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Appendix G 

Appendix G Lijst van " consensus " - s te l l i ngen 

(Alle stellingen hebben een significantie van p > 0.01. De stellingen gemarkeerd met een asteriks (*) ook p > 
0.05) 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

# Stellingen Rank Z-score Rank Z-score Rank Z-score 
1 Ter visie legging en inspraak

rondes kunnen het beste rond 
de vakantie gepland worden. 

-5 -2.35 -5 -2.57 -5 -2.84 

16* De besluitvorming over infra
structuur is een onvoorspelbaar 
proces waar eigenlijk niemand 
vat op heeft. 

-2 -0.74 -2 -0.86 -2 -0.77 

20* Voordat er overgegaan wordt 5 1.95 5 1.84 6 1.95 
tot de realisatie van nieuwe 
afvalverwerkingsinrichtingen, 
moet er nagegaan worden of er 
in reeds bestaande installaties 
capaciteit beschikbaar is.  

25 Omwonenden verzetten zich 0 -0.27 0 -0.04 -1 -0.52 
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.  

35 Het aanbieden van compensa- -1 -0.50 -2 -0.89 -1 -0.47 
tie voor omwonenden van de 
geplande afvalinstallatie lijkt op 
omkoping.  

52 Als gemeenten een geschikte -3 -1.44 -3 -1.26 -2 -1.03 
mogelijkheid hebben om te 
verbranden, hoeven ze zich niet 
aan de voorkeuren in de ladder 
van Lansink te houden.. 

55 Gemeenten zijn geneigd in- 0 -0.09 1 0.11 0 -0.33 
stallaties voor afvalverwerking 
te weigeren, omdat zij ervan 
uitgaan dat andere gemeenten 
ze ook niet op hun grondgebied 
accepteren. 

58 De lasten van het afvalbeleid 0 -0.22 -1 -0.47 1 0.02 
worden ongelijk verdeeld, 
omdat omwonenden van in
stallaties voor afvalverwerking 
de lasten dragen voor anderen 
wiens vuil er ook verwerkt 
wordt. 
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