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Appendix E 

Appendix E Overzicht theoretisch relevante kenmerken in zes casusstudies 

Gerealiseerde projecten Niet-gerealiseerde projecten 

Duiven Landgraaf Wijster Leiden Nieuwegein Zwolle 

Type 
afval
verwer
king 

Compostering/ 
Verbranding 

Storten Compostering Scheiding en 
vergisting 

Storten Voornamelijk 
storten 

ACF 
Policy st bsystem 

c 
o 
o 
TS 
IÖ 
c 
d) 

ù£ 

g 
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© 

< 

Regionale over
heid, 
Provincie, 
Gemeente, 
Exploitant, 
Zelfstandig 
bestuursorgaan, 
Provinciale 
Milieufederatie, 
Lokale (milieu-) 
belangengroep 

Regionale 
overheid, 
Provincie, 
Gemeente, 
Exploitant, 
Zelfstandig be
stuursorgaan, 
Lokale (milieu-) 
belangengroepen 

Provincie, 
Gemeente, 
Exploitant, 
Provinciale 
(milieu-) 
belangengroep, 
Lokale (milieu-) 
belangengroep 

Regionale 
overheid, 
Gemeenten, 
Geprivatiseerd 
onderdeel, 
Provincie, 
Exploitant, 
Provincie, 
Lokale (milieu-) 
belangengroep 

Provincie, 
Gemeente, 
Exploitant, 
Private 
organisaties, 
Provinciale 
(milieu-)be-
langengroep. 
Lokale (milieu-) 
belangengroep 

Regionale 
overheid, 
Provincie, 
Gemeente, 
Lokale (milieu-) 
belangengroep 
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. Q 
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o 
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D> 
*N 
0> 
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Ja, PBS 1 Ja, geen PBS Ja, PBS 1 Nee Nee Nee 

0) 

. Q 

» 
o 
0. 

o Provincie Exploitant Provincie Nee Nee Nee 

0) 

. Q 

» 
o 
0. 

"5 
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Oprichten project
groep; 
Regelmatig 
overleg 

Start overleg 
prov.-lok.ov.; 
Afstemmen 
procedures ter 
voorkoming proc. 
bij RvSt 

Opstarten 
overleg; 
aanspreken VAM 
op rol (procesbe
geleiding) 

Domi
nante 
coalities 

Nee Ja, met PBS 2 Ja, met PBS 2 Ja, met PBS 1 Ja, met PBS 2 Geen 

Niet-
domi-
nante 
coalities 

Nee Ja, met PBS 3 Ja, met PBS 3 Ja, met PBS 3 Ja, met PBS 3 Geen 

txternal (system) events/Pa litieke stroom 
üonse-
quenties 
nieuwe 
afval-
aanbod-
progno-
ses 

btopzetten uit
breidingsplannen 

Verlagen verwer
kingscapaciteit 

Verhogen ver
werkingscapa
citeit 

Twijfels doelma
tigheid 

Verwerkingsca
paciteit overbo
dig; geen directe 
consequenties 

Verwerkingsca
paciteit overbo
dig; stopzetten 
besluitvorming 

Invloed 
externe 
gebeur
tenis op 
me
nings
vorming 

Lickebaertaffaire; 
dood van een 
schaap(Green
peace) 

Geen Lickebaertaffaire Geen Geen Geen 

Invloed 
wijziging 
in natio
naal af
valbeleid 

Landelijke richtlij
nen over inzame
ling opengaan 
provinciale gren
zen 

Landelijke richtlij
nen over inzame
ling opengaan 
provinciale gren
zen 

Landelijke richtlij
nen over inzame
ling opengaan 
provinciale gren
zen 

Ontwikkeling 
omtrent nieuwe 
verwerkingstech
nieken 

Opengaan pro
vinciale grenzen 

Opengaan pro
vinciale grenzen 
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Duiven Landgraaf Wijster Leiden Nieuwegein Zwolle 

Invloed Nieuwe eisen Nieuwe eisen Nieuwe eisen Nieuwe eisen Invoering m.e.r.- Invoering m.e.r.-
wijziging m.b.t. geuremis m.b.t. stortplaat m.b.t. geuremis m.b.t. geuremis plicht plicht 
in natio sies sen sies sies 
naal 
milieu
beleid 

Agendering 
Initia Regionale over Regionale over Exploitant (PPS) Regionale over Exploitant Regionale over
tiefne heid heid heid en geprivati heid en lokale 
mer seerd onderdeel overheid 
installa provincie 
tie^) 
Nieuwe Nee Ja Nee Ja Ja Ja 
locatie 
Experi Nee Nee Ja Ja Nee Nee 
mentele 
techniek 
Locatie Lokale overheid Lokale overheid Lokale overheid Lokale overheid Lokale overheid Lokale overheid 
keuze Nee; nee Ja; nee Ja; nee Nee; nee Nee; ja Nee; nee 
voldon
gen feit; 
voldon
gen feit; Overige actoren Overige actoren Overige actoren Overige actoren Overige actoren Overige actoren 
reden tot Ja; nee Ja; nee Ja; nee Ja; ja Ja; ja Ja; ja 
verzet 
Bereid Ja, mits Ja Ja Ja Ja, mits Ja, maar 
heid lok. 
ov. tot 
planolo
gische 
mede
werking 
Lokale Ja, anders opleg PAP en Streek PAP en Streek PAP en Streek PAP en Streek PAP en Streek
overheid ging van stort plan plan plan plan plan 
'ge plaats door pro
dwon vincie 
gen" tot PAP en Streek
mede plan 
werking 
Poging Ja Nee Nee Nee Ja Ja 
tot beïn
vloeding 
van 
besluit
vorming 
door lok. 
overheid 
Effect Geurcumulatieve N.v.t. N.v.t. N.v.t. Alternatieve loca Traineren besluit
van eisen ingewilligd, tie, aansluiting op vorming met het 
deze Geen mestver- snelweg oog op industrie
poging werwerking, Max. 

verw.cap. 
terrein 

Waarom Dioxineuitstoot, Slechte techniek Geur- en geluids Exp. techniek, Bodemgesteld Bodemgesteld
overige geuroverlast en onderafdich overlast geuroverlast, heid, locatie heid, locatie
actoren ting, consequen locatiekeuze keuze, overlast, keuze, overlast, 
in verzet ties voor milieu bedreiging voor 

drinkwater 
bedreiging voor 
drinkwater 

, , Kleine aanpas Nieuwste tech Grote aanpassing Twijfels over Voldoen aan Op gang houden 
4) O ' » singen van be niek, wijziging van bestaande en doelmatigheid, m.e.r.-plicht. discussie over 
ni 5 >̂ staande en te ontsluitingsweg te verlenen financiële risico's, twijfels over doel doelmatigheid en 
> S .o verlenen milieu en ontvangst milieuvergunning techniek en matigheid negatieve conse
•- U o vergunning emplacement. Vi behalen van quenties 
"O ro o 
o © c van het opp., geumormen 
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Duiven Landgraaf Wijster Leiden Nieuwegein Zwolle 
Milieu 
prioriteit 
in be
sluitvor
ming 

Hoog Laag (begin) 
Hoog (later) 

Redelijk Hoog Zeer laag Laag 

Lokale 
overheid 
tevreden 
met 
resultaat 

Ja Ja Ja Redelijk Redelijk Ja 

Overige 
actoren 
tevreden 
met 
resultaat 

Ja Ja Redelijk Ja Ja Ja 

Besluit
vorming 
ver
traagd; 
factoren 

Strategisch ge
drag lok.ov., 
Emotioneel ver
zet sommige 
actoren 

Stopzetten pro
cedures; Onzorg
vuldigheid door
dat snelheid is 
geboden 

Onzorgvuldigheid 
doordat snelheid 
is geboden 

Nieuwe onder
zoeken over 
techniek 

Schorsingen 
vergunningen, 
toch doorlopen 
van procedures 

Nieuwe onder
zoeken, uitstellen 
van beslissingen 

i s : o 
d> o. w 

Cultuur Beleidsgestuurde 
experimenteer
zucht, financiële 
debacles in het 
verleden (deba
cles) 

Ontwikkelingen 
bij de VAM (af-
valverb randing), 
afval van Zwolle 
voor verwerking 
naar VAM te 
Wijster 
getransporteerd 
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