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Appendix D 

Appendix D Lijst Q-sort Stellingen 

hierarchisch 
1. Ter visie legging en inspraakrondes kunnen het beste rond de vakantie gepland worden. (1 ) 
2. Het belangrijkste bij de besluitvorming is om te handelen volgens de geldende regels en procedures. 

(31) 
3. Inspraakprocedures maken de besluitvorming ingewikkelder en langduriger dan noodzakelijk. (60) 
4. Een gemeente zou altijd medewerking moeten verlenen aan voorzieningen die niet alleen van lokaal en 

dus van hoger belang zijn. (30) 
5. Het probleem met de inbreng vanuit de bevolking is vaak dat die vooral op emoties gebaseerd is. (2) 
6. De inbreng van de bevolking in een besluitvormingsproces getuigt doorgaans van weinig deskundig

heid. (32) 
7. Afvalverwerking hoort bij het nationale afvalbeleid en de bouw van een verwerkingsinstallatie is dus 

van hoger belang dan de nadelen die zo'n installatie heeft voor omwonenden. (59) 
8. Bij de bouw van infrastructuur hoeft men zich op lokaal niveau niet sterk te maken voor het milieu, 

omdat op hoger niveau het milieubelang al is afgewogen tegen andere aspecten. (29) 
9. Als een provincie een locatie voor afvalverwerking aanwijst, dan moet je daar als gemeente aan mee

werken. (3) 
10. Deskundigheid en wetenschappelijke expertise dienen een doorslaggevende rol in besluitvorming over 

infrastructuur te spelen. (33) 

egalitaristisch 
11. De lasten van het afvalbeleid worden ongelijk verdeeld, omdat omwonenden van installaties voor af

valverwerking de lasten dragen voor anderen wiens vuil er ook verwerkt wordt. (58) 
12. Gemeenten en lokale bevolking kunnen veel beter beoordelen waar ruimte bestemd moet worden voor 

infrastructuur dan de hogere overheden. (28) 
13. Besluiten die zijn ontstaan met instemming van de lokale bevolking zijn over het algemeen ook betere 

besluiten. (4) 
14. Al op het moment dat er alleen nog maar een plan voor bouw van een afvalinstallatie in discussie wordt 

gebracht zouden alle belanghebbenden bij de discussie betrokken moeten worden. (34) 
15. Het moet mogelijk zijn dat de lokale bevolking over ieder aspect van de besluitvorming kan inspreken. 

(57) 
16. Als de inbreng in inspraakrondes niet zo eenvoudig terzijde gelegd zou worden, dan zou dat leiden tot 

betere besluiten. (27) 
17. Besluitvorming zonder dat omwonenden hierop beslissende invloed kunnen uitoefenen is niet correct. 

(5) 
18. Het aanbieden van compensatie voor omwonenden van de geplande afvalinstallatie lijkt op omkoping. 

(35) 
19. Een besluit over installaties voor de verwerking van afval zou alleen genomen moeten kunnen worden 

met instemming van omwonenden rond de locatie. (56) 
20. Omwonenden hebben het beste inzicht in de omgeving en dus is hun inbreng in besluitvorming over 

een afvalverwerkingsinrichting van essentieel belang. (26) 

individualistisch 
21. Een voorziening voor afvalverwerking levert een beperkte hoeveelheid mensen last en zij moeten daar

voor worden gecompenseerd. (6) 
22. Tegenstanders van infrastructuur zijn meestal tegen omdat hen niet voldoende compensatie voor de 

hinder en het ongemak wordt geboden. (36) 
23. Gemeenten zijn geneigd installaties voor afvalverwerking te weigeren, omdat zij ervan uitgaan dat 

andere gemeenten ze ook niet op hun grondgebied accepteren. (55) 
24. Omwonenden verzetten zich tegen afvalverwerking in hun buurt, omdat zij denken dat mensen op 

andere locaties dat soort installaties ook liever bij een ander in de achtertuin zien. (25) 
25. Een afvalverwerkingsinstallatie moet, wat omwonenden betreft, maar in de omgeving van anderen 

geplaatst worden. (7) 
26. ledere gemeente ziet een afvalverwerkingsinstallatie bij voorkeur in een andere gemeente geplaatst 

worden. (37) 
27. Omwonenden hebben geen zin om, door de acceptatie van een afvalverwerkingsinstallatie op hun 

grondgebied, op te draaien voor een probleem, dat ook door anderen wordt veroorzaakt. (54) 
28. Gemeenten hebben geen zin om, door de acceptatie van een afvalverwerkingsinstallatie op hun 

grondgebied, op te draaien voor een probleem, dat ook door anderen wordt veroorzaakt. (24) 
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29. Als er goede redenen zijn aan te voeren voor een afvalverwerkingsinrichting binnen de eigen ge
meente, in plaats van op het grondgebied van een andere gemeente, dan zullen gemeenten zo'n in
richting accepteren, (8) 

fatalistisch 
30. De besluitvorming inzake infrastructuur is door de overheid niet goed te sturen. (15) 
31. Ruimtelijke ordening beïnvloedt de feitelijke ruimtelijke ontwikkeling nauwelijks. (45) 
32. De groei van de afvalstroom is door middel van beleid niet te beperken. (46) 
33. De besluitvorming over infrastructuur is een onvoorspelbaar proces waar eigenlijk niemand vat op 

heeft. (16) 

afvalbeleid 
34. Het consumptieniveau zal in de toekomst zo stijgen dat er ondanks afvalpreventie en hergebruik steeds 

meer verwerkingscapaciteit nodig is. (38) 
35. De verbeterde en daardoor minder milieubelastende technieken rond afvalverbranding zijn geen reden 

meer om je hiertegen te verzetten. (53) 
36. Als er minder capaciteit voor de verwerking van afval was, zou er waarschijnlijk serieuzer werk worden 

gemaakt van afvalreductie. (23) 
37. Het aanleggen van nieuwe stortplaatsen zou verboden moeten worden. (9) 
38. Financiële belangen in de verwerking van afval belemmeren dat op de best mogelijke wijze met de 

afvalstroom wordt omgegaan. (39) 
39. Als gemeenten een geschikte mogelijkheid hebben om te verbranden, hoeven ze zich niet aan de 

voorkeuren in de ladder van Lansink te houden. (52) 
40. Afvalverbranding is eigenlijk gewoon recycling, er wordt immers energie mee opgewekt. (22) 
41. GFT van restafval scheiden is een nuttige activiteit, want je kan het opgehaalde GFT ook vergisten of 

gebruiken voor de productie van biogas. (10) 
42. Zolang men niet weet wat men met de grote hoeveelheden compost die men uit GFT produceert aan 

moet, weigeren omwonenden een composteringsinstallatie in de omgeving te accepteren. (40) 
43. Er dreigt in Nederland overcapaciteit voor afvalverwerking te ontstaan. (51 ) 
44. Afvalverbranding is milieuhygiënisch gezien de meest wenselijke vorm van omgaan met afval. (21) 
45. Er wordt onvoldoende aan afvalpreventie gedaan, omdat er geen geld mee te verdienen valt. (11 ) 
46. Er zou eerst naar de mogelijkheden voor afvalpreventie gekeken moeten worden, voordat men gaat 

denken aan het bouwen van nieuwe afvalverwerkingsinstallaties. (41) 
47. Gescheiden inzameling is soms onwenselijk, omdat hierdoor dure verbrandingscapaciteit onbenut blijft 

die mensen via de inzamelingstarieven toch moeten betalen. (50) 
48. Voordat er overgegaan wordt tot de realisatie van nieuwe afvalverwerkingsinrichtingen, moet er nage

gaan worden of er in reeds bestaande installaties capaciteit beschikbaar is. (20) 

ruimtelijke ordening 
49. Besluiten over infrastructuur kunnen niet door overheden alleen genomen worden, maar moeten uit

komstzijn van onderhandelingen met alle betrokkenen. (12) 
50. De bouw van een afvalverwerkingsinstallatie is in Nederland een planologisch probleem, dat niet goed 

oplosbaar is. (42) 
51. Het lokale verzet tegen nieuwe infrastructuur heeft meestal weinig met de inhoud te maken; het is niets 

anders dan het opkomen voor het eigen belang. (49) 
52. Rijk, provincie en gemeente zouden zichzelf wat vaker af moeten vragen of we bepaalde infrastructu

rele werken wel nodig hebben. (19) 
53. Iedereen vindt dat infrastructuur wel gerealiseerd moet worden, maar dan het liefst ergens anders. (13) 
54. Overheden zouden economische problemen wat minder snel moeten formuleren als het gebrek aan 

infrastructuur. (43) 
55. Ruimtelijke ordening in Nederland houdt zich te weinig bezig met de vraag hoe we in bepaalde behoef

ten kunnen voorzien met een zo min mogelijk ruimtebeslag. (48) 
56. De besluitvorming over infrastructuur verloopt in Nederland veel te moeizaam en te langzaam. (18) 
57. Hoewel het normaal is dat er lokaal altijd verzet ontstaat tegen nieuwe infrastructuur, is het 

maatschappelijk nut van die voorzieningen eigenlijk nauwelijks omstreden. (14) 
58. Er wordt in Nederland veel te gemakkelijk en te snel besloten om nieuwe infrastructuur aan te leqqen 

(44) 
59. Gemeenten en provincies nemen in Nederland te weinig tijd en moeite om een afvalverwer

kingsinstallatie in de reeds bestaande omgeving in te passen. (47) 
60. Iedereen ziet infrastructurele voorzieningen, zoals nieuwe spoorlijnen of verbrandingsinstallaties, liever 

niet dicht bij zijn woning gebouwd worden. (17) 
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