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Appendix C 

Appendix C Het onderzoeksprotocol 

1. Het verzamelen van data 

In de uit te voeren casusonderzoeken zal informatie verzameld worden voor twee doelen. Ten eerste zal 
informatie verzameld worden die gebruikt kan worden voor het maken van een beschrijving van iedere casus 
apart. De beschrijving dient ertoe een beeld te geven van het project in de tijd, dat wil zeggen van het begin 
van de besluitvorming tot het einde. Dat einde kan een beslissing tot daadwerkelijke realisering dan wel een 
stopzetting van de besluitvorming inhouden, ofwel de stand van zaken op het moment van bestudering. 
Vragen die bij het verzamelen van deze informatie centraal staan zijn bijvoorbeeld de volgende: 

> Om welk type afvalverwerkingsinrichting gaat het? 
> Welk doel dient de te bouwen voorziening? 
> Wat is het verloop van de besluitvorming van begin tot eind? 

Ten tweede wordt informatie verzameld die nodig is om het verloop van het besluitvormingsproces, zoals 
deze is weergegeven in de casusbeschrijving, te kunnen analyseren. Wat gebeurt er in het besluitvormings
proces, hoe is het verloop van de besluitvorming te verklaren, waar speelt het politieke proces zich af, hoe en 
door wie de agenda wordt beïnvloed. Zoals uit deze vragen al blijkt zal deze analyse gemaakt worden aan de 
hand van de theoretische invalshoeken die ten grondslag liggen aan dit onderzoek (hoofdstuk 2). Bij deze 
dataverzameling zal dus rekening gehouden worden met de in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksvra
gen: 

1. Hoe zijn de besluitvormingsprocessen omtrent de desbetreffende casus door de overheid gestructu

reerd? 

2. Welke actoren zijn te onderscheiden? Vanuit welke policy belief systemen denken en handelen de acto

ren? 
3. Zijn er onder de actoren coalities te onderscheiden? 
4. Als er coalities zijn, is er dan een coalitie die een dominante positie in het besluitvormingsproces in

neemt? 
5. Is er een coalitie te vinden die in het besluitvormingsproces een dominante positie inneemt? 
6. Is de dominantie van deze coalitie van invloed op de agendavorming en daarmee op het verloop van de 

besluitvorming? 
7. Is het moment waarop de plannen voor de te realiseren afvalverwerkingscapaciteit kenbaar worden 

gemaakt van invloed op het verloop van de besluitvorming? 
8. Is de wijze waarop besluitvormingsprocessen door de overheid gestructureerd zijn van invloed op de 

percepties en houdingen van omwonenden en bestuurders? Is er sprake van procedurele eerlijkheid 
(vertrouwen)? 

9. Is het eventuele verzet van lokale bestuurders, bewoners en overige actoren van invloed op de uiteinde
lijke uitkomst, dat wil zeggen het wel of niet realiseren van een project dan wel realiseren in gewijzigde 
vorm? 

10. Zijn de actoren uiteindelijk tevreden met hoe het besluitvormingsproces is verlopen en met het uiteinde

lijke resultaat? 

Deze vragen sluiten aan bij de doelstelling van dit onderzoek en zijn daarom algemeen geformuleerd. Voor 
de casus zelf kunnen aan de hand van een eerste voorlopige beschrijving, bijvoorbeeld na een eerste bezoek 
aan een gemeente, vragen of hypotheses afgeleid worden, die ertoe bijdragen gerichte informatie te kunnen 
zoeken. Het is niet ondenkbaar dat voor beide verzamelingsdoelstellingen dezelfde informatie of documenten 
verzameld moeten worden, maar dat daaruit verschillende elementen moeten worden bestudeerd om beide 
verzamelingsdoeleinden te bereiken (zie daarvoor 6.). In het protocol zal daarom worden aangegeven wan
neer informatie verzameld wordt voor het maken van een casusbeschrijving of voor het analyseren van de 
besluitvorming. 
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2. Welke instanties benaderen? 

Allereerst moet worden aangegeven welke instanties voor het verzamelen van informatie benaderd kun
nen/moeten worden. Hieronder worden verschillende instanties genoemd. Daarbij wordt aangegeven waarom 
juist deze organisaties daarvoor het best benaderd kunnen worden. Ook komt aan de orde voor welke infor
matie deze instanties interessant zijn en waarom. Voor alle instanties geldt dat de te verzamelen informatie 
voor zowel het maken van de casusbeschrijving als voor het maken voor de analyse gebruikt kan worden. 

1 ) Allereerst wordt de gemeente waar het desbetreffende project zich bevindt bezocht. In de meeste geval
len is een contactpersoon al bekend, aangezien in het kader van de casusselectie (zie hoofdstuk 3, 3.3.5) al 
contact is opgenomen met de gemeenten. Het is nuttig om bij de desbetreffende gemeenten langs te gaan, 
aangezien daar in ieder geval alle documenten met betrekking tot het bestemmingsplan te vinden zijn. Do
cumenten die hierop betrekking hebben zijn in die zin interessant, aangezien daarin alle andere (te) doorlo
pen procedures worden aangehaald, zoals de m.e.r.-procedure. Alle ooit genomen beslissingen die van in
vloed zijn geweest op en te maken hebben gehad met de geplande voorziening voor afvalbewerking of afval
verwerking worden in het kader van de bestemmingsplanprocedure genoemd en uitgewerkt. Ook wordt 
daarbij elk beroep dat ingesteld is bij de Raad van State behandeld. In gemeentelijke stukken zijn voorts vrij 
eenvoudig namen en telefoonnummers van de verschillende actoren te achterhalen. 

2) Een andere organisatie die voor de informatieverzameling interessant is het AOO, het Afval Overleg 
Orgaan. Bij deze instantie zijn krantenartikelen en onderzoeksrapporten te vinden die met name interessant 
zijn voor het maken van de beschrijving van de besluitvorming in termen van begin en eind, dan wel de hui
dige stand van zaken. Daarnaast zijn de krantenartikelen ook in het kader van de analyse te gebruiken, om
dat hierin een zeker inzicht wordt gegeven in de verschillende meningen die actoren hebben omtrent het te 
bestuderen project. Het is mogelijk dat niet voor alle projecten een even uitgebreid archief bestaat. Het ge
bruik van krantenartikelen moet dan ook alleen als aanvulling op de casusbeschrijving worden beschouwd, 
die aan de hand van formele documenten is opgesteld. 

3) Een instantie waar tevens nuttige informatie vandaan gehaald kan worden is de voor de besluitvorming 
relevante provincie. In bestemmingsplannen van gemeenten wordt aangehaald (titel en datum van genomen 
besluit op provinciaal niveau) op welke provinciale stukken het bestemmingsplan is gebaseerd. Om een 
volledig beeld te krijgen van de provinciale doelen en plannen met betrekking tot de te realiseren afvalcapa-
citeit en het moment van agendering, is het noodzakelijk om deze documenten in te zien en te bepalen op 
welk nationaal beleid de plannen zijn gebaseerd. Documenten die met name worden genoemd zijn Provinci
ale Afvalstoffenplannen (PAP's), Streekplannen en Milieubeleidsplannen. Het is niet noodzakelijk om hiervoor 
een bezoek af te leggen aan de desbetreffende provincie. Vaak kunnen deze documenten besteld dan wel 
geleend worden bij bibliotheken. 

4) In elke case die in dit onderzoek bestudeerd zal worden, is het doorlopen van een m.e.r.-procedure 
verplicht geweest. Voor alle formele m.e.r.-documenten is het nuttig een beroep te doen op de bibliotheek 
van de Commissie voor de Milieueffectrapportage. De documenten geven inzichten omtrent de te behalen 
doelstelling van het project en de milieuaspecten die met de bouw en realisatie van het project gemoeid zijn. 
Bovendien kan in deze bibliotheek elk besluit, bijvoorbeeld inzake het verlenen van vergunningen, van het 
bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten) worden ingezien. Ook alle bezwaarschriften tegen elk besluit dan wel 
document dat in het kader van de m.e.r.-procedure is verschenen, zijn in deze stukken te vinden. Het is mo
gelijk, zoals dat het geval was bij de verzameling van de informatie over de besluitvorming in het kader van 
de stortplaats Het Klooster te Nieuwegein, dat alle formele m.e.r.-documenten ook in te zien zijn bij de ge
meente zelf. Als de mogelijkheid wordt gegeven deze in rust te bekijken dan is een bezoek aan de bibliotheek 
van de Commissie voor de m.e.r. niet noodzakelijk. Toch kan het in sommige gevallen, bijvoorbeeld voor een 
extra check omtrent de bezwaarschriften, van wie deze kwamen en de inhoud daarvan, beter zijn deze stuk
ken nogmaals in te zien in deze bibliotheek. Het is eenvoudiger deze stukken in te zien in de bibliotheek van 
de Commissie voor de m.e.r. dan wederom een beroep doen op het archief bij de desbetreffende gemeente. 

5) Belangengroepen, of bijvoorbeeld bewonersverenigingen op lokaal niveau maar ook bijvoorbeeld 
provinciale milieugroeperingen, kunnen heel nuttig zijn voor het verzamelen van informatie. Het is verstandig 
deze belangengroepen te benaderen en te vragen of er een archief beschikbaar is. In elke casus kan de 
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archivering van bijvoorbeeld een lokale vereniging of comité weer anders zijn. Soms is deze zeer professio
neel georganiseerd en hoort daarbij een uitgebreid archief. In een ander geval is het denkbaar dat de vereni
gingen roeien met de riemen die ze hebben en ontberen zij mankracht en tijd om een dergelijk archief bij te 
houden. Als er een archief beschikbaar is, dan is het alleen nuttig dit in te zien, als de casusbeschrijving en 
de analyse niet of onvoldoende gecompleteerd kunnen worden met de bij de andere instanties verzamelde 
informatie. 

6) Ook de exploitant van het te realiseren project is een actor die benaderd zou kunnen worden voor het 
inwinnen van informatie. Exploitanten kunnen worden benaderd voor de beantwoording van vragen, die zijn 
opgekomen na het maken van de casusbeschrijving dan wel die in de analyse naar voren zijn gekomen. Met 
andere woorden, pas op het moment dat de data uit de andere bronnen onvolledig blijken te zijn. 

De hierboven genoemde instanties zijn in principe in volgorde te doorlopen, maar het is tevens mogelijk en 
misschien zelfs noodzakelijk om af en toe terug te keren naar instanties waar inmiddels al informatie is 
verzameld. De meeste informatie kan worden gevonden bij de gemeenten. Als basis voor de te maken ca
susbeschrijving en de analyse is een bezoek aan de desbetreffende gemeente dan ook een verplichting. Het 
gemeentelijke archief moet gezien worden als hèt vertrekpunt van de te verzamelen informatie. In de vol
gende paragraaf zal dan ook worden aangegeven welke documenten bij gemeenten gevonden kunnen wor
den en hoe deze bestudeerd kunnen worden. 

3. Welke documenten inzien en welke niet? 

In de fase van dataverzameling dreigt het gevaar, dat teveel informatie wordt verzameld. De kans is groot dat 
er vele meters dossier bestaan die misschien wel interessant maar niet direct relevant zijn voor het beant
woorden van de probleemstelling en de daarbij behorende onderzoeksvragen die in elk casusonderzoek 
centraal staan. Het is dus belangrijk bepaalde grenzen te stellen aan het verzamelen van informatie. 

Documenten die bestudeerd moeten worden zijn de al reeds genoemde bestemmingsplannen, Provinciale 
Afvalstoffenplannen, Streekplannen, Milieubeleidsplannen en documenten die gerelateerd zijn aan de m.e.r.-
procedure. Het gemeentelijke archief omtrent een bepaalde casus als geheel is interessant, bijvoorbeeld voor 
documenten waarin verslag wordt gedaan van informatiebijeenkomsten, veelal gehouden naar aanleiding van 
het verschijnen van plannen (bestemmingsplan, MER etc). Ook interne gemeentelijke notities (bijvoorbeeld 
aan het college van B&W of aan de gemeenteraad) zijn belangrijk, aangezien hierin vaak een "stand van 
zaken" en de provinciale denkbeelden en de reactie daarop op gemeentelijk niveau worden weergegeven. 
Met name het laatstgenoemde type documenten is voor de te maken analyse relevant. Daarnaast geven 
bijvoorbeeld ook briefwisselingen interessante informatie, kortom, het gemeentelijke archief dat in het kader 
van bestemmingsplannen is ontwikkeld moet worden ingezien. 

Om niet te verzanden in een overdosis aan informatie moet worden aangegeven welke documenten niet in 
detail hoeven te worden bestudeerd. Documenten die aan de volgende criteria voldoen hoeven niet in de 
verzameling worden meegenomen: 
• Documenten die ingaan op "aanvullende bepalingen" in bijvoorbeeld het bestemmingsplan. Deze gedeel

ten zijn te juridisch en voegen niets toe aan de beantwoording van de onderzoeksvragen; 
• brieven die alleen kennis geven van bepaalde verschenen documenten ("Hierbij doe ik u toekomen"). Dit 

soort stukken brengt geen nieuwe informatie; 
• documenten die in detail ingaan op de (milieu-)technische aspecten van een inrichting en de miiieuconse-

quenties; 
• documenten die ingaan op de financiële aspecten (zoals in het geval van Het Klooster het dossier 

"Wegenfonds") en alle verstuurde rekeningen. 

Bovengenoemde documenten hoeven dus niet in detail bestudeerd te worden, maar kunnen wel globaal 
doorgenomen worden. 

4. Wat verdient aandacht bij bestudering van documenten 

Bij de bestudering van documenten is het belangrijk om dit op systematische wijze te doen: 
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• Schrijf van alle dossiers titel en nummer op. Dit is ten eerste handig om te zien op welke procedure de 
documenten betrekking hebben. Ten tweede is het noteren van de titels en nummers nodig om te kunnen 
bepalen welke documenten bij een volgend bezoek niet (meer) en welke wel bestudeerd moeten worden. 

• Probeer proceduregewijs de dossiers te doorlopen (dus niet tegelijkertijd de dossiers die betrekking 
hebben op het bestemmingsplan en de Milieueffectrapportage). Dit voorkomt het door elkaar halen van 
informatie die op verschillende procedures van toepassing is. 

• Noteer van elk document dat wordt bestudeerd de datum. Zo kan uiteindelijk in de casusbeschrijving een 
overzicht per jaar worden opgenomen. Daardoor wordt ook duidelijk wanneer besluiten zijn genomen, hoe 
de verschillende procedures zich tot elkaar verhouden en op welke momenten de procedures bijeen zijn 
gekomen. 

• Schrijf tijdens de bestudering alle vragen maar ook vermoedens/hypothesen, die tussentijds opkomen, op 
in een logboek. Wellicht volgt het antwoord vanzelf bij verdere bestudering van de documenten, wellicht 
wordt de vraag niet beantwoord en kan deze in een interview dan wel een tussentijds gesprek met een 
contactpersoon worden beantwoord. Ook kan een vraag of een vermoeden ertoe leiden dat er in een vol
gend bezoek gericht naar een antwoord dan wel bevestiging of verwerping gezocht moet worden. 

• Schrijf alle ideeën op die betrekking hebben op bijvoorbeeld zaken die opvallen of tegenstrijdig zijn en in 
de analyse een plaats moeten krijgen, maar ook ideeën die betrekking hebben op codes die zouden 
moeten worden gehanteerd. Probeer dit te ordenen in de vorm van een memo of een notitie. Werk hierbij 
uit waarom deze gedachte is opgekomen en hoe deze eventueel in de analyse te plaatsen is. Geef bij een 
memo over de te hanteren code aan, waarom deze de desbetreffende informatie beter dekt dan de reeds 
bestaande codes. 

De hierboven genoemde aanwijzingen zijn met name voor de bestudering van de documenten van belang. 
Bij het maken van de casusbeschrijving is de volgende aanpak van belang: 

• Maak een tabel waarin alle relevante gebeurtenissen per jaar worden genoemd. Het is belangrijk hier ook 
de codes in te betrekken. Zo kan bij invulling van een tabel direct worden overzien op welke procedure de 
genoemde informatie betrekking heeft, in welk jaar het zich heeft afgespeeld en of het bijvoorbeeld be
hoort in de categorie "besluiten" of in de categorie "verzet". Zo'n tabel ziet er als volgt uit: 

Tabel 1 Voorbeeld van het categoriseren van gebeurtenissen ten behoeve van het maken van een 
casusbeschrijving 

1987 

GEM- BEST-INFO 21-04-1987 Eerste informatiebijeenkomst. Daarbij was ook al de WRK aanwezig. 
GEM-BEST-MIL 13-07-1987 Milieu-effect notitie; aantal locaties beoordeeld. 
GEM-BEST-ALG 18-08-1987 Offerte aangevraagd voor herziening bestemmingsplan (Kuiper Compag

nons, Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Architectuur BV) 
PROV- VERG 24-08-1987 Aanvraag vergunningen 
GEM-BEST 26-08-1987 Aan B&W: "m.b.t. geplande vuilstort moet zo spoedig mogelijk tot een pla

nologische regeling worden gekomen". 
GEM-BEST-VZ Bewoners Tiendkade in polder Klein Vuylcop 

MER 

EXT OMST 

01-09-1987 Brief provincie Utrecht aan Min. VROM. "Omdat het opstellen van een MER 
voor deze gevallen (tevens Smink) de procedure aanzienlijk zal vertragen -
de voorbereiding is zo ver gevorderd dat het maken van een MER in rede
lijkheid niet kan worden gevergd - verzoeken wij u, mede gelet op de uitkom
sten van het ambtelijk overleg hieromtrent van 11 mei jl en gelet op het 
bepaalde in art. 41e, 2e lid van de WABM, ontheffing te verlenen van de 
verplichting tot het maken van een rapport".  

01-09-1987 Inwerkingtreding m.e.r.-plicht 
GEM-BEST-VZ 01-10-1987 In bezwaarschrift aan het ministerie, J.A.F. Boor namens bewoners polder 

Klein Vuylcop, blijkt dat de firma Weber al in beeld is. "De bewoners zijn pas 
sedert enige weken op de hoogte van wat Weber BV en GS ter plaatse van 
plan zijn. (....) Het bevreemde de bewoners dat de vergunningsaanvraag 
voor de vuilstort al in de procedure gebracht werd voordat er sprake was van 
een wijziging in het bestemmingsplan". De bewoners hebben weinig ver
trouwen in Mourik BV, slechte ervaringen vanwege het storten van 150 
vrachtwagens met olieverontreinigde grond (gevarenklasse) dd 24-09-1987. 

GEM-BEST-VZ 13-10-1987 Ook WRK is tegen de ontheffing van de m.e.r.-plicht. Brief aan VROM. 
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GEM-BEST-VZ 27-10-1987 Brief van SBchtse Milieufederatie waarin de bezwaren tegen de ontheffing 
worden aangehaald,  

GEM-BEST-VZ 27-10-1987 Bezwaar B&W Nieuwegein, verzoek aan minister de ontheffing niet te verle
nen. "Naar ons oordeel dient een MER dan wel een gelijksoortige rappor-
tage, die voldoet aan de richtlijnen van uw ministerie, te worden opgesteld". 

MER-BESL 18-11-1987 Brief Min. VROM (Nijpels) aan Weber B.V., ontheffingsverzoek ontvangen 
van GS (11-9-1987). Verzoek ontheffing verlenen van de m.e.r.-plicht. Op 
basis van door GS verstrekte gegevens (dd. 27-06-1987) en de hoorzitting 
die heeft plaatsgevonden wordt de ontheffing verleend, "gezien het stadium 
van de voorbereiding van de besluitvorming". "Aangezien het vigerend be
stemmingsplan de onderhavige activiteit niet toelaat, is voor het daadwerke
lijk benutten van de gevraagde vergunning een tijdige ontwikkeling van de 
besluitvorming in het kader van de ruimtelijke ordening noodzakelijk".  

MER-VZ 15-12-1987 Gemeente Nieuwegein (intern besproken dd 07-12-1987) gaat in beroep 
tegen de ontheffing van de m.e.r.-plicht. Het enige nut van de ontheffing van 
de m.e.r.-plicht is misschien het boeken van tijdswinst?  

1988 

RVS-VZ 15-03-1988 De Raad van State verklaart appellanten, in dit geval de gemeente Nieuwe
gein, niet-ontvankelijk in hun beroep, omdat de indiener het verschuldigde 
recht van ƒ 150,- niet heeft overgemaakt. Had voor 22-01-1988 binnen 
moeten zijn. Volgens een interne nota werd het bedrag echter betaalbaar 
gesteld bij Financiën op 28-12-1987.  

RVS-VZ 10-04-1988 Aan B&W. Verzet heeft geen zin meer. Er is sprake van een vormfout en er 
wordt besloten dat dit type overboekingen in de toekomst anders georgani
seerd moet worden. Gemeente Nieuwegein heeft ook bezwaar ingediend bij  
GS inzake ontwerpbeschikking. NAZOEKEN!  

• Het is aan te raden om een logboek aan te leggen, waarin alle handelingen van de onderzoeker worden 
vastgelegd. Zo wordt duidelijk welke instanties zijn bezocht, hoeveel tijd het heeft gekost, welke docu
menten zijn ingekeken, wat er nog gedaan moet worden om de beschrijvingen en de analyses compleet 
te maken en welke beslissingen gedurende de fase van informatieverzameling zijn gemaakt. Deze expli
citering van handelingen is voor een methodologische verantwoording van belang. 

5. Hoe informatie verwerken en analyseren 

In de vorige paragraaf is ingegaan op hoe de informatie ten behoeve van de casusbeschrijving verwerkt kan 
worden. Daarbij werd het gebruik van codes genoemd. Miles en Huberman (1984: 56) omschrijven een code 
als een afkorting of symbool, dat zich richt op een segment van woorden, meestal een zin of een paragraaf of 
memo's. Het doel van deze codes is het classificeren en categoriseren van woorden. Onderzoeksvragen, 
hypothesen kunnen hiervoor als basis gelden. 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende types codes. Ten eerste zijn er be-
schrijvende codes. Deze codes zijn gericht op het toekennen van een classificatie aan een bepaald stuk 
tekst. Een zelfde stuk tekst zou tevens meer interpretatief bestudeerd kunnen worden. Hiervoor is het nood
zaak codes te ontwikkelen die een meer interpretatieve inhoud hebben. Het derde type code is te omschrij
ven als verklarend. De idee hierachter is dat een segment tekst of bijvoorbeeld notities een bepaalde verkla
ring en vooral ontwarring opleveren, die de onderzoeker meer structuur geven in het vinden van antwoorden 
op de onderzoeksvragen. 

Over codes kan een drietal opmerkingen worden gemaakt. Allereerst kunnen codes zich op verschil
lende niveaus van analyse bevinden, uiteenlopend van descriptief tot een hoger, dat wil zeggen verklarend 
niveau. Codes kunnen, ten tweede, worden ontwikkeld op verschillende tijdstippen in het onderzoek. Som
mige codes, zoals beschrijvende codes, zijn noodzakelijk om reeds in het begin te ontwikkelen, andere codes 
worden ontwikkeld gedurende het onderzoek, in bijvoorbeeld de analysefase. Tenslotte, codes hebben een 
samenvoegende functie. Een hoeveelheid informatie wordt verzameld en is basis voor het maken van een 
analyse. Een code kan bijvoorbeeld een bepaald thema signaleren dat vervolgens richting geeft aan het 
verzamelen van andere informatie, of een verbinding legt met reeds gevonden informatie. Dit alles met het 
doel om een samenhangend geheel te vormen. 

Het nut van het met behulp van codes bestuderen van documenten is dat het op een systematische 
wijze gebeurt. Hiermee is tevens de principiële mogelijkheid voor replicatie geopend (Yin, 1984: 55), dat wil 
zeggen de mate waarin de onderzoeksresultaten onafhankelijk zijn van de technische uitvoering door de 
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onderzoeker(sgroep). Bij een hoge betrouwbaarheid zal een tweede onderzoeker bij bestudering van de
zelfde casus aan de hand van de opgestelde codes uiteindelijk met dezelfde resultaten komen. 

6. Codering 

In deze paragraaf worden twee verschillende lijsten van codes beschreven. De eerste lijst is van toepassing 
op het bestuderen van documenten om een casusbeschrijving te maken. Het betreft hier een codering die 
met name gebruikt kan worden voor het verwerken van de hoeveelheid informatie, ook wel het systematise
ren van het verwerken van informatie genoemd. Hoe kan de informatie zo gesystematiseerd worden dat in 
één oogopslag duidelijk is welke elementen met elkaar te maken hebben? Op deze manier is het vrij eenvou
dig stukken informatie in een categorie in te delen, waarbij duidelijk wordt welke elementen bij elkaar horen 
en hoe deze in een beschrijving verwerkt kunnen worden. 

De codes zijn te verdelen in een aantal hoofdcategorieën, te weten: 

GEM hiermee geeft de onderzoeker aan dat het bestudeerde document betrekking heeft op in-
formatie van gemeentelijk niveau  

PROV idem, maar dan van provinciaal niveau  
NAT idem, maar dan van nationaal niveau ~ 
MER documenten hebben betrekking op de m.e.r.-procedure  
RVS documenten hebben betrekking op procedures die zich afspelen bij de Raad van State 

Deze hoofdcategorieën kunnen in de volgende subcategorieën worden verdeeld: 

GEM-BEST Informatie met betrekking tot bestemmingsplan  
PROV-PAP Informatie met betrekking tot Provinciaal Afvalstoffenplan 
PROV-SP Informatie met betrekking tot Streekplan 
PROV-MB informatie met betrekking tot Milieubeleidsplan  
NAT Informatie met betrekking tot nationaal beleid 
NAT-AB Informatie met betrekking tot Afvalstoffenbeleid 
NAT-ROB Informatie met betrekking tot Ruimtelijk Ordeningsbeleid 

Codes die voor elk van deze hoofdcategorieën gelden zijn de volgende: 

ALG Algemene informatie  
BESL Informatie heeft betrekking op besluitvorming  
EXT BER idem, externe berichtgeving die een beeld geeft van het verloop van de besluitvorming  
EXT OMS idem, echter sprake van externe omstandigheden die van invloed zijn op het verloop van de 

besluitvorming  
INFO idem, informatiebijeenkomst  
MIL idem, milieuaspecten  
OPH idem, openbare hoorzitting  
VERG idem, vergunningverlening  
VZ idem, verzet 

De code RVS-BESL betekent bijvoorbeeld dat de informatie die volgt betrekking heeft op een procedure bij 
de Raad van State inzake een te nemen dan wel een genomen beslissing. Hier kan ook bijvoorbeeld aange
geven worden dat door de procedure bij de Raad van State de oorspronkelijke planning (beslissing) enige 
vertraging heeft opgelopen. 

De tweede lijst betreft de codering ter analysering van de verzamelde informatie. Hierbij worden, in tegenstel
ling tot de codes ten behoeve van de casusbeschrijving, codes gegeven die als richtlijn gelden voor de analy
sering van de verzamelde informatie. Het gaat hier uiteraard ook om systematisering, maar op een ander 
niveau. Op basis van definities/omschrijvingen worden algemene, theoretische termen geoperationaliseerd in 
een code en zal gericht gezocht worden of er in de verzamelde informatie elementen zijn die aan deze codes 
kunnen voldoen. 
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Advocacy Coalition Framework (Sabatier en Jenkins-Smith, 1993) 

STP Stabiele parameters 
STP BAP Basis attributen van het probleemgebied 
STP BNH Beschikbaarheid natuurlijk hulpbronnen 
STP scw Fundamentele sociaal-culturele waarden 
STP 

ESO 

ses Sociale en constitutionele structuur (regels) 

Externe systeem omstandigheden 
ESO SEC Sociaal-economische condities 
ESO PO Veranderingen in publieke opinie 
ESO SOC Veranderingen in systeemwijd opererende coalities 
ESO 

BSS 

BESL Besluiten en invloeden van andere beleidssubsystemen 

Beleidssubsysteem 
BSS NT-GA Non-triviale gezamenlijke actie' 
BSS COA Coalitie 
BSS COA/GA BO Beleidsovertuiging 
BSS COA/GA HB Hulpbronnen 
BSS COA/GA STR Strategie 
BSS BESL Besluiten genomen door autoriteiten (sovereigns) 
BSS OUT Output 
BSS IMP Impacts 

Agendering: het stromenmodel van Kingdon (1995) 

AGD-K PD Probleemdefinitie 
AGD-K OPL Oplossingen 
AGD-K PS Politieke stroom 
AGD-K KP Koppeling = beleidsraam 
AGD-K OKP Ontkoppeling 

Agendering: het barrièremodel van Van der Eijk en Kok (1975) 

AGD-EK 1B Eerste barrière 
AGD-EK 2B Tweede barrière 
AGD-EK 3B Derde barrière 
AGD-EK 4B Vierde barrière 
AGD-EK 5B Vijfde barrière 
AGD-EK NOND Nondecision 

Er zijn geen codes voor de Culturele Theorie (Thompson et al., 1990) opgenomen, aangezien de gegevens 
omtrent de te onderscheiden stijlen van denken en handelen uit de Q-sort zullen voortkomen. 

7. Het doen van interviews en Q-sort analyse 

Als voldoende informatie is ingewonnen over het verloop van het besluitvormingsproces in de desbetreffende 
casus, kan een casusbeschrijving worden gemaakt. Op het moment dat de onderzoeker naar aanleiding van 
het beschrijven van het besluitvormingsproces het gevoel heeft voldoende inzicht te hebben in dit proces, 
dan kan deze ertoe overgegaan om een aantal betrokken actoren te interviewen. Wie deze actoren zijn en 
hoeveel actoren zullen worden geïnterviewd komt voort uit de bestudeerde documenten. De actoren zal te
vens de Q-sort worden voorgelegd. 

8. Wat te doen na het afronden van de casusbeschrijving? 

De casusbeschrijving kan na afronding (documentenanalyse èn interviews) opgestuurd worden naar de per
soon van de gemeente, waar al eerder contacten mee waren ten behoeve van de informatieverzameling. 
Deze terugkoppeling maakt meestal deel uit van de medewerking die wordt verleend, voordat de relevante 
archieven en documenten mogen worden ingezien. De contactpersoon kan de beschrijving nalezen en waar 
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nodig becommentariëren op onjuistheden of onduidelijkheden. De terugkoppeling kan tevens de mogelijkheid 
bieden om antwoorden te krijgen op nog niet beantwoorde vragen of onduidelijkheden. 

9. Wat te doen na het afronden van de analyses per casus? 

Op basis van de casusbeschrijvingen, de gegevens uit de interviews en de Q-sort, is het noodzakelijk per 
casus een analyse te maken. Daarbij wordt de hoeveelheid verkregen informatie, onder andere met behulp 
van de gehanteerde codering, op systematische (tussen de casus vergelijkbare) wijze geanalyseerd en op
geschreven. Als elke casus geanalyseerd is dient een "crosscase" analyse (Yin, 1989) te worden uitgevoerd. 
Zie voor een overzicht van de crosscase analyse in dit onderzoek appendix E. Pas na deze exercitie kunnen 
algemene conclusies worden getrokken over het verloop van de besluitvormingsprocessen in de (verrichte) 
meervoudige casestudie. Vervolgens kunnen de centrale vragen in het onderzoek worden beantwoord. 

Noten 

We spreken van non-triviale samenwerking als uit de bestudering van de documenten en naar aanleiding 
van interviews blijkt dat actoren: 

s Regelmatig samen overleg hebben gevoerd (ontmoetingen/bijeenkomsten); 
s Gezamenlijk actie hebben ondernomen: Bijvoorbeeld het organiseren van gezamenlijke openbare 

hoorzittingen, voorlichtingsavonden, het uitgeven van krantenberichten en het indienen van bezwaar
schriften; 

s Poolshoogte hebbeen genomen van eikaars doelstellingen en deze geprobeerd hebben te koppelen om 
in het verloop van het besluitvormingsproces sterker te staan; 

</ Gezamenlijk overheidsinstanties hebben benaderd om informatie te verkrijgen. 
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