijden, 1998; Hoppe, 1998).
In zowel nationale als internationale literatuur zijn voorstellen te vinden over hoe besluitvormingsprocessen over infrastructurele projecten op een zodanige manier kunnen worden gestructureerd, dat alle partijen tevreden zijn met het uiteindelijke resultaat. Voorbeelden van aanbevelingen in internationale literatuur zijn te vinden in Armour (1991,
1996), Davy (1996; 1997), Fischer en Forester (1993), Healey (1997; 1998), Kuhn en
Ballard (1998), Kunreutheret al. (1996), Linnerooth-Bayer en Fitzgerald (1996).
In Nederlandse literatuur zijn tevens diverse benaderingen beschreven en aanbevelingen gedaan. Benaderingen zijn bijvoorbeeld de interactieve beleidsvorming (Edelenbos, 1998; De Jong en Weggeman, 1999), de stakeholdersbenadering (WRR, 1998; zie
8.6.1), het instellen van procesmanagement en procesarchitectuur (De Bruijn en Ten
Heuvelhof, 1998; 1999; De Bruijn et al., 1998), communicatie consensus planning (Woltjer, 1999), open besluitvormingsprocessen (Teisman, 1997) en argumentatieve beleids-
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analyse (Hoppe, 1998; Hoppe en Peterse, 1998). Welk "label" de benadering ook krijgt,
de benaderingen richten zich elk op de volgende aspecten:
•

Het aandeel dat verschillende actoren in het besluitvormingsproces kunnen hebben;

•

Het moment waarop verschillende actoren dit aandeel kenbaar kunnen maken;

•

Het bevorderen dat dit aandeel op een zodanig, heldere manier geformuleerd wordt,
dat de kwaliteit van argumentatie en debat gewaarborgd blijft;

•

Het voorkomen van het nemen van besluiten in een kring waarvan actoren zijn buitengesloten;

•

Het bepalen van de regisseur (is dit bijvoorbeeld de planner of een policy broker?).

Een voorbeeld van een concrete poging van interactieve beleidsvorming is het "groene
poldermodel" (Duyvendak et al., 1999). De auteurs omschrijven dit model als situaties
"waarin partijen met tegenstrijdige belangen of visies op milieu en economie door overleg
proberen tot overeenstemming over een gezamenlijke aanpak te komen. Als er geen
sprake is van een conflict, dan ook niet van het poldermodel" (Zagema et al., 1999: 12).
Het model beoogt spanningen tussen economische en ecologische belangen in de ruimtelijke ordening te beheersen. Volgens Weggeman en De Jong (2000) gaan er achter de
term "groene polder" echter twee varianten schuil: een institutionele en een interactieve
variant. Het institutionele model wordt gekenmerkt door een overlegkader dat structureel
en gericht is op macro en nationaal beleid, waarin partners beschouwd worden als belanghebbenden en onderhandeling en uitruil als belangrijkste werkwijzen beschouwt. De
interactieve variant kent daarentegen een ad hoc overlegkader, dat gericht is op een micro, projectmatig niveau, waarin partners als betrokkenen worden gezien en creatieve
concurrentie als werkwijze wordt nagestreefd (zie tabel 2 in Weggeman en De Jong,
2000: 80). Het is met name de interactieve variant die de laatste jaren opmerkelijk veel
ingang heeft gevonden, zowel in het discours rondom de "groene polder" als in de praktijk. Op basis van gebruikmaking van landenvergelijkende en historisch-institutionele inzichten over besluitvormingsprincipes bepleiten deze auteurs echter om meer aandacht
te schenken aan de institutionele inbedding van het groene poldermodel. Dit pleidooi
geldt uiteraard niet alleen voor het groene poldermodel, zoals hierboven werd omschreven. Ook over de hierboven genoemde overige benaderingen moet goed nagedacht worden, over hoe deze kunnen worden uitgewerkt en vervolgens kunnen worden geïnstitutionaliseerd.
Een positief effect van bijvoorbeeld collaboratieve planning (Healey, 1997; 1998) is dat
het de kans op polarisering tussen twee coalities verkleint. In collaboratieve planning
wordt de focus gelegd op
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"the importance of building new policy discourses about the qualities of places, developing collaboration
among stakeholders in policy development as well as delivery, widening stakeholder involvement beyond
traditional power elites, recognising different forms of local knowledge, and building rich social networks as a
recourse of institutional capital through which new initiatives can be taken rapidly and legitimately." (1998:
1531).

Als omwonenden en overige actoren in een zo vroeg mogelijk stadium van het besluitvormingsproces zouden worden betrokken en meer mogelijkheden zouden krijgen om in
het besluitvormingsproces te participeren, dan zouden zij zich uiteindelijk minder tegen
de plannen verzetten.
Een tweede positieve consequentie is het reduceren van de onzekerheid waarmee
omwonenden en overige actoren geconfronteerd worden. Door het planproces open te
structureren en omwonenden en overige betrokkenen in een zo vroeg mogelijk stadium in
het proces te betrekken en toegang tot het proces te geven, op de momenten dat deze
betrokkenen aangeven dat zelf te willen, zal ook de perceptie met betrekking tot de procedurele oneerlijkheid wijzigen. Handelingen en ideeën van de initiatiefnemers worden
meer zichtbaar en expliciet, waardoor onzekerheden afnemen. Als er geen mogelijkheden zijn voor actoren om een dominante coalitie te vormen die de agenda eenzijdig kan
bepalen, moeten initiatiefnemers vanaf het begin van de besluitvorming rekening houden
met handelingen en ideeën van overige actoren, om daar vervolgens ook in termen van
investeringen mee rekening te houden. Op die manier is het voor bijvoorbeeld initiatiefnemers niet meer mogelijk om omwonenden en overige actoren voor voldongen feiten te
stellen. Deze openheid heeft daarmee een positief effect op de mate van procedurele
oneerlijkheid, zoals deze wordt gepercipieerd door de bevolking.
Een derde positief effect is dat er in het besluitvormingsproces ruimte is voor de discussie over welk type voorziening gerealiseerd moet gaan worden. Het onderzoek van
Devilee (2001) heeft uitgewezen dat omwonenden de risico's van een stortplaats als
meest negatief inschatten, terwijl men de risico's van een composteringsinstallatie als
minder belastend inschat. In een open plan proces kan meer aandacht worden geschonken aan de verschillende typen voorzieningen, voordat uiteindelijk een beslissing genomen wordt.
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8.6

Huidige ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening in Nederland

8.6.1

Koerswijziging binnen de WRR

Bij de introductie van het NlMBY-wetje werd de overheid in haar meningsvorming gesteund door adviezen, onder andere afkomstig van de WRR. Het versterken van de planhiërarchische bevoegdheden binnen de ruimtelijke ordening was zelfs één van de aanbevelingen die de WRR deed door de NIMBY-wetgeving aan te moedigen in het rapport
"Milieubeleid" (WRR, 1992) en in het rapport "Besluiten over grote projecten" (WRR, 1994)
een "wet grote projecten" aan te bevelen in het verlengde van de NIMBY- en de Tracéwet.
Ondanks dat in het rapport "Besluiten over grote projecten" geconcludeerd werd dat de
kwaliteit van de besluitvorming een essentiëler probleem was dan het gebrek aan snelheid, werd toch een grotere macht voor de centrale overheid over ruimtelijke beslissingen
op lokaal niveau voorgesteld: "Centralisatie van bevoegdheden lijkt een voor de hand
liggende weg om eenheid en samenhang in de besluitvorming te verzekeren" (WRR,
1994:85).
Inmiddels heeft er bij de WRR een koerswijziging plaatsgevonden. Met haar rapport
"Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek" (1998) geeft de WRR aan dat de ruimtelijke ordening in
Nederland te veel verstrikt is geraakt in de zogenaamde infrastructuurbenadering. Deze
benadering fungeert steeds meer als invalshoek voor de interdepartementale afstemming. Er is sprake van een opkomst van een denkwijze die zich over de volle breedte van
het regeringsbeleid uitstrekt. De term is namelijk allang niet meer voorbehouden aan de
'harde' infrastructuur van wegen, bruggen en rails, maar wordt eveneens gebruikt bij
'zachtere' onderwerpen zoals ecologische, culturele en kennisinfrastructuur. Het gaat om
het benaderen van de samenleving in termen van 'investeringen' en 'infrastructuur' (WRR,
1998: 111). De ruimtelijke ordening en de infrastructuurbenadering mogen en kunnen
echter niet in elkaar opgaan, omdat voor de infrastructuurbenadering onvoldoende afwegingskader bestaat (WRR, 1998: 114). De infrastructuurbenadering zou te pragmatisch
zijn en bovendien niet voldoende gelegitimeerd. Het bestuurscentrisme in de ruimtelijke
ordening zou hiervan de grootste oorzaak zijn.
Beleid waarin de ruimtelijke ontwikkeling eenzijdig door het bestuur aan de samenleving wordt opgelegd volstaat niet meer. Bovendien leidt dit tot inhoudelijk zwakke
ruimtelijke ordeningsbesluiten die moeilijk zijn te effectueren (Wolsink, 1999: 102-103; zie
ook Hajer en Zonneveld, 2000). Met name dit laatste heeft ook dit onderzoek laten zien.
In "Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek" wordt dus een allereerste poging gedaan het eerder
voorgestelde en aanbevolen bestuurscentrisme terug te dringen en de eerste aanzet te
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doen om het afwegingsproces binnen de ruimtelijke ordening te verbeteren door de complexiteit van de besluitvorming een kans te geven (Wolsink, 1999: 104).
De voorstellen die de WRR doet om dit te kunnen bewerkstelligen richten zich op het
opener worden van besluitvormingsprocessen en op het verbeteren en uitwerken van de
mogelijkheden voor participatie in besluitvormingstrajecten. De WRR ziet in het betrekken
van meer in plaats van minder actoren bij de besluitvorming mogelijkheden om de afweging tussen aspecten die ruimtelijke beslissingen conflictueus maken, te verbeteren. Andere maatschappelijke actoren dan bestuursorganen, waaronder milieugroepen en de
bevolking, moeten vaker en anders bij het proces worden betrokken. Niet alleen zover als
het bestuur dat toestaat en op momenten dat al voldongen feiten zijn gecreëerd. Hun rol
mag niet beperkt blijven tot consultatie, inspraak en eventueel beroep. De procedure mag
niet gecentreerd blijven rond besluiten die op één plaats worden genomen, met participatie die beperkt blijft tot verplicht consultatief overleg en inspraak op al uitgewerkte besluiten (Wolsink, 1999: 105).
De in 1994 voorgestelde "wet grote projecten", waarin bedoeld was om inhoudelijke aspecten zoals de keuze uit alternatieven en de hoofdlijnen van de financiën, al in
een beginselbesluit vast te leggen, is er nooit gekomen. Het "trechtermodel" van dat
voorstel is echter wel terug te vinden als we de georganiseerde nut-en-noodzaakdiscussies zoals omtrent de TNLI (Toekomst Nederlandse Luchtvaartinfrastructuur) en VERM
(Verkenningsfase Ruimte-probleem Mainport Rotterdam) bestuderen. De WRR ziet inmiddels in dat dergelijke discussies niet in een paar maanden tijd afgerond kunnen worden om vervolgens niet meer terug te kunnen komen op de daarin genomen besluiten.
De voorstellen die de WRR doet richten zich niet alleen op te stellen prioriteiten voor het
ruimtelijk beleid, maar met name ook op de verhouding tussen politiek, beleid en samenleving. Waar grote institutionele actoren juist op abstracte planvorming afkomen, worden
burgers met name gemobiliseerd door concrete projecten en interesseren ze zich maar
matig voor abstracte afwegingen en keuzen. "Alleen al door dit gegeven worden burgers
vrij laat actief en krijgen zij maar al te gauw het label NIMBY opgespeld. Dit is in feite
meer een gevolg van de disfunctionele organisatie van het ruimtelijke beleidsproces dan
van onwil van de betrokken burgers" (WRR, 1998: 139). Met het vervangen van de bestaande zogenaamde share-holderplanning, die gericht is op coalitievorming van potentiële deelnemers, door de stake-holderplanning worden stakeholders in toekomstige democratische planningsprocessen actief geïdentificeerd en bij de planvorming betrokken
(ibid.: 157).
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De WRR geeft dus aan meer ruimte te willen geven aan een actieve rol van zogenaamde
stakeholders (Healey, 1997; Healey, 1998). Deze koerswijziging wordt door velen als
positief bestempeld, maar het rapport "Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek" heeft in de afgelopen tijd ook de nodige kritiek gekregen. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de
aanbevelingen van de WRR. Zo is het de vraag hoe een dergelijke stakeholdersbenadering in de praktijk zou moeten werken. Wie zijn de stakeholders en hoe vindt de selectie
van actoren plaats? Hoe wordt de agendering zo gestructureerd dat gedurende het besluitvormingsproces nieuwe stakeholders worden toegelaten zonder hen inhoudelijk te
muilkorven (Wolsink, 1999: 106)?
Ook is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom de WRR naast participatieve beleidsvorming, in de vorm van procesmanagement, niet een stap verder gaat door procesarchitectuur te introduceren. In procesarchitectuur begint het besluitvormingsproces met de
identificatie van de stakeholders, die vervolgens in een overlegstructuur duidelijk maken
wat hun interesses en belangen zijn. Daarna kan gestart worden met het creëren van een
gezamenlijke probleemdefinitie en het zoeken van een geschikte oplossing, die voor elk
van de partijen voldoende aantrekkelijk is om zich hieraan te committeren. Het eindresultaat van een dergelijk proces heeft het karakteristiek van een "package deal": een
pakket uitspraken, dat voor elke partij iets aantrekkelijks heeft (De Bruijn en Ten Heuvelhof, 1998). De bezwaren van de WRR tegen procesarchitectuur zijn onduidelijk. Ontworpen processen, die adequaat worden gemanaged, behoeven niet altijd uit te monden in
consensus. Het is goed mogelijk dat actoren die deelnemen aan zo'n proces na afloop
concluderen dat de uitkomst weliswaar niet 'hun' uitkomst is maar dat het proces fair en
ordentelijk is geweest en dat ze zich dan ook daaraan committeren (Ten Heuvelhof,
1998). Bovendien is niet duidelijk waarom fundamentele wijzigingen van deWRO nodig
zijn om interactief beleid en procesmanagement te willen toepassen.
Kreukels (1998) stelt vast dat het rapport een analyse en een advies vanuit een
/ncrawd-positie, een niche, representeert. Als het gaat om nationaal ruimtelijk beleid
wordt in het rapport gezegd, dat er "meer is dan alleen maar VROM-beleid, maar er wordt
onvoldoende zicht geboden op het geschakeerde reilen en zeilen van een samenleving in
uiteenlopende bereiken met een verschillende dynamiek, een samenleving die bovendien
tal van relaties heeft die over de nationale grens reiken". Juist deze koppeling met de
'buitenwereld' en daarmee een verdergaande en meer consequente relativering van
ruimtelijke ordening is volgens Kreukels essentieel als het gaat om een noodzakelijke
herpositionering van ruimtelijk beleid. Het rapport geeft een verbreding van het perspectief aan, in de zin dat het aangeeft dat naast wat er vanuit VROM of de Rijksplanologische Dienst komt, er ook vanuit andere posities bij de nationale overheid wordt gedacht
over ruimtelijk beleid. Het perspectief schiet echter nog steeds te kort voor de ruimere
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omgeving van dit nationale beleid, te weten de andere (decentrale) overheden en de samenleving als geheel: burgers, bedrijven, organisaties en instellingen.
Er is ook kritiek met betrekking tot het gebruik van de term "pluralistische besluitvorming". Om aan de vermaatschappelijking van de ruimtelijke ordening en aan een grotere behoefte aan differentiatie in het beleid te voldoen, dienen volgens deWRR drie gebiedssoorten te worden onderscheiden. De eersfe zijn de basisgebieden, waarvoor het
Rijk slechts een aantal basiskwaliteitseisen stelt. Beleidsbeslissingen in deze gebieden
zouden nauwelijks gevolgen hebben voor andere plannen. De tweede zijn de ontwikkelingsgebieden: gebieden waar bovenlokale belangen in het geding zijn en een actieve
ontwikkelingsplanologie wenselijk is. De provincie zou hier het voortouw moeten nemen.
De derde zijn de nationale projecten. Omdat hier nationale belangen in het geding zijn
zou het Rijk alle relevante planologische bevoegdheden van provincie en gemeente
moeten overnemen. Hier staat een uitvoeringsplicht voor het Rijk tegenover. Nationale
projecten zouden bijvoorbeeld een bereikbaarheidsplan voor de Randstad of landschappen van nationale betekenis kunnen zijn. Volgens Witsen (1998) is dit "pluralistische perspectief' eerder een gebiedsgerichte uiteenrafeling van belangen, dan een strategie om
uiteenlopende belangen met elkaar in verband te brengen. Bovendien leidt dit hoogstwaarschijnlijk tot argumentatieve "gevechten" om de labelling van een gebied als "basis",
"ontwikkeling" of "nationaal", hetgeen ten koste zou kunnen gaan van de kwaliteit van het
debat (Hoppe, 1998; Hoppe en Peterse, 1998) en wederom tot een ongedachte centralisatie van het ruimtelijk beleid zou kunnen leiden (Priemus, 1998).
8.6.2

Veranderingen in de WRO

Na 35 jaar is de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO, 1965) aan een fundamentele
herziening toe. Dat concludeerde de Tweede Kamer tijdens de meest recente wijziging
van de WRO; de wijziging van de artikel 19 procedure (vrijstelling van het bestemmingsplan) in een zelfstandige projectprocedure. De minister vanVROM heeft de fundamentele
herziening inmiddels als VROM-topprioriteit bestempeld. Op 23 februari 2000 is de discussienota "Op weg naar een nieuwe wet op de ruimtelijke ordening" ingediend bij de
Tweede Kamer. De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) raakte uit balans en is onvoldoende toegesneden op de eisen die in de praktijk aan behoorlijke wetgeving worden
gesteld (VROM, 2000).

In deze nota staat het bestemmingsplan centraal. Voorstellen in de discussienota richten
zich op het creëren van wettelijke maatregelen om bestemmingsplannen bij de tijd te
houden, op het instellen van een wettelijke bestemmingsplanverplichting voor de be-
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bouwde kom en op het geven van de mogelijkheid aan het Rijk en de provincie om zonodig zelf een bestemmingsplan vast te kunnen stellen. Verder wordt voorgesteld om de
nationale bemoeienis bij projecten, die niet direct van nationaal of provinciaal belang zijn
terug te dringen. Dit is in overeenstemming met het idee van deWRR om de ruimtelijke
ordening in te delen in drie gebiedssoorten. Het idee om het regionale niveau als belangrijkste niveau in het kader van de planning in de ruimtelijke ordening te zien, is uitgewerkt
door provincies de mogelijkheid te geven om een project te coördineren van het begin tot
aan het eind van een proces. Dit moet gebeuren in een zogenaamde "provinciale projectprocedure".
De discussienota gaat tevens uit van een koppeling van bindende Planologische
Kernbeslissingen en regionale plannen met een beperkte implementatieperiode. Om dergelijke besluitvormingsprocessen en juridische handhaving transparant te maken dienen
aanpassingen te worden gedaan in de Algemene Wet Bestuursrecht (VROM, 2000). Kritiek op de WRO komt vooral uit de lokale overheidssfeer, die de discussienota centralistisch noemt (De Staatscourant, 2000; Muskee, 2000; VROM.nl, 2000). De meeste kritiek
is in lijn met de kritiek die de WRR kreeg op het rapport "Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek", en dan specifiek met betrekking tot de voorgestelde aanpassingen in het ruimtelijke
ordeningsbeleid.

Een andere wijziging die voor ogen staat is de uitwerking van de door de WRR genoemde
stakeholdersbenadering. Belangrijke contributies voor de uitwerking van deze benadering
worden gedaan door de VROM-raad (1998), de Raad voor verkeer en waterstaat (1998)
en de Raad voor het landelijke gebied van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (1998). Deze raden zijn positief over de uitwerking van het stakeholdersconcept. De veranderde maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen waarover ook de
adviezen van de WRR en de genoemde adviesraden gaan, hebben geleid tot het formuleren van een aantal uitgangspunten voor een nieuwe sturingsfilosofie. De uitgangspunten
zijn opgenomen in de "Startnota Ruimtelijke Ordening" (VROM et al., 1999) en richten
zich op de volgende aspecten: (a) een open aanpak van de beleidsontwikkeling; (b) verantwoordelijkheden op het juiste bestuursniveau; (c) afspraken met toetsbare resultaatverplichtingen; (d) een adequaat en slagvaardig instrumentarium en (e) effectievemonitoring en handhaving.

8.6.3

Veranderingen gerelateerd aan de onderzoeksbevindingen

In het licht van de onderzoeksresultaten zijn sommige elementen in de voorstellen van de
van de WRR een stap in de goede richting. We hebben gezien dat besluitvormingspro-
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cessen moeizaam verlopen, doordat dominante actoren haast hebben om de geplande
capaciteit te realiseren en als gevolg hiervan overige actoren met voor de besluitvorming
relevante denkbeelden van de agenda proberen te weren. Hierdoor is voor deze overige
actoren in veel situaties nog maar twee strategieën te volgen: het uitoefenen van hindermacht en het vormen van een oppositionele coalitie om sterker te staan in de besluitvorming. Het idee om het planproces meer open te maken voor omwonenden en overige
betrokkenen is gezien de onderzoeksbevindingen een gewenste wijziging. Het is echter
nog de vraag hoe een dergelijke stakeholdersbenadering moet worden geoperationaliseerd.

Niet duidelijk is waarom de voorgestelde aanbevelingen met betrekking tot een meer
open procesbenadering drastische aanpassingen van de WRO nodig maken (Ten Heuvelhof, 1998; Kreukels, 1998; Priemus, 1998). Ondanks dat men in het kader van de vernieuwing van de WRO streeft naar de uitwerking van de stakeholdersbenadering en men
daarbij aangeeft, de aanwijzingsbevoegdheid conform artikel 37 van de WRO en het
NIMBY-instrument af te willen schaffen, is in de voorstellen voor de herziening van de
WRO helaas een sterke tendens richting bestuurscentrisme te signaleren. Met name is de
kritiek vanuit de lokale overheden over de voorgestelde wijzigingen in de WRO te begrijpen. Zo wordt het Rijk en de provincies een specifieke verantwoordelijkheid toegekend bij
het ontwikkelen van gebieden. De consequentie is dat ze bijvoorbeeld nog steeds locaties kunnen aanwijzen. "Voorbeelden hiervan zijn: op provinciaal niveau het aanwijzen
van een locatie voor afvalverwerking ter uitvoering van het provinciaal afvalstoffenplan en
op rijksniveau het aanwijzen van een locatie voor een baggerspeciedepot om tijdig te
kunnen beginnen met het uitdiepen van rijkswateren en havens van nationaal belang"
(VROM, 2000). Dat is precies het soort hiërarchische besluiten waarvan in dit onderzoek
is gebleken dat ze oppositie creëren en die oppositie alleen de mogelijkheid van obstructie laten.
Lokale overheden zijn echter bang voor een uitholling van de functie van het bestemmingsplan. Bovendien moet in de herziening van de WRO het toezicht op gemeenten beter worden vastgelegd. Hierbij kan "aansluiting bij de bestuurshiërarchie een logische stap zijn". Ook de bestemmingsplanbevoegdheid van Rijk en provincies, "indien een
gemeente weigert gevolg te geven aan een aanwijzing van Rijk of provincies" (VROM,
2000: 38), geeft in plaats van een herverdeling van verantwoordelijkheden een versterking van het planhiërarchisme weer.
De nieuwe WRO bevestigt daarmee het dominante belief systeem. Het is tevens
een bevestiging van de stelling van Sabatier (1987), dat core beliefs niet worden aangepast. Alleen secundaire aspecten zijn onderdeel van verandering. Dit betekent dat ook op

224

Conclusies en lessen voor de toekomst

lokaal niveau de hiërarchische stijl van denken en handelen dominant zal blijven. Zoals
we naar aanleiding van dit onderzoek al meerdere malen hebben aangegeven is deze
dominantie voor het verloop van het besluitvormingsproces en de kwaliteit daarvan geen
goede zaak. In de toekomst dient hier toch op een effectieve wijze mee te worden omgegaan, aangezien de aflossing van het ene policy belief systeem door het andere policy
belief systeem, zoals we in 8.5.1 hebben geconcludeerd, alleen door politieke en sociale
omstandigheden kan worden bewerkstelligd, hetgeen niet van de ene op de andere dag
plaatsvindt dan wel kan worden gemanipuleerd. In toekomstige besluitvormingsprocessen dient beslist aandacht te zijn voor een pluriforme inbreng van actoren met diverse
policy belief systemen, waarbij sprake is van een fair proces, met minder polarisatie en
meer leereffecten. Pas dan kan het besluitvormingsproces resulteren in een kwalitatief
goed besluitvormingsproces, waarbij sprake is van meer tevredenheid over de uiteindelijke uitkomst en het besluitvormingsproces als geheel.
8.7

Toekomstig onderzoek

Het gekozen theoretisch raamwerk bleek in dit onderzoek zeer geschikt te zijn voor de
structurering van het onderzoek en het beschrijven en analyseren van het verloop van
complexe besluitvormingsprocessen. Besluitvormingsprocessen over infrastructurele projecten anders dan voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking zouden dan ook
goed met hetzelfde theoretisch raamwerk bestudeerd en geanalyseerd kunnen worden.
Ook de Q-sort methode zou in de toekomst vaker ingezet kunnen worden. We
zien immers dat dialogen in besluitvormingsprocessen omtrent diverse beleidsvelden
veelal vastlopen en met behulp van de Q-sort kunnen de diverse denkbeelden in kaart
gebracht kunnen worden. Als gevolg daarvan zou het debat weer op gang gebracht kunnen worden (Van Eeten, 1999). In dit onderzoek is de Q-sort methode niet gebruikt voor
het in beeld brengen van denkbeelden van overheden en andere actoren op nationale
schaal. De methode bood goede mogelijkheden om gelijke policy beliefs op te sporen. Dit
moet ook mogelijk zijn voor het vaststellen van gelijksoortige beliefs op verschillende
schaal- en bestuursniveaus en in andere beleidssectoren.
Vergelijkbare onderzoeken zouden in de toekomst vaker in multidisciplinaire onderzoeksteams moeten worden gedaan. In dit onderzoek heeft de combinatie tussen
bestuurskunde en de sociale-psychologie zeker meerwaarde opgeleverd. De analyses
van het verloop van de besluitvormingsprocessen zijn vollediger nu de onderzoeksbevindingen aan elkaar zijn gekoppeld. Nu er tevens inzichten zijn gekregen in de wijze
waarop omwonenden in dergelijke besluitvormingsprocessen attituden ontwikkelen kunnen er ook meer complete aanbevelingen worden gedaan. Inzichten uit sociaal-psycho-
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logisch onderzoek over de achtergronden waarom omwonenden in verzet komen zijn
daadwerkelijk nodig om veranderingen aan te brengen in de structurering van de besluitvormingsprocessen en de inbedding van participatiemogelijkheden daarin.
In toekomstig onderzoek zou ook meer aandacht geschonken moeten worden aan
de inbreng van policy brokers in besluitvormingsprocessen over infrastructuur. Een eerste stap is reeds door Eberg en Van de Graaf (2000) gezet, die hebben geschreven over
de meerwaarde van makelaarschap en de innovatie daarvan in beleidsmanagement.
Vragen die in de toekomst nog beantwoording vergen zijn: Welke actor kan een dergelijke rol op zich nemen? Moet er in het begin van het besluitvormingsproces al een policy
brokers rol aan een actor zijn toebedeeld? Of moet in besluitvormingsprocessen over infrastructurele projecten gewacht worden totdat een actor zelf de rol van policy broker op
zich neemt?

Noten
1

2

Zie voor uiteenlopende definities en criteria voor kwaliteit bijvoorbeeld 't Hart (1992; 1995: 2),
Toonen en Hendriks (1998: 224).
Aangezien het te ver voert om deze schaal in dit hoofdstuk uitgebreid te beschrijven, verwijzen
we hier naar het onderzoek van Devilee.
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