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Appendix E

Appendix E

Overzicht theoretisch relevante kenmerken in zes casusstudies
Gerealiseerde

Duiven
Type
afvalverwerking

Compostering/
Verbranding

projecten

Landgraaf

Niet-gerealiseerde

Wijster

Leiden

projecten

Nieuwegein

Zwolle

Storten

Compostering

Scheiding en
vergisting

Storten

Voornamelijk
storten

Regionale
overheid,
Provincie,
Gemeente,
Exploitant,
Zelfstandig bestuursorgaan,
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-)belangengroep.
Lokale (milieu-)
belangengroep

Regionale
overheid,
Provincie,
Gemeente,
Lokale (milieu-)
belangengroep

Ja, PBS 1

Ja, geen PBS

Ja, PBS 1

Nee

Nee

Nee

o

Provincie

Exploitant

Provincie

Nee

Nee

Nee

"5

Oprichten project- Start overleg
groep;
prov.-lok.ov.;
Regelmatig
Afstemmen
overleg
procedures ter
voorkoming proc.
bij RvSt

Opstarten
overleg;
aanspreken VAM
op rol (procesbegeleiding)

Nee

Ja, met PBS 2

Ja, met PBS 2

Ja, met PBS 1

Ja, met PBS 2

Geen

Nee

Ja, met PBS 3

Ja, met PBS 3

Ja, met PBS 3

Ja, met PBS 3

Geen

Verhogen verwerkingscapaciteit

Twijfels doelmatigheid

Verwerkingscapaciteit overbodig; geen directe
consequenties

Verwerkingscapaciteit overbodig; stopzetten
besluitvorming

Lickebaertaffaire

Geen

Geen

Geen

Landelijke richtlijnen over inzameling opengaan
provinciale grenzen

Ontwikkeling
omtrent nieuwe
verwerkingstechnieken

Opengaan provinciale grenzen

Opengaan provinciale grenzen

ACF
Policy st bsystem
Regionale overheid,
c
Provincie,
o
o
Gemeente,
TS
Exploitant,
IÖ
cd)
Zelfstandig
ù£
bestuursorgaan,
g
Provinciale
'S
Milieufederatie,
Lokale (milieu-)
©
belangengroep

<

D>
*N
0>

S

C
to

<

0)
.Q

»

o
0.

f

Dominante
coalities
Nietdominante
coalities

txternal (system) events/Pa litieke stroom
üonsebtopzetten uitVerlagen verwerquenties breidingsplannen kingscapaciteit
nieuwe
afvalaanbodprognoses
Invloed
Lickebaertaffaire; Geen
externe
dood van een
gebeurschaap(Greentenis op
peace)
meningsvorming
Invloed
Landelijke richtlij- Landelijke richtlijwijziging nen over inzame- nen over inzamein natio- ling opengaan
ling opengaan
naal afprovinciale grenprovinciale grenvalbeleid zen
zen
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Invloed
wijziging
in nationaal
milieubeleid

Nieuwe eisen
m.b.t. geuremissies

Agendering
Regionale overInitiatiefneheid
mer
installatie^)
Nieuwe Nee
locatie
Nee
Experimentele
techniek
Locatie- Lokale overheid
keuze
Nee; nee
voldongen feit; Overige actoren
reden tot Ja; nee
verzet
Ja, mits
Bereidheid lok.
ov. tot
planologische
medewerking
Lokale
Ja, anders oplegoverheid ging van stortplaats door pro'gedwonvincie
gen" tot PAP en Streekmedeplan
werking
Poging
Ja
tot beïnvloeding
van
besluitvorming
door lok.
overheid
Effect
Geurcumulatieve
eisen ingewilligd,
van
Geen mestverdeze
werwerking, Max.
poging
verw.cap.
Waarom Dioxineuitstoot,
overige geuroverlast
actoren
in verzet

, ,O ' »

4)

ni 5 ^>
> S .o
•- U
ro o
Effe et van beïn
sluitv orming ove
cond ary aspect!

"O
o
o © c
O Dlflj
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Kleine aanpassingen van bestaande en te
verlenen milieuvergunning

Leiden

Wijster

Landgraaf

Duiven

Nieuwegein

Zwolle

Nieuwe eisen
m.b.t. stortplaatsen

Nieuwe eisen
m.b.t. geuremissies

Nieuwe eisen
m.b.t. geuremissies

Invoering m.e.r.plicht

Invoering m.e.r.plicht

Regionale overheid

Exploitant (PPS)

Regionale overheid en geprivatiseerd onderdeel
provincie

Exploitant

Regionale overheid en lokale
overheid

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Lokale overheid
Ja; nee

Lokale overheid
Ja; nee

Lokale overheid
Nee; nee

Lokale overheid
Nee; ja

Lokale overheid
Nee; nee

Overige actoren
Ja; nee

Overige actoren
Ja; nee

Overige actoren
Ja; ja

Overige actoren
Ja; ja

Overige actoren
Ja; ja

Ja

Ja

Ja

Ja, mits

Ja, maar

PAP en Streekplan

PAP en Streekplan

PAP en Streekplan

PAP en Streekplan

PAP en Streekplan

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Alternatieve loca- Traineren besluittie, aansluiting op vorming met het
snelweg
oog op industrieterrein

Slechte techniek
en onderafdichting, consequenties voor milieu

Geur- en geluidsoverlast

Exp. techniek,
geuroverlast,
locatiekeuze

Nieuwste techniek, wijziging
ontsluitingsweg
en ontvangstemplacement. Vi
van het opp.,
monitoring
grondwater

BodemgesteldBodemgesteldheid, locatieheid, locatiekeuze, overlast,
keuze, overlast,
bedreiging voor
bedreiging voor
drinkwater
drinkwater
Grote aanpassing Twijfels over
Voldoen aan
Op gang houden
van bestaande en doelmatigheid,
m.e.r.-plicht.
discussie over
te verlenen
financiële risico's, twijfels over doel- doelmatigheid en
milieuvergunning techniek en
matigheid
negatieve consebehalen van
quenties
geumormen
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Milieu
prioriteit
in besluitvorming
Lokale
overheid
tevreden
met
resultaat
Overige
actoren
tevreden
met
resultaat
Besluitvorming
vertraagd;
factoren
is:

o
d>
o.
w

Duiven
Hoog

Landgraaf
Laag (begin)
Hoog (later)

Wijster
Redelijk

Leiden
Hoog

Nieuwegein
Zeer laag

Laag

Ja

Ja

Ja

Redelijk

Redelijk

Ja

Ja

Ja

Redelijk

Ja

Ja

Ja

Strategisch gedrag lok.ov.,
Emotioneel verzet sommige
actoren

Stopzetten procedures; Onzorgvuldigheid doordat snelheid is
geboden
Cultuur

Onzorgvuldigheid
doordat snelheid
is geboden

Nieuwe onderzoeken over
techniek

Schorsingen
vergunningen,
toch doorlopen
van procedures

Nieuwe onderzoeken, uitstellen
van beslissingen

Beleidsgestuurde
experimenteerzucht, financiële
debacles in het
verleden (debacles)

Zwolle

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